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Forord 

Denne temarapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med detaljreguleringsplan med 

konsekvensutredning for E134 mellom Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i 

Notodden kommune. Konsekvensutredningen er utført etter metoden beskrevet i Statens 

vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser.  

Rapporten tar for seg tema friluftsliv/by og bygdeliv i henhold til beskrivelsen i planprogram 

for prosjektet. Planprogrammet fastsettes av Kongsberg kommune og Notodden kommune. 

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen Utbyggingsområde sørøst. 

Temarapporten dokumenterer registreringer og verdivurderinger for temaet og vurderer 

konsekvensene av aktuelle utbyggingsalternativ. 

Hos Statens vegvesen har arbeidet vært ledet av Trude Holter (prosjektleder) og Ragnar 

Grøsfjeld (planleggingsleder).  

Fagansvarlig hos Multiconsult har vært Gunnar Bratheim, med Siri Hauge Opsahl som 

prosjektmedarbeider. Oppdragsleder hos Multiconsult har vært Wenche Aalberg. 

Rapporten er tilgjengelig på følgende nettadresse: 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e134meheia 

 

 

Oslo, juni 2020 

 

  

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e134meheia
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e134meheia
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0 Sammendrag 

 Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 

Planprogrammet stiller krav om å utrede tiltakets virkning for friluftsområder, allment 

tilgjengelige utearealer i bebygde områder og forbindelseslinjer for myke trafikanter, 

herunder turstier for gange og sykling. Videre skal støy i friluftsområder/uteområder 

utredes. 

Kunnskapsinnhentingen i rapporten er basert på materialer som er tilgjengelige i offentlige 

baser/kart, rapporter, informasjon fra kommunene, organisasjoner (DNT, orienteringslag i 

Kongsberg og Notodden) informasjon fra medvirkningsmøter og egne befaringer i området. 

0.1.1 Alternativer som utredes 

Det utredes fire alternativer for ny E134, ett med tunnel og tre med daglinje på hele 

strekningen.  

• Alternativ 1 daglinje 

• Alternativ 1B daglinje, søndre variant ved Elgsjø 

• Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

• Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

 

 Konsekvensanalyse 

0.2.1 Verdier 

E134-korridoren går gjennom et spredt bebygd område med store utmarksarealer som i 

større og mindre grad brukes til friluftsliv. Nærområdene til dagens E134 er mange steder 

innfallsporter til større sammenhengende friluftsområder nord og sør for dagens veg. 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. 

0.2.2 Konsekvenser 

Tabell 0-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene for tema friluftsliv/by- og bygdeliv. 

Tabellen viser også samlet konsekvensvurdering for utbyggingsalternativene samt rangering.  

  



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.  

Delrapport friluftsliv/by- og bygdeliv 

 

7 

 

Tabell 0-1 Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema friluftsliv/by- og bygdeliv. 

Delområder Verdi Alt. 0 Alt. 1 

daglinje 

Alt. 1B 

daglinje 

søndre variant 

ved Elgsjø 

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbu- 

fjellet  

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felt 

FB1 Kolknuten-Kobbervollane Noe 0 - - - - 

FB2 Brattåsen-Kjerkebergåsen Noe 0 0 0 0 0 

FB3 Kolhusdalen-Bakkastul Middels 0 0 0 0 0 

FB4 Turkorridoren mot Øksne/Kolsjø Middels 0 -- -- -- -- 

FB5 Månli-Løken-Svartås Noe 0 - - - - 

FB6 Buvannet-Kobberbergselva Noe 0 + + + + 

FB7 Heia Noe 0 + + ++ + 

FB8 Fjellstulfjellet Stor 0 - - + - 

FB9 Skredbufjellet-Høymyrvatnet Middels 0 0 0 0 0 

FB10 Heia Hyttefelt Middels 0 0 0 0 0 

FB11 Fjellstul Noe 0 - - 0 - 

FB12 Elgsjø Noe 0 0 - - - 

FB13 Tovestulåa Middels 0 - - - - 

FB14 Rossåsen/Litjønnåsen Noe 0 - - - - 

FB15 Rossebu Noe 0 0 0 0 0 

Avveining  Alternativet 

har per 

definisjon 

ingen 

konsekvens. 

1 minus (-) 

dominerer. 

Det er 2 

minus (-–) 

for ett 

delområde. 

I øvre del av 

skalaen for 

noe negativ 

konsekvens. 

Mer negativ for 

FB 12 Elgsjø 

enn alt. 1, men 

noe bedre for 

FB11, FB13 og 

FB14. Ellers likt 

som alt. 1. 

Tunnel gir 

færre 

konflikter og 

flere delom-

råder med 

positive 

konsekvenser 

enn 1 og 1B. 

I nedre del av 

skalaen for 

noe negativ 

konsekvens. 

Noe dårligere 

enn alternativ 1 

i FB12, svakt 

bedre i FB11, 

FB13 og FB14. 

Vurdert som 

marginalt mer 

negativ for 

FB11 og FB14 

enn 1B, da alt. 

3 gir litt større 

inngrep her.  

Samlet vurdering (etter kriterier i 

tabell 2-3) 

 Ubetydelig 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Rangering  1 3 4 2 5 

Forklaring til rangering   Rangeres 

bak alt. 0 

og alt. 2, 

men er 

bedre enn 

1B for 

området 

ved Elgsjø. 

I hovedsak lik 

som alt. 1, 

men litt 

forskjeller ved 

Elgsjø. 

Dårligere for 

delområde 

FB12 og svakt 

bedre for FB11, 

FB13 og FB14.  

Har mindre 

konflikter og 

flere positive 

konsekvenser 

enn alternativ 

1 og 1B. 

I all hovedsak 

lik 1B, men litt 

større inngrep i 

FB11, FB13 og 

FB14 gjør at 

den rangeres 

bak. 



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.  

Delrapport friluftsliv/by- og bygdeliv 

 

8 

 

Alternativ 1 daglinje 

Alternativ 1 vil ha både negative og positive konsekvenser sammenlignet med alternativ 0. 

Alternativ 1 vil medføre arealbeslag og dels barriereeffekter i nye områder. De mest alvorlige 

konfliktene er inngrep i turkorridoren mot Øksne/Kolsjø, hvor blåmerket rute beslaglegges. I 

området mellom Kobbervollane og Buvannet får vegen en betydelig barriereeffekt, og 

medfører støy i områder som i dag er lite støyutsatt.  

Samtidig vil alternativ 1 medføre forbedringer for friluftslivet nær eksisterende trasé på 

Kongsbergsiden. Dette gjelder blant annet turområdene like nord for dagens veg og området 

ved vannene Buvannet-Steingrunnsvannet-Bråtavannet. 

Alternativ 1 medfører støy og inngrep ved Jerpetjønnhovet, som berører nedre del av det 

verdifulle delområdet Fjellstulfjellet. 

Ved Elgsjø medfører alternativ 1 inngrep i delområdene FB11 Fjellstul, FB13 Tovestulåa og 

FB14 Rossåsen/Litjønnåsen. For selve Elgsjø blir effekten mindre, da vegen nå kommer 

lengre unna, og dagens veg blir avlastet. 

Samlet vurderes alternativ 1 å ha noe negativ konsekvens. 

Alternativ 1B daglinje søndre variant ved Elgsjø 

Alternativ 1B er svært lik alternativ 1, og vurderes å ha samme konsekvensgrad, noe negativ 

konsekvens. Det er likevel noen nyanser som påvirker rangeringen.  

1B vil ligge nærmere Elgsjø enn alternativ 1, og gir derfor større negativ konsekvens for 

dette delområdet. Samtidig har alternativ 1B mindre negativ påvirkning på delområde FB11 

Fjellstul, FB13 Tovestulåa og FB14 Rossåsen/ Litjønnåsen enn alternativ 1.  Rangeringen 

mellom 1 og 1B blir dermed avhengig av hva man vektlegger. Forskjellene mellom 

alternativene er størst for delområde FB12 Elgsjø, hvor alternativ 1 kommer best ut. Her 

unngår alternativ 1 inngrep i vassdragsmiljøet. På den annen side dras tekniske inngrep noe 

lenger inn i friluftsområdene nord for Elgsjø i alternativ 1 enn i 1B.  

Støymessig er 1B verre enn alternativ 1 i dette området siden den ligger høyt i terrenget. 

Dette gjør at rangeringen til slutt blir at alternativ 1B rangeres etter alternativ 1. 

 

Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

Alternativ 2 går i en ca. 3,8 km lang tunnel under Skredbufjellet og forbi det verdifulle 

friluftslivsområdet Fjellstulfjellet. På denne strekningen vil alternativ 2 gi bedring for 

friluftslivet, både fordi eksisterende vei i stor grad vil bli avlastet for trafikk og fordi ny veg 

ikke vil gi inngrep på overflaten. Ved Elgsjø gir alternativ 2 inngrep og økt støy som påvirker 

hele delområdet negativt, og for FB12 ELgsjø er dette alternativet dårligst. Samlet sett 

vurderes også alternativ 2 å ha noe negativ konsekvens. På grunn av noe færre inngrep enn 

de andre alternativene rangeres det som det beste utbyggingsalternativet. 

 

Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

Traseen for alternativ 3 er tilnærmet lik alternativ 1 og 1B, med unntak av områdene nord for 

Elgsjø. 4-felts veg gir generelt noe høyere skjæringer og fyllinger på hele vegstrekningen, og 
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noe økt støy sammenlignet med alt. 1 og 1B. Forskjellene er imidlertid ikke så store at de 

vurderes å ha vesentlig betydning for bruken av områdene til friluftsliv.  

Ved Elgsjø vil alternativ 3 ligge mellom alternativ 1 og 1B. I delområde FB 11 Fjellstul gir 

alternativ 3 noe større inngrep enn alternativ 1B, men ligger nærmere dagens veg enn 

alternativ 1, og plasserer seg mellom disse mht. virkninger. Gjennom FB12 Elgsjø og FB13 

Tovestulåa er det marginale forskjeller mellom alternativ 3 og alternativ 1B. Begge disse 

alternativene vil ligge nærmere FB12 Elgsjø enn alternativ 1, og gir derfor større negativ 

konsekvens for dette delområdet.  Samtidig vurderes alternativ 3, som alternativ 1B, som 

mindre negativt for delområde 13 Tovestulåa enn alternativ 1, da inngrepene samles 

nærmere eksisterende veg. 

For delområde 14 Rossåsen/Litjønnåsen er alternativ 3 vurdert som mindre negativ enn 

alternativ 1, men dårligere enn alternativ 1B.  

Samlet sett er alternativ 3 vurdert å gi noe negativ konsekvens som de øvrige alternativene. 

Det rangeres etter alternativ 1, og kommer også svakt dårligere ut enn alternativ 1B. 

Alternativet rangeres derfor som nr. 5. 

 

Vurdering av permanente massedeponier 

Det foreslås massedeponier innenfor delområde FB4 Turkorridoren mellom Øksne og Kolsjø 

og delområde FB11 Fjellstul. Massedeponiene vil føre til at de aktuelle områdene en periode 

vil tape noe attraktivitet som friluftslivsområder. Det er ingen særskilte opplevelsesverdier 

knyttet til arealet hvor deponiene er planlagt, og på sikt vil områdene gro til igjen, og 

deponiområdene vurderes derfor å medføre ubetydelig endring med hensyn til 

friluftslivsinteressene. 

 

 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsfasen kan medføre anleggstrafikk på enkelte turveier. Det kan også oppstå tilfeller 

der enkelte turstier vil bli brutt av den nye veglinja, før det er etablert nye forbindelseslinjer i 

form av bruer/kulverter. 

Det vil være viktig å ta hensyn til myke trafikanter i anleggsfasen. Områder som er viktige 

målpunkt må opprettholdes tilgjengelig og det må også sikres trygg ferdsel forbi 

anleggsområder og videre fram til viktige målpunkt. Tilkomst til stier og snarveier er også 

viktig å ivareta. Støy fra anleggsvirksomheten vil kunne påvirke friluftslivsinteressene.  

 

 Skadereduserende tiltak  

Det er så langt ikke identifisert viktige skadereduserende tiltak med hensyn til 

friluftslivsinteresser. Tilbakeføring av anleggsveger til en standard tilpasset etterbruken vil 

være viktig i videre arbeid med utforming av reguleringsforslag. Det bør vurderes å stille 

rekkefølgekrav til slik nedskalering i bestemmelsene til planen.  
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 Miljøoppfølging 

Viktige tema i videre planlegging og prosjektering vil være framkommelighet og sikkerhet 

for turfolk i anleggsfase, tilrettelegging av viktige korridorer for friluftslivet og planlegging 

av krysningspunkter med ny vegtrasé.  

Anleggsvirksomheten må planlegges videre i faseplaner. Sikkerhet for turfolk i anleggsfasen 

inngår i ROS-analyse og SHA-analyse. Det vil være viktig å sørge for inngjerding av 

anleggsområder og god informasjon om ev. anleggstrafikk på turveger. Om mulig, bør 

anleggstrafikk legges utenom helger og andre dager med stor turaktivitet.  
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1 Bakgrunn og utredningskrav 

 Bakgrunn for planarbeidet  

E134 er en nasjonal hovedveg og en viktig lenke i riksvegnettet. Vegen binder sammen 

Østlandet og Vestlandet. Vegstandarden på eksisterende E134 er dårlig, og denne 

standarden er klart medvirkende til at prosjektet har blitt en realitet. 

1.1.1 Vegstandard for eksisterende E134 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) på dagens veg er 5300 med 14 % andel tunge kjøretøy. 

Flere steder langs E134 på strekningen Saggrenda-Elgsjø er det fartsgrense 60 km/t pga. 

spredt randbebyggelse og mange avkjørsler. Over Kobbervoll bru vest for Saggrenda og 

Tovstul bru ved Elgsjø er det korte strekninger med fartsgrense 40 km/t pga. dårlig standard 

på bruene. På resten av strekningen er fartsgrensen 70 km/t. 

Vegbredden varierer mellom ca. 7 og 8 meter, og det er gul midtoppmerking på hele 

strekningen. Deler av strekningen har lange og bratte stigninger, med til dels dårlig kurvatur 

og manglende forbikjøringsmuligheter. Særlig utfordrende er strekningen mellom Elgsjø og 

Jerpetjønnhovet, hvor det stedvis er krappe svinger med radier ned mot 80 meter, og 

stigningen er opp mot 9 %. Dette medfører tidvis saktegående kø. Strekningen er en 

flaskehals både for transportnæringen, busstransportnæringen og lokalbefolkningen. 

Spesielt gjelder dette på vinteren, ettersom det er spesielt dårlig forbikjøringsmulighet på de 

stedene der tungtransporten oftest blir stående fast. 

I perioden 2009-2018 er det registrert 28 personskadeulykker med 2 drepte, 1 meget 

alvorlig skadd, 5 alvorlig skadde og 34 lettere skader. 

Det er ikke tilrettelagt for gange/sykling mellom Kongsberg og Notodden. Det er stedvis noe 

belysning langs vegen (ved Meheia stasjon og ved rasteplass Jerpetjønn). 

1.1.2 Prosjektmål 

Samfunnsmål 

Utarbeide en plan som tilrettelegger for: 

• Effektiv og trafikksikker veg mellom Saggrenda og Elgsjø som del av nasjonal 

hovedveg øst–vest fra E6/E18 ved Vinterbro (sør for Oslo) til Haugesund. 

• Utvikle Kongsberg–Notodden-området som tettere bo- og arbeidsmarked.  

• Et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, dvs. et prosjekt med positiv netto nytte. 

Effektmål 

Utarbeide en plan som tilrettelegger for:  

• Redusert sannsynlighet for møteulykker og redusert skadeomfang ved ev. 

utforkjøringer 

• At vegen ikke skal være stengt pga. fastkjørte kjøretøy eller andre uforutsette 

hendelser 

• 5,5 minutter kortere reisetid mellom Saggrenda og Elgsjø 

• Kr 1,3 mrd. reduserte bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet 
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Målprioritering for innholdet i planforslaget: 

1) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

2) Ikke prissatte konsekvenser 

 

 Planområdet 

Prosjektet går fra Saggrenda i Kongsberg kommune (Viken fylke) til Elgsjø i Notodden 

kommune (Vestfold og Telemark fylke). Figur 1-1 viser oversiktskart med aktuelt 

planområde.  

 
Figur 1-1: Kartutsnitt av planområdet   

 

Den aktuelle strekningen går gjennom spredt bebygde skogområder av Kongsberg og 

Notodden kommuner. Det er noe innslag av jordbruksareal.  

Randbebyggelsen langs vegen består av enkelte mindre gårdsbruk og en del hytter. I tillegg 

går vegen forbi et hytteområde på Meheia.   

Vest for Elgsjø er det regulerte og delvis utbygde næringsarealer for både avfallsanlegg og 

massetak/industri. Reguleringsplanen vil bli avsluttet lenger øst, slik at disse ikke blir berørt. 

Eksisterende veg ligger nær Sørlandsbanen stort sett på hele strekningen, men skiller lag ca. 

2 km før Elgsjø. På siste del av strekningen, før de skilles, ligger jernbanen i tunnel, men 

fortsatt «tett» på E134. 
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 Utredningskrav 

Konsekvenser utredes i henhold til planprogram som fastsettes av Kongsberg kommune og 

Notodden kommune. I planprogrammet er utredningskrav for fagtema friluftsliv/by- og 

bygdeliv omtalt slik:  

Utredningskrav 

Temaet belyser tiltakets virkning for allmenhetens bruk av utredningsområdet. 

Dette gjelder både i og utenfor bebygde områder. Virkningen av tiltaket vil bli 

bestemt av dets påvirkning på friluftsområder, allment tilgjengelige utearealer i 

bebygde områder og forbindelseslinjer for myke trafikanter, herunder turstier for 

gange og sykling.  

Støy utredes som prissatt konsekvens, men påvirkning av støy på bruken av frilufts 

og uteområder tas med under tema friluftsliv/by- og bygdeliv.   

Det er allerede i planprogramfasen samlet inn viktig informasjon fra medvirkning 

med lokalbefolkningen, og dette inngår som grunnlag i konsekvensutredningen. 

Kunnskapsgrunnlaget vil suppleres i arbeidet med temaet. 

Det skal redegjøres for ferdselslinjer og målpunkter som er viktige for beboere og 

andre brukere i de berørte områdene. Det er viktig å vurdere viktige forbindelser 

og tilknytningspunkter på begge sider av ny E134 med tanke på eksisterende og 

planlagte turstier/løyper. Bruken i alle sesonger (vinter og sommer) skal utredes. 

Endret bruk av lokalvegsystem skal inngå i alle vurderingene. 

Dagens og fremtidig tilbud til syklende og gående gjennom det aktuelle området 

beskrives, og endret situasjon for myke trafikanter skal utredes. Eventuelle 

konfliktpunkter mellom gang- og sykkelruter og den nye vegen skal belyses. 

Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken skal vurderes.  

Endret bruk av jakt og fiske som fritidsaktivitet skal omtales. 

Eventuelle avbøtende eller kompenserende tiltak knyttet til barriereeffekten av ny 

veg skal beskrives. Det er spesielt viktig å vurdere behov for og plassering av 

krysningspunkt og forbindelseslinjer som sikrer ferdsel og friluftsliv i området. 

Behov for omlegging av sti- og turvegnettet som blir berørt skal også vurderes. 
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2 Metode og kunnskapsgrunnlag 

Metoden for konsekvensutredning av ikke-prissatte temaer er beskrevet i kap. 6 i håndbok 

V712. Metoden skal sikre en systematisk, helhetlig og faglig analyse av de konsekvensene et 

tiltak medfører. 

En forkortet versjon av de viktigste trinnene i metoden er gjengitt under. En mer utfyllende 

beskrivelse er gitt i håndbok V712. 

 Definisjon og avgrensing 

Friluftsliv er i denne sammenheng opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse, mens by- og bygdeliv er opphold og fysisk aktivitet i 

byer og tettsteder.  

Utredningstemaet er delt inn i deltemaene friluftslivområder, allment tilgjengelige utearealer 

i byer og tettsteder, forbindelseslinjer for myke trafikanter, tursyklingsnett og sykling på 

offentlig vegnett. 

Støy omfattes av utredningstemaet i den grad det har påvirkning på menneskers bruk og 

opplevelse av områder for opphold og fysisk aktivitet i fritiden.  

Temaet omfatter ikke motorisert ferdsel, næringsvirksomhet eller innendørs aktiviteter. 

 Metodens tre trinn 

Konsekvensutredning for ikke-prissatte tema gjennomføres etter en tre-trinns metode som 

vist i figur 2-1. Gjennom forberedende arbeider gjør utreder seg kjent med tiltaket og 

relevante registreringer. Trinn 1 og trinn 2 skal gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en 

samla konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte fagtema, og inngår ikke i denne 

temarapporten, men i hovedrapport for konsekvensutredningen.  

 
Figur 2-1: Tre-trinns metode for konsekvensutredning av ikke-prissatte tema. Figur hentet fra V712 

(1) 
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2.2.1 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 

På grunnlag av innsamlet kunnskap deles utredningsområdet inn i enhetlige delområder. Et 

delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi 

og som derfor skiller seg fra tilgrensende areal. Inndeling i delområder er basert på 

registreringskategoriene i tabell 2-1.  

Tabell 2-1: Registreringskategorier for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv. Hentet fra Statens 

vegvesens håndbok V712 (1) 

Registreringskategori Forklaring 

Forbindelseslinjer/soner 

Ferdselsforbindelser Sammenhengende forbindelseslinjer som brukes av gående og syklende 

(stier, løyper, gangveier og lignende). 

Blå/grønne korridorer Sammenhengende, vegetasjonspregede forbindelsessoner som brukes av 

gående og syklende, samt ferdsel til vanns. Kategorien sammenfaller i 

stor grad med Grønnkorridor i Miljødirektoratets veileder M98. 

Sykkelruter  Sykkelruter som er en del av det offisielle vegnettet.  

Geografiske områder 

Turområder Fjell-, skog- og heiområder egnet for lengre turer til fots og på ski, jakt 

og fiske. Inkluderer også områder med tilrettelegging (merkede løyper, 

stier og overnattingssteder). 

Utfartsområde 

 

Store og små dagsturområder utenfor byer og tettsteder som innbyr til 

spesielle enkeltaktiviteter. 

Nærturterreng  

 

Allment tilgjengelige skogsområder på mer enn 200 daa, i gangavstand 

fra boligområder, skoler eller barnehager. Områdene er vanligvis naturlig 

avgrenset av veger, bebyggelse eller dyrka mark. 

Marka/bymark  

 

Sammenhengende utfartsområder som ofte grenser til byer og 

tettsteder, med direkte adkomst derfra. 

Urbane uteområder  Opparbeidete områder som brukes til opphold og rekreasjon, 

eksempelvis gater, torg, allmenninger og promenader. 

Leke- og 

rekreasjonsområder  

Leke-/ballplasser, nærmiljøanlegg, hundremeterskog, badestrender, 

offentlig sikrede områder, parker o.l., mindre enn 200 daa. Ligger i 

bebygd sone, maks. 200 meter fra boliger. 

Strandsone med til-

hørende sjø og vassdrag  

Områder langs kyst, innsjøer og vassdrag med mulighet for allment 

friluftsliv. Områder på sjøen og øyer, strandsoner eller skjærgård. 

Jordbrukslandskap som 

brukes til friluftsliv  

Områder i jordbrukslandskapet med betydning for friluftsliv, med fri 

ferdsel til fots på frossen eller snølagt mark. 

Andre rekreasjons- og 

friluftslivsområder  

Områder om ikke lar seg plassere innenfor øvrige kategorier. Områdets 

egenskaper må beskrives. Kategorien brukes unntaksvis. 
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Tre begrep står sentralt i analysen:  

• Verdi: Vurdering av hvor verdifullt et delområde er, dvs. hvor stor betydning 

delområdet har i et nasjonalt perspektiv. Skala for vurdering av verdi er fem-delt, 

fra «uten betydning» til «svært stor verdi». Verdivurdering skjer trinnløst langs en 

linjalfigur som utgjør x-aksen i «konsekvensvifta», figur 2-2. 

• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan det samme området 

påvirkes som følge av ny veg. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen 

(null-alternativet). Skala for vurdering av påvirkning er femdelt, fra «sterkt 

forringet» til «stor forbedring». Vurderingen skjer trinnløst langs en linjalfigur som 

utgjør y-aksen i «konsekvensvifta», Figur 2-2. Kriterier for å vurdere 

påvirkningsgrad for temaet er gitt i V712 tabell 6.20. 

• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i 

henhold til «konsekvensvifta», se figur 2-2 og veiledning i tabell 2-2. 

Konsekvensene er en vurdering av om ny veg vil medføre forbedring eller 

forringelse av et delområde. 

 

Vurdering av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. Inngrep som utføres i 

anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir varige endringer. 

Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat.  

 

Tabell 2-2: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Hentet fra V712 (1) 

 

Skala Konsekvensgrad Forklaring 

- - - - 4 minus (- - - -) 
Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for delområdet. 

Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

- - - 3 minus (- - -) Alvorlig miljøskade for delområdet. 

- - 2 minus (- -) Betydelig miljøskade for delområdet. 

- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet. 

0 Ingen/ubetydelig (0) Ubetydelig miljøskade for delområdet. 

+/++ 
1 pluss (+) 

2 pluss (++) 

Miljøgevinst for delområdet:  

Noe forbedring (+), betydelig miljøforbedring (++).  

+++/ 

++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe 

verdi får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket.  
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Figur 2-2: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. X-akse og Y-akse i figuren. 

Hentet fra V712 (1)  

2.2.2 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres en samlet konsekvensvurdering 

av hvert utbyggingsalternativ.  

Vurderingene som ligger til grunn for å sette konsekvensgrad for hele utbyggingsalternativer 

skal begrunnes i tekst. Skala og kriterier framgår av tabell 2-3. Det må gå fram hva som har 

vært utslagsgivende for den samlede vurderingen, f.eks. om noen delområder har blitt tillagt 

avgjørende vekt, eller om sumvirkninger har blitt tillagt vekt. Det er viktig at 

beslutningsrelevant usikkerhet beskrives. Det er også viktig at forslag til aktuelle 

skadereduserende tiltak som kan bidra til å redusere de negative virkningene eller føre til 

forbedring for et område eller hele alternativer beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4.  

Tabell 2-3: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Hentet fra V712 (1) 

Skala Trinn 2: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ 

Kritisk negativ 

konsekvens 

Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Stor 

andel av strekning har særlig høy konfliktgrad. Vanligvis flere delområder med 

konsekvensgrad 4 minus (- - - -). Brukes unntaksvis. 

Svært stor 

negativ 

konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. Vanligvis 

har stor andel av strekningen høy konfliktgrad. Det finnes delområder med 

konsekvensgrad 4 minus (- - - -), og typisk vil det være flere/mange områder 

med tre minus (- - -). 

v 



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.  

Delrapport friluftsliv/by- og bygdeliv 

 

18 

 

Skala Trinn 2: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ 

Stor negativ 

konsekvens  

Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. Typisk vil flere delområder ha 

konsekvensgrad 3 minus (- - -). 

Middels negativ 

konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus (- -) dominerer. Høyere konsekvens-

grader forekommer ikke eller er underordnete. 

Noe negativ 

konsekvens 

Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave konsekvensgrader, 

typisk vil konsekvensgrad 1 minus (-), dominere. Høyere konsekvensgrader 

forekommer ikke eller er underordnete. 

Ubetydelig 

konsekvens 

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen 

(referansealternativet). Det er få konflikter og ingen konflikter med høye 

konsekvensgrader.  

Positiv 

konsekvens 

I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv konsek-

vensgrad finnes. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvens-

grader, og disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad. 

Stor positiv 

konsekvens  

Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder med 

positiv konsekvensgrad. Kun ett eller få delområder med lave negative konsek-

vensgrader, og disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad. 

 

 Kunnskap og kilder 

Kunnskapsinnhentingen i rapporten baseres i hovedsak på materialer som er tilgjengelige i 

offentlige baser og informasjon fra fylkesmann og kommuner. I arbeidet er følgende 

hovedkilder benyttet:  

• Notodden og Kongsberg kommuner sine kartløsninger  

• Miljødirektoratets miljøatlas  

• Informasjon innhentet på folkemøter ved oppstart av prosjektet  

• Informasjon fra Kongsberg orienteringslag og Notodden orienteringslag  

• Nettsider til velforening og jeger- og fiskeforeninger, samt inatur.no vedrørende 

jakt i områdene  

• Informasjon fra DNTs nettsider og Ut.no  

• Turkart over området  

• Ruters reiseplanlegger  

• Egne befaringer 

 Besvarelse av planprogram 

Gjennom befaringer i området og studier av grunnlagsmaterialet, er turkorridorer og 

turområder identifisert, beskrevet og verdivurdert. Konfliktpunkter med ny veg er søkt 

hensyntatt i optimalisering av vegløsningene der dette har vært mulig. 

Støy i områdene er vurdert basert på beregninger av støy i alternativ 0 og de ulike 

vegalternativene. 
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Konsekvenser for jakt og fiske er vanskelig å konkretisere. Bruk av områder til jakt og fiske 

er beskrevet, og de virkninger vegalternativene har for områdene er vurdert. Hvordan dette 

videre vil slå ut i endringer i jaktutøvelsen, er usikkert. 

 Alternativ 0, temaspesifikke forhold 

For utredningen av tema friluftsliv/by- og bygdeliv danner følgende forhold ved null-

alternativet viktige premisser for utredningen:  

• Trafikken er beregnet til å øke fra 5 300 kjøretøyer pr. døgn i dagens situasjon til 

11 000 i 2046 for alternativ 0. Dette henger sammen med utbedringer av E134 

andre steder enn i planområdet, som en del av satsingen på denne vegen som 

hovedfartsåre mellom mellom Øst- og Vestlandet. 

• Det pågår planarbeid for et større motorsportanlegg vest for Elgsjø (Telemark Ring) 

i regi av Notodden kommune. Det foreligger ikke vedtatt plan, og Telemark Ring er 

derfor ikke en del av 0-alternativet. Men, siden dette anlegget kan ha lokalt stor 

påvirkning, er muligheten for etablering av et slikt anlegg tatt med som en 

usikkerhet i vurderingene for aktuelle delområder. 

 Influensområde 

Influensområdet er området der tiltaket kan medføre konsekvenser. Dette strekker seg 

utover grensene for planområdet som er beskrevet i kapittel 1.2.  

Basert på kunnskapen om temaets verdier har influensområdet for tema friluftsliv/by- og 

bygdeliv (se figur 5-1) blitt definert ut fra hvordan nye veglinjer og dagens veg (0-

alternativet) påvirker bruken av friluftsområdene. Dette omfatter forhold som arealbeslag, 

påvirkning av opplevelsesverdi, påvirkning av lydbilde og påvirkning av tilgjengelighet. 

Områdets karakter gjør at mer eller mindre alt areal har betydning for fagtemaet. Kun 

næringsarealer ved Rossebu er vurdert å ikke ha betydning for fagtemaet. Mye av 

friluftslivsutøvelsen i området starter fra punkter langs dagens E134, og går til områder som 

ligger langt unna vegkorridoren. Endring i barriere som følge av ny veg kan således påvirke 

friluftsområder som strekker seg langt innover. I slike tilfeller har vi avgrenset en turkorridor 

inn mot mer fjerntliggende områder og vurdert virkningen for korridoren.  

Influensområdegrensen er forsøkt trukket så langt unna aktuelle veglinjer at alle vesentlige 

endringer i opplevelsesverdi og lydbilde skal fanges opp. I praksis gir dette en avgrensing 

som i stor grad følger høydedrag på begge sider av det aktuelle planområdet. 
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3 Tiltaksbeskrivelse 

 Avgrensing 

Ny E134 planlegges fra utløpet av Vollåstunnelen (åpner sommeren 2020) vest for Saggrenda 

i Kongsberg kommune til Rossebu vest for Elgsjø i Notodden kommune.  

Det utredes fire alternativer, alternativ 1 daglinje, med alternativ 1B som en variant ved 

Elgsjø, alternativ 2 med en 3,8 km lang tunnel gjennom Skredbufjellet og alternativ 3 smal 

4-felts veg.  

Tilkobling til dagens veg ved Rossebu er å anse som midlertidig. Det er ikke avklart hvor ny 

E134 skal videreføres fra Elgsjø/Rossebu videre mot Gvammen.  

 Valg av vegstandard 

3.2.1 Veg i dagen 

Transportanalyse/trafikkutvikling: 

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført trafikkberegninger som fastsetter 

dimensjonerende trafikkmengde 20 år etter antatt åpningsår, som modellmessig er satt til 

2026. Beregnet ÅDT i 2046 for ny veg er 11 000. Tungtrafikkandel er 15 %. 

Vegstandard ny E134 

Ny E134 planlegges i henhold til gjeldende regelverk med vegklasse H5 i henhold til Statens 

vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming. H5 er en avkjørselsfri hovedveg med 

midtdeler.  

En slik vegklasse vil bety at ny veg blir ca. 5 meter bredere enn eksisterende veg. På 

strekninger med forbikjøringsfelt (3-felts veg) vil den totale vegbredden bli ytterligere 2,5 

meter bredere. Vegens tverrprofil for 2-felts veg er vist i figur 3-1, og vegens tverrprofil på 

strekninger med forbikjøringsfelt (3-felt) er vist i figur 3-2. 

 
Figur 3-1: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 (fra Statens vegvesens håndbok N100) 
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Figur 3-2: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 der det anlegges forbikjøringsfelt (fra Statens 

vegvesens håndbok N100). Strekninger med tosidig forbikjøringsfelt (dvs. fire felt til sammen) brukes 

også på noen delstrekninger. Samlet bredde er da 17,5 m. 

 

Vegen vil bli mer oversiktlig med færre og mindre krappe kurver/svinger, og 

stigningsforholdene vil bli bedre.  

Tabell 3-1: Dimensjoneringskriterier for ny E134 – standardklasse H5 

Dimensjoneringskriterier for ny E134 Saggrenda–Elgsjø. Vegklasse H5 

Standardklasse H5 ÅDT 6000–12000 og fartsgrense 90 km/t 

Vegtype Avkjørselsfri veg 

Vegbredde 12,5 m – to kjørefelt med midtdeler 

Dimensjonerende typekjøretøy MVT (modulvogntog) 

Minimum horisontalkurve R=400 m 

Maksimal stigning 6 % 

Helårs bæreevne 10 tonn 

Forbikjøring Minst 2 forbikjøringsmuligheter pr. 10 km 

Kryssløsninger Kryss skal bygges planskilt for ÅDT >8000  

Minimum kryssavstand 1,5 km 

 

Selv om kravene i henhold til vegklassen er maksimal stigning 6 %, er det av hensyn til 

framkommelighet for tunge kjøretøyer vinterstid ønskelig å komme ned på 5 %. Dette vil 

erfaringsmessig redusere sannsynligheten for fastkjøring betraktelig. Nye E134 er derfor 

planlagt med stigning på maksimalt 5 % 

Utredning av smal 4-felts veg 

Statens vegvesen har nylig utført en utredning om økt bruk av smal 4-felts veg på veger med 

ÅDT mellom 6000 og 20 000 (2). Utredningen er gjort på bakgrunn av oppdrag fra 

Samferdselsdepartementet. 

Statens vegvesen har besluttet at denne vegstandarden også bør utredes for ny E134 

Saggrenda-Elgsjø, hvor trafikkmengden er innenfor det aktuelle intervallet.  

Det er tatt utgangspunkt i tidligere standardklasse H8 fra forrige utgave av N100 (2014).  
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Tabell 3-2: Dimensjoneringskriterier for ny E134 som smal 4-felts veg 

Dimensjoneringskriterier for ny E134 Saggrenda–Elgsjø som smal 4-felts veg 

Standardklasse ÅDT 6000–20000 og fartsgrense 110 km/t 

Vegtype Avkjørselsfri veg 

Vegbredde 20,0 m – fire kjørefelt med midtdeler 

Dimensjonerende typekjøretøy MVT (modulvogntog) 

Minimum horisontalkurve R=800 m 

Maksimal stigning 6 % 

Helårs bæreevne 10 tonn 

Kryssløsninger Kryss skal bygges planskilt  

Minimum kryssavstand 3 km 

 
Figur 3-3: Tverrprofil for smal 4-feltsveg Samlet bredde er 20,0m. 

Som for veglinjer iht. klasse H5 er det valgt å bruke maksimalt 5 % stigning i dette 

prosjektet, da dette gir bedre framkommelighet vinterstid. 

Dagens veg 

Dagens E134 vil bli nedklassifisert til fylkesveg og opprettholdes som i dag. På noen få 

steder er det behov for omlegging av dagens veg. Der det er behov for omlegging skal vegen 

dimensjoneres med dimensjoneringsklasse Hø1 med fartsgrense 80 km/t.  

3.2.2 Tunneler 

I tunnelalternativet (vegklasse H5) vil tunnel bygges med tverrprofil T10,5, se figur 3-4. 

Vegen vil ha bredt midtfelt med forsterket midtoppmerking.  

 

Figur 3-4: Tunnelprofil T10,5 (fra Statens vegvesens håndbok N100) 
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I tillegg etableres en langsgående rømningstunnel med profil T5,5. Denne vil være kjørbar 

for utrykningskjøretøyer og for drift og vedlikehold.  

Nødutrustning etableres i henhold til tunnelklasse D. Det vil være nødutganger fra hoved-

tunnel til rømningstunnel hver 250 meter. I hovedtunnel skal det etableres snunisjer hver 

1000 meter, og havarinisjer hver 250 meter. Det er videre krav om: 

• nødstasjoner for hver 125. meter 

• slokkevannsanlegg 

• nødstrømsystem 

• fjernstyrte bommer for stenging 

• ITV-overvåking 

• høytalersystem 

• nødnett og radiokringkasting 

Ved stengt tunnel ledes trafikken til dagens E134, i kryss ved Rossebu for den østgående 

trafikken og i ny kobling etablert ved tunnelmunningen på østsiden av ny tunnel for den 

vestgående trafikken.  

Når Vollåstunnelen i vest stenges, ledes trafikken til dagens E134 mellom nybygd kryss i 

Saggrenda (åpner sommeren 2020) og ny kobling mellom ny og gammel veg på vestsiden av 

tunnelen.  

3.2.3 Kryss 

Både vegklasse H5 og tidligere H8 har krav til planskilte kryss. Det planlegges ikke ordinære 

kryss på parsellen. Ved tilkobling til dagens veg ved Rossebu etableres T-kryss med 

eksisterende veg. Dette er en midlertidig løsning fram til videreføring av ny E134 vestover, 

og det er innvilget fravik for denne løsningen. 

 Landskapstilpassing 

Planområdet mellom Saggrenda og Elgsjø består hovedsakelig av et tydelig øst-vestgående 

daldrag i sidebratt terreng, der mindre høyder og koller gir variasjon. Hovedutfordringene 

for landskapstilpassingen består i å gi nytt veganlegg en god tilpassing i det sidebratte 

terrenget. Gjennom dalen går det fra før jernbane, parallelle og kryssende lokalveger, samt 

verdifulle vassdrag, som også skal hensyntas. Revegetering og bearbeiding av sideterreng er 

de tiltakene som har størst effekt for å gi veganlegget en god landskapstilpassing. Generelt 

tilstrebes massebalanse i prosjektet. 

3.3.1 Sideterreng 

Fjellskjæringer 

På store deler av strekningen er det fjellskjæringer. Fjellskjæringene er planlagt med en 

helning på 10:1, for at eventuelle løse steiner skal falle mest mulig rett ned, og ikke komme 

ut i vegbanen.  

I flere områder er fjellskjæringene opp mot 20-30 meter høye. Der fjellskjæringene 

overstiger 10 meters høyde målt fra bunn grøft, legges det inn seks meter dype hyller for 

hver tiende høydemeter. Der det er skrånende terreng ned mot skjæringstopp, avdekkes et 
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10 meter bredt belte fra skjæringstopp og bakover, for å unngå nedfall av stein og masser 

på vegbanen. 

 

Figur 3-5: Tverrprofil som viser prinsipp for fjellskjæringer, som utføres i 10:1 med 6 m brede hyller 

for hver 10. meter, samt grøfteprofil med åpen drenering 

 

Jordskjæringer og -fyllinger 

I de alternativene der det er overskuddsmasser er det planlagt å benytte disse for å gi god 

tilpassing mellom veg og sideterreng. I alternativer med lite masser må det vurderes 

nærmere hvor det gir størst effekt for vegens landskapstilpasning å bruke disse.  

 

Figur 3-6: Prinsipp for terrengforming som forankrer vegen godt i landskapet og samtidig gir mulighet 

for plassering av overskuddsmasser. De røde strekene viser ulike måter å løse terrengformingen på, 

avhengig av hvor mye masser man har tilgjengelig 

 

For å unngå vegrekkverk bør det der det er mulig tilstrebes en helning slakere enn 1:4 for 

jordskjæringer og -fyllinger. Jordskjæringer og -fyllinger bør ikke være brattere enn 1:2 for 

å gi god stabilitet, og for å kunne tilsås. Topp jordskjæringer avrundes mot flatt terreng. I 
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skrånende terreng, tilpasses nytt terreng til helningen på tilgrensende terreng på en naturlig 

måte.  

Jordskjæringer og -fyllinger utformes slik at de blir stabile, med grønn overflate som 

etableres tidlig i anleggsfasen. Der vegen ligger nær vann, vassdrag og myrområder 

utformes jordskjæringer og -fyllinger slik at de beslaglegger mindre areal, men likevel 

fremstår som best mulig tilpasset landskapet.  

3.3.2 Tunnelportaler og forskjæringer 

Det er kun alternativ 2 som har tunnel. Tunnelpåhuggene ligger slik at det blir tosidig 

fjellskjæring inn mot tunnelportalen, mens idealsituasjonen er når påhugget ligger vinkelrett 

på en loddrett fjellvegg, slik at fjellskjæringer inn mot portal unngås. Begge 

påhuggsområdene har lavere og kortere forskjæringer på nordsiden av vegen.  

Det er i denne fasen ikke lagt føringer for utforming av tunnelportaler eller påhuggsområde. 

I denne rapporten legges til grunn en enkel betongportal plassert som vist på illustrasjoner 

fra modell. Det er ikke lagt opp til tiltak som vil gi portalen en stedstilpasset utforming. 

Stedstilpassede tiltak er i denne utredningen beskrevet under skadereduserende tiltak for 

det enkelte tema. 

  

Figur 3-7: Påhuggsområde og forskjæringer for henholdsvis påhugg øst og vest. De hvite områdene 

markerer fjellskjæring der tunnelen går inn i fjellet 

3.3.3 Vegetasjon 

Revegetering av jordskjæringer og -fyllinger er svært viktig for at vegen skal kunne framstå 

som en mest mulig naturlig del av landskapet. Ny vegetasjon i høye fyllinger vil på sikt 

dempe synligheten av selve fyllingen, samtidig som trærne demper synlighet av eventuell 

fjellskjæring på motsatt side av vegen. 
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Figur 3-8: Prinsipp for revegetering av fyllinger  

Eksisterende vegetasjon skal bevares inn mot veglinjen i størst mulig grad. Ved topp 

fjellskjæring vil det kunne bli opp mot 10 m avdekking av fjellet bakover fra skjæringen, 

avhengig av terrengets helning og fjellets beskaffenhet. Det er lagt opp til naturlig 

revegetering i kombinasjon med tilsåing. På grunn av sidebratt terreng er det anbefalt å ha 

50 % tilsåing med gress for å raskt få etablert vegetasjon som binder jorda og bidrar til at 

man unngår erosjon. Dette gjelder særlig der det er bratte fyllinger og nær bebyggelse. 

Enkelte steder kan det være aktuelt å rydde eksisterende vegetasjon, for å skape utsikt og 

kontakt med landskapet rundt. Dette gir referansepunkter på reisen, som for eksempel 

Jonsknuten. 

Topp fjellskjæringer og fjellhyller vil i driftsfasen bli rensket for å unngå rotsprenging og 

nedfall på vegbanen. I disse områdene vil det derfor ikke være mulig å dempe inngrepene 

ved hjelp av vegetasjon. 

3.3.4 Konstruksjoner 

Det er en rekke bruer og underganger for alle alternativer. Større bruer er knyttet til kryssing 

av vassdrag. Disse vil også kunne fungere som viltkryssinger. Underganger (kulverter) 

etableres for kryssing av skogsbilveger/driftsveger/gårdsveger. Noen av disse er utformet 

som korte bruer for samtidig å kunne fungere som viltkryssing. I tillegg vil det i alternativ 2 

være to tunnelportaler. Se omtale av tunnelportaler over. 

Bruer og kulverter 

Det er i denne fasen ikke lagt føringer for konstruksjonsprinsipper og utforming av kulverter 

og bruer. Det er kun vist en type bru eller kulvert, som kan løse kryssingen på det enkelte 

sted. De er vist som enkle betongkonstruksjoner. Bruene er vist med bjelke og søyler. 
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Støyskjerming 

Det er foreløpig ikke lagt til grunn langsgående støyskjermer langs E134. På bakgrunn av 

støyberegninger gjort i KU-fasen, vil behovet for dette vurderes nærmere i teknisk plan og 

reguleringsplan. 

 Innløsning av eiendommer 

Foreløpige vurderinger gjort av innløsingsbehov, viser at 6-7 fritidsboliger må innløses i 

alternativ 1 daglinje og alternativ 2 tunnel. I alternativ 1B og alternativ 3 vil det være noe 

større innløsningsbehov, foreløpig anslått til 12-13 fritidsboliger.  

 Kollektivtrafikk 

Det er ikke lagt opp til holdeplasser for buss langs ny E134. Det vil være opp til kollektiv-

selskapene om bussene kjører ny E134 eller langs dagens veg. Trolig vil lokale ruter kjøre 

dagens veg, mens ekspressruter kjører ny E134. 

 Utredningsalternativer 

 

Figur 3-9: Veglinjer som konsekvensutredes 
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3.6.1 Alternativ 1 daglinje 

Alternativ 1 kobles på nybygd veg ved utløpet av Vollåstunnelen og fortsetter i den nokså 

bratte skogkledde skråningen videre vestover forbi Kobbervollane. 

 

Figur 3-10: Ny og eksisterende E134 i påkoblingspunktet ved Vollåstunnelen 

Ved påkoblingspunktet vil dagens E134 ligge parallelt med og på utsiden av ny veg. 

Eksisterende atkomst til Kobbervollane krysser i kulvert under ny E134. 

 
Figur 3-11: Ny E134 ved Kobbervollane 
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Figur 3-12: Ny E134 sett mot vest i Lerkelia/Buvannlia. Driftsveg for skogbruket, viltkryssing og tursti 

krysser ny E134 under Lerkeliabrua 

I lia sør for/ovenfor Bråtavannet etableres tur- og driftskryssing under en kort bru for ny 

E134. Opp til kryssingspunktet etableres anleggsveg som seinere kan benyttes som drifts- 

og turveg. 

 

Figur 3-13: Ny E134 fra Buvannet til Øksneelva, sett sørover 

Sør for Buvannet ligger vegen høyt i terrenget på en stor fylling, og vegen til Kolsjø krysser 

under ny E134 i kulvert. Deretter vil ny E134 ligge vekselvis i skjæring og på fylling vestover 

mot Øksneelva. Øksneelva krysses med en om lag 100 m lang bru. Bru etableres også over 

Øksneveien og Løken lenger vest. Vegen skrår videre oppover mot Jerpetjønn, der den ligger 
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i lia sør for dagens veg og jernbanen. Atkomst til Heia hyttefelt kan krysse i kulvert under ny 

E134, men det vurderes også en løsning der atkomst legges vest for Øvre Jerpetjønn, opp 

Månlidalen til den møter dagens atkomstveg.

 

Figur 3-14: Ny E134 alternativ 1 fra Øksneelva til Nedre Jerpetjønn 

 

 
Figur 3-15: Mulig ny atkomstløsning for Heia hyttefelt, fra omlagt veg vest for Øvre Jerpetjønn, eller 

atkomst som i dag, med kulvert under ny E134 

Ved Jerpetjønnhovet krysser ny veg over dagens veg ved rasteplassen. Her etableres kulvert 

for dagens veg. Videre vestover mot Elgsjø faller veglinjen med 5 % og ligger på høydedraget 

nord for dagens veg.  
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Figur 3-16: Alternativ 1 daglinje ved Jerpetjønnhovet, sett vestover 

 

Figur 3-17: Alternativ 1 daglinje fra Jerpetjønnhovet og vestover mot Elgsjø 

 

Vegen krysser skogsbilveger vest for Fjellstul og nord for Mølleskotet, og krysser Tovestulåa 

på bru om lag 350 meter nord for Elgsjø. Deretter stiger vegen langs åssiden oppover mot 

Rossebu, hvor den kobles til dagens E134. Det etableres midlertidig T-kryss med dagens veg 

fra øst. 
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Figur 3-18: Alternativ 1 daglinje ved Elgsjø 

 
Figur 3-19: Kryssområdet ved parsellslutt på Rossebu 
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3.6.2 Alternativ 1B daglinje søndre variant ved Elgsjø 

Alternativ 1B er likt med alternativ 1 fra parsellstart ved Vollåstunnelen og fram til 

Mølleskotet øst for Elgsjø. Herfra ligger variant 1B nærmere Elgsjø og dagens veg, og krysser 

Tovestulåa om lag 130 meter nord for Elgsjø. Bakgrunnen for denne justeringen er verdifulle 

naturtyper i området nord for Elgsjø. 

 
Figur 3-20: Alternativ 1B søndre variant ved Elgsjø 

3.6.3 Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

Alternativ 2 er likt med alternativ 1 fra parsellstart ved Vollåstunnelen og fram til Løken. 

Herfra stiger alternativet noe mer enn alternativ 1 oppover mot tunnelpåhugget like sørøst 

for Nedre Jerpetjønn. 

Tunnelen er 3,8 km lang, og faller med 1,5 % nedover mot tunnelmunningen sørøst for 

Mølleskotet. Jernbanen krysses like før utløpet av tunnelen. 

Veglinjen ligger deretter langs sørsiden av dagens veg, krysser over denne på bru og langs 

nordsiden av dagens veg videre vestover. Tovestulåa krysses på bru om lag 40 meter nord 

for Elgsjø. 
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Figur 3-21: Alternativ 2 fra Øksneelva til tunnelpåhugget sør for Nedre Jerpetjønn 

 

Figur 3-22: Vestre del av alternativ 2, fra tunnelmunningen til Elgsjø 
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3.6.4 Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

Alternativ 3 er likt med alternativ 1 fra parsellstart ved Vollåstunnelen og fram til og med 

Kobbervollane. På denne strekningen er det 2-felts veg i henhold til klasse H5. Terreng-

forhold gjør at slakere kurvatur og økt vegbredde ville gi vesentlig større terrenginngrep og 

miljøkonflikter på denne strekningen. Vegen får derfor fire felt først vest for Kobbervollane, 

og skiltet hastighet 110 km/t starter ca. 300 m vest for overgangen til 4-felts veg.  

Linjeføringen følger i store trekk alternativ 1, men siden minimum horisontalkurve er større 

for 4-felts veg enn for 2/3-felts veg er det enkelte mindre avvik, spesielt fra Jerpetjønnhovet 

og vestover. 

 
Figur 3-23: Alternativ 3 i skråningen mot Lerkelia. Økt vegbredde og slakere kurvatur gir noe høyere 

skjæringer og fyllinger enn i øvrige alternativer 

 
Figur 3-24: Alternativ 3 i skråningen ovenfor Nedre Jerpetjønn. Økt vegbredde og slakere kurvatur gir 

noe høyere skjæringer og fyllinger enn i øvrige alternativer 
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Ved Elgsjø ligger traseen for alternativ 3 mellom alternativ 1 og 1B. Alternativ 3 ligger svært 

nær alternativ 1B, men passerer området i en slak jevn kurve. Ved Rossebu vil hastigheten 

skiltes trinnvis ned og 4-felts veg avsluttes før krysset med dagens E134. 

 
Figur 3-25: Alternativ 3 sett fra Rossebu og østover  

3.6.5 Mengder og kostnader for alternativene 

Tabell 3-3: Mengder og kostnader for alternativene 

 Alternativ 1daglinje Alternativ 1B 

daglinje søndre 

variant ved Elgsjø 

Alternativ 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

Alternativ 3 

daglinje smal 4-

felts veg 

Total lengde: 15 000 m 14 900 m 14 930 m 15 000 m 

- derav tunnel 0 0 3 800 m 0 

- derav bru 313 m 352m 323 m 313 m 

Maksimal stigning: 5 % 5 % 5 % 5 % 

Høydeforskjell 

mellom laveste og 

høyeste punkt langs 

veglinja 

189 m 189 m 121 m 189 m 

Antall 

konstruksjoner 
5 bruer, 6 

kulverter, 1 større 

støttemur 

6 bruer, 5 

kulverter, 1 større 

støttemur 

5 bruer, 3 

kulverter, 1 større 

støttemur, 4 

tunnelportaler 

5 bruer, 6 

kulverter, 1 større 

støttemur 

Anleggskostnad  

(mill. kr 2019-verdi) 
1 530 1 590 2 520 2 020 
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3.6.6 Andre vurderte løsninger 

Andre vurderte løsninger er dokumentert i rapporten «Oppsummering av 

optimaliseringsfasen» (3). I tillegg er det i tidligere fase vurdert to andre tunnelalternativer: 

• Toløpstunnel med 90 km/t 

• Smal firefelts veg med toløpstunnel og 110 km/t 

Disse er forkastet på grunn av dårlig nytte-/kostnadsforhold (stor negativ netto nytte). 

 Forbikjøringsfelt 

3.7.1 Krav 

Vegklasse H5 (alternativ 1, 1B og 2) har krav til minst to forbikjøringsfelt pr. 10 km. De kan 

være helt eller delvis sammenfallende for begge kjøreretninger. 

Det er også krav til forbikjøringsfelt på strekninger hvor fartsdifferansen mellom tunge og 

lette kjøretøy kan bli for stor. Felt må etableres når fartsdifferansen er 15 km/t og kan 

avsluttes når fartsdifferansen er 10 km/t.  

3.7.2 Alternativ 1 og 1B  

For alternativ 1 og 1B er det forbikjøringsfelt både i øst- og vestgående retning like vest for 

Kobbervollane og sør for Buvannet. Videre er det forbikjøringsfelt vestgående i stigningen 

fra Løken og over toppen av Jerpetjønnhovet. Østover er det forbikjøringsfelt fra Elgsjø og 

over toppen av Jerpetjønnhovet. 

3.7.3 Alternativ 2 

For tunnelalternativet er det planlagt forbikjøringsfelt i begge retninger vest for 

Kobbervollane, like øst før østre tunnelmunning og like vest for vestre tunnelmunning. 

3.7.1 Alternativ 3  

For alternativ 3 planlegges det ikke krabbefelt/forbikjøringsfelt i tillegg til 4-feltsvegen.  

 Vannhåndtering 

Ny veg planlegges med åpen overvannshåndtering i dagsonene. Rensing av partikkebundne 

forurensninger vil skje gjennom bruk av infiltrasjonsmasser i grøft. 

For tunnel i alternativ 2 vil det være lukket drenering med oppsamling av både tunnelvann 

og vaskevann. Vann vil ledes via rensebasseng ved vestre tunnelmunning før det slippes ut 

til vassdrag. 

 Massebalanse og deponibehov 

3.9.1 Massebalanse 

Totalt er det teoretisk beregnet om lag 200 000 m3 overskuddsmasser (utførte anbrakte 

masser) for alternativ 1. Det er forutsatt at alle jordmassene brukes som utslakingsmasser i 

fylling og at bergskjæringsmasser kan benyttes til produksjon av forsterkningslag og 

frostsikringslag, slik at det ikke er behov for å transportere inn masser utenfra. 
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For alternativ 1B er det beregnet et masseunderskudd på om lag 500 000 m3. Dette vil det 

imidlertid være mulig å justere noe ved å redusere fyllingsomfang i videre planlegging. 

Alternativ 2 har det største masseoverskuddet grunnet tunnel under Skredbufjellet. Det er 

beregnet til om lag 500 000 m3.  

Alternativ 3 med smal 4-felts veg har et beregnet masseoverskudd på om lag 450 000 m3. 

Gjennom videre optimalisering kan dette trolig reduseres, men noe deponikapasitet vil trolig 

være nødvendig, både for mellomlagring og permanent deponering av masser. 

3.9.2 Mulige massedeponier 

Det er sett på flere mulige massedeponier langs strekningen. For å optimalisere anleggs-

gjennomføringen anbefales det å innlemme deponi(er) i reguleringsplanen. Foreslåtte 

deponier utredes i konsekvensutredningen, se figur 3-38, figur 3-39 og figur 3-40. 

Forslagene har større kapasitet enn det man har behov for, så i reguleringsplanfasen kan 

man velge de løsningene som gir minst konflikter. 

Dalsøkk sør for Buvannet 

I dalsøkk rett sør for Buvannet ved vil det være rom for å plassere ca. 350 000 kubikkmeter. 

Trengendalsbekken, som ligger i dalbunnen i dette området, må legges om. Dette deponiet 

er gitt betegnelsen M1. 

Områder nord for dagens veg ved Fjellstul og Mølleskotet 

Ved Fjellstul vil det det være rom for å kunne plassere ca. 900 000 kubikkmeter overskudds-

masser på nordsiden av daglinjealternativet. Dette deponiet er gitt betegnelsen M2. 

Nord for Mølleskotet ligger det et terrengsøkk (Skrumledalen) på nordsiden av 

daglinjealternativet. Her vil det være rom for å plassere ca. 1 200 000 kubikkmeter med 

overskuddsmasser. Dette deponiet er gitt betegnelsen M3. 

 Støy 

3.10.1 Metode 

Det er beregnet støy for de ulike vegalternativene i programmet Cadna/A. Versjon 2018 er 

benyttet i beregningene. Programmet beregner i henhold til Nordisk beregningsmetode (4). 

Siden dette er beregninger på et overordnet nivå er det ikke planlagt støytiltak, som f.eks. 

støyskjermer langs traséene. Behovet for dette vil vurderes nærmere i videre planlegging. 

Trafikktall er basert på beregninger utført av Statens vegvesen i en tidlig fase, og er noe 

høyere enn beregnet trafikk i åpningsår. Både for alternativ 0 og utbyggingsalternativene er 

det beregnet med en ÅDT på 12 000 og en tungtrafikkandel på 15 %. I mer detaljerte 

beregninger i videre planlegging vil oppdaterte trafikktall med ÅDT på 11 000 benyttes. 

Bygninger som direkte ligger i de nye traséene er fjernet fra beregningsmodellen. Bygninger 

som ligger i gråsonen nærme ny veg er ikke fjernet da det på nåværende tidspunkt ikke er 

helt avklart hvilke bygninger som eventuelt må rives. 
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3.10.2 Resultater 

Alternativ 0 har et betydelig antall støyutsatte boliger og fritidsboliger i området nord for 

dagens veg ved Buvannet. Med ny veg vil antall sterkt støyutsatte boliger og fritidsboliger 

(rød sone) gå betydelig ned. 

Alternativ 2 med tunnel gjennom Skredbufjellet gir et noe lavere antall i gul sone, først og 

fremst på grunn av at støyen i områdene ved Jerpetjønn vil bli sterkt redusert i dette 

alternativet. 

Tabell 3-4: Antall boliger/fritidsboliger i rød og gul støysone i de ulike alternativene 

Alternativ Støysone iht. T-1442 

Gul sone  

Lden 55-65 dB 

Rød sone 

Lden >65 dB 

Boliger/fritidsboliger Boliger/fritidsboliger 

Alternativ 0 85 34 

Alternativ 1 daglinje 68 3 

Alternativ 1B daglinje 73 3 

Alternativ 2 tunnel 44 7 

Alternativ 3 smal 4-felt 82 5 

 

 

Figur 3-26: Støysonekart alternativ 0, østre del 
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Figur 3-27: Støysonekart alternativ 0, midtre del 

 

Figur 3-28: Støysonekart alternativ 0, vestre del 
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Figur 3-29: Støysonekart alternativ 1, østre del 

 
Figur 3-30: Støysonekart alternativ 1, midtre del 
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Figur 3-31: Støysonekart alternativ 1, vestre del. Som det framgår av den rette avgrensingen på kartet 

vil støysonene strekke seg noe lenger nord. De er her avgrenset av beregningsområdets utstrekning 

 

Figur 3-32: Støysonekart alternativ 1B, vestre del. Som det framgår av den rette avgrensingen på kartet 

vil deler av støysonene strekke seg noe lenger nord 
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Figur 3-33: Støysonekart alternativ 2, østre del 

 

Figur 3-34: Støysonekart alternativ 2, vestre del 
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Figur 3-35: Støysonekart alternativ 3, østre del 

 
Figur 3-36: Støysonekart alternativ 3, midtre del 
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Figur 3-37: Støysonekart alternativ 3, vestre del 

 Anleggsgjennomføring 

I forbindelse med optimalisering av veglinjene, er det sett på behovet for anleggsveger og 

riggplasser. Dette er vist på figurene på de neste sidene. 

• Det etableres riggområder med tilhørende atkomst ved alle konstruksjoner 

• Det må være riggområder i begge ender av tunnel 

• Hovedrigg og knuseverk foreslås plassert øst for Løken/Øksneveien 

Mye av massetransporten vil trolig skje i veglinja, men det vil også bli en del anleggstrafikk 

langs eksisterende E134. Det forutsettes da nødvendige utbedringer av kryss/avkjørsler for å 

ivareta trafikksikkerhet. 
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Figur 3-38: Riggområder, anleggsveger og mulige massedeponier, østre del  
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Figur 3-39: Riggområder, anleggsveger og mulige massedeponier, midtre del 
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Figur 3-40: Riggområder, anleggsveger og mulige massedeponier, vestre del  
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4 Registreringer 

 Generell områdebeskrivelse 

Området strekker seg fra Saggrenda i øst (Kongsberg kommune) til Rossebu i vest 

(Notodden kommune). Det består i stor grad av skogkledde åser. Terrenget stiger bratt opp 

fra både Kongsberg og Notodden, til et høybrekk omkring Jerpetjønn.  

Dagens E134 og jernbanen følger hverandre i bunnen av daldraget, tett på Kobberbergselva. 

Jernbanen går i tunnel mellom Jerpetjønn og kryssingen med E134 nordvest for Skredbu-

fjellet. Derfra dreier jernbanen sørover på østsiden av Elgsjø, mens E134 går videre vestover. 

I vestre del av området går det kraftledninger både sør og nord for Kobberbergselva.  

Mesteparten av området er utmarksområder, men det er noe innmark i tilknytning til den 

spredte bebyggelsen. Bebyggelsen omfatter småbruk, boliger og hytter, og er konsentrert 

omkring Bråten, Heia og Jerpetjønn. 

4.1.1 Kollektivtrafikk 

Det ligger bussholdeplasser langs dagens E134. Strekningen trafikkeres av rute VY1, 

ekspressbuss mellom Notodden og Oslo. Det er avganger annenhver time alle dager.  

4.1.2 Gang- og sykkeltrafikk 

Det er ikke eget tilbud til gående og syklende langs dagens veg. På grunn av høy 

trafikkmengde og mye tungtrafikk er bruken av vegen til gang- og sykkeltrafikk liten. 

Skogsbilveger i området brukes i betydelig grad av gående og syklende i forbindelse med 

turaktivitet. Dette inngår i vurderingene av friluftsområdene. 

4.1.3 Ski- og turløyper 

Skiløyper ved Heia hyttefelt og sørover mot Breiset prepareres av Breiset & Omegn løypelag. 

Skiløyper fra Saggrenda og Meheia inngår i nettet som kjøres av Kongsberg kommune. 

Storparten av de merkede turstiene i området vedlikeholdes av DNT. 

4.1.4 Jakt og fiske 

Inatur forvalter både små- og storviltjakt på Statens arealer i Kongsberg (området som kalles 

Sølvverket). Her inngår det aller meste av arealet i influensområdet i Kongsberg kommune 

(5). Her legges det ut et visst antall jaktkort som kan kjøpes av alle.  

I Notodden inngår arealene sør for E134 i Øystenstul storvald, mens områdene på nordsiden 

inngår i Lisleherad øst. Det er ikke tilsvarende jaktutleie av storviltjakt i Notodden, her 

organiseres både storvilt- og småviltjakta av grunneiere 

 Registreringskart 

Registreringskartene i figur 4-1 og figur 4-2 viser registrerte stier, løyper og 

punktregistreringer som utfartsparkering, badeplasser, skytebane m.m. Kildene her er 

friluftslivsdata fra kommunene (stier og løyper), turkart, orienteringskart og befaringer i 

området.  
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Figur 4-1: Registreringskart, østre del av influensområdet 
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Figur 4-2: Registreringskart, vestre del av influensområdet 
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5 Trinn 1: Verdi og konsekvens for delområder 

Trinn 1 av analysen omhandler temaets delområder og beskrivelse verdien samt påvirkning 

og konsekvens i de ulike utbyggingsalternativene. 

 Inndeling i delområder 

Influensområde og delområdeinndeling er vist i figur 5-1 under. 

 
Figur 5-1. Delområder for tema friluftsliv/by- og bygdeliv 
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 Delområde FB1 Kolknuten-Kobbervollane 

5.2.1 Avgrensning 

Delområdet ligger i Kongsberg kommune og strekker seg fra Buvannlia i vest til 

Kobbervollane og Vollåsen i øst. Området utgjør den søndre dalsiden av dalføret langs 

Kobberbergselva. 

 
Figur 5-2: Delområde 1: Kolknuten-Kobbervollane  

5.2.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Utfartsområde  

Området er i hovedsak skogdekket, men i tilknytning til Kolknuten er det noe bart fjell. Noe 

skog er hogget ut, mens deler av området har mer villmarkspreg. Det er lite bebyggelse, 

men det går en kraftledning i øst-vestlig retning i lisida.   

Området er kupert, særlig mot Kolknuten (683 moh.) i vest. Det er lite bebyggelse i området, 

kun ett småbruk, Kobbervollane.  

Det finnes enkelte turveger og umerkete stier nede i lia, men høyere opp i åsen er det mer 

kronglete og stedvis bratt terreng med liten grad av tilrettelegging for ferdsel. Området i øst 

har noen turveger og vinterløyper. Langs Lassedalsveien opp mot Kobbervollane står en 

gammel milestein. Kolknuten er et utsiktspunkt hvor man blant annet har utsikt mot tårnet 

på Jonsknuten. På Kolknuten finnes også turpost.  

Nedenfor Kobbervollane kan man se rester etter gruvedriften, gamle steingjerder og tufter. 

Langs elva finnes stedvis gamle fløtningsmurer. Området inngår i Inaturs jaktkort på elg, 

hjort og hare.  
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Figur 5-3: Jaktterreng på elg, hjort og hare (kilde: inatur.no)  

  
Figur 5-4: Milestein Figur 5-5: Steingjerde 

 

 Området ved Kolknuten er registrert som inngrepsfritt område i kategorien 1-3 km fra 

inngrep, og deler av området her er foreslått som naturreservat (gammel skog). Dette er 

forhold som øker attraktivitet og opplevelsesverdi for friluftsliv. 

Området er lettest tilgjengelig med bil. Nærmeste bussholdeplass ligger ved Korbuveien på 

nordsiden av elva.  
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5.2.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-1: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB1 Kolknuten-Kobbervollane 

Verdivurdering: Delområde FB1 Kolknuten-Kobbervollane 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Delområdet har med sine natur- og kulturminneverdier spennende kvaliteter som turområde. Området i øst er noe 

tilrettelagt for friluftsliv, mens området ved Kolknuten er for de som liker å ferdes i lite tilrettelagt natur. Fra toppen 

av Kolknuten er det svært god utsikt. Bruken av området pr. i dag synes å være moderat, med få tydelige stier. 

Vurderingen er at det primært har lokal betydning. Samlet sett er delområdet vurdert å ha noe verdi.  

Tiltakets påvirkning  

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle 

alternativer 
                                                      ▲ 
Begrunnelse:  

Ny veg vil gi arealinngrep i delområdet og danne en barriere mellom elva og skogsområdene lenger 

opp i lia. Det vil til dels bli betydelige skjæringer og fyllinger langs vegen, og store deler av området 

blir liggende i gul støysone fra vegen. I 0-alternativet er det kun nedre del av lia som har støynivåer 

i gul sone. Alternativ 3 har marginalt større utbredelse av rød og gul støysone sammenlignet med 

øvrige alternativer, samt noe større skjæringer og fyllinger, men ikke i en slik grad at det vurderes å 

gi endret betydning for bruken av delområdet til friluftsliv. 

Ny veg vil også føre til inngrep i og nærføring med kulturminneverdiene ved Kobbervollane. og 

redusere opplevelsesverdi av disse. Lassedalsveien og skogsbilvegen som går mellom 

Steingrunnsvannet og Bråtavannet, som er viktige atkomster til området, opprettholdes. 

Eksisterende sti oppover fra Messingborg og traktorveg fra elva utvides for å kunne benyttes som 

anleggsveger. Enkelte stier nederst i lia vil forsvinne. Dette vil delvis bli kompensert med å etablere 

et krysningspunkt under ny veg (Lerkeliabrua).   

Den nye vegen vil først og fremst forringe friluftslivsinteressene i nedre del av lia. Det er disse 

områdene som i dag er best tilrettelagt for friluftsliv. Påvirkningen vil være mindre lenger opp i lia. 

Totalt sett vurderes den nye vegtraseen å føre til noe forringelse av delområdet.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alle 

alternativer 
                                                   ▲        
Noe miljøskade på delområdet (-). 
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Figur 5-6: Ny veg vil være noe synlig fra området ved Kolknuten 

 

 Delområde FB2 Brattåsen-Kjerkebergåsen  

5.3.1 Avgrensning 

Delområdet ligger i Kongsberg kommune, og avgrenses av Korbu i vest, Kobberbergselva i 

sør, toppen av Kjerkebergåsen i øst og høydedraget Kjerkebergåsen-Mørkåsen-Brattåsen i 

nord. 

 

Figur 5-7: Avgrensing av delområde 2 
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5.3.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Delområdet er en del av større sammenhengende markaområder vest for Kongsberg, men 

ligger i utkanten av disse, i hellinga ned mot Kobberbergselva. Disse områdene er mye brukt 

som friluftsområder for Kongsbergs befolkning. Delområdet har sammenheng med stinett 

og løyper som har utgangspunkt i Saggrenda.  

Området er småkupert og består av slake sørvendte lier som i hovedsak er skogdekket, men 

noe skog er hogget ut. Det er lite bebyggelse i området. Rundt Bratt og Korbu i vest er det 

jordbruksarealer. Jernbanen går i tunnel under Kjerkebergåsen. Resten av strekningen går 

jernbanen tett inntil eksisterende E134. Det går kraftledninger i øst-vestlig retning.  

Nord og øst for delområdet ligger det fredete kulturmiljøet rundt Kongsberg Sølvverk. 

Området er generelt preget av tidligere tiders gruvedrift.  

Delområdet inngår i jaktterreng på hare, og trolig jaktes det også hjortevilt her. 

Kjerkebergåsen ble vernet som naturreservat i desember 2019. Like nord for delområdet 

ligger Barmen naturreservat.  

5.3.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-2: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB2 Brattåsen-Kjerkebergåsen 

Verdivurdering: Delområde FB2 Brattåsen–Kjerkebergåsen  

Registreringskategori: Utfartsområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                    ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Delområdet ligger i utkanten av de mest tilrettelagte og benyttede områdene for friluftsliv rundt Kongsberg, har 

liten til moderat bruk, og er lite tilrettelagt. Området preges noe av infrastruktur. Naturreservatet er et uttrykk for at 

området kan ha interessante opplevelsesverdier. Samlet sett er delområdet vurdert å ha noe verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle 

alternativer 
                    ▲                                    
Begrunnelse:  

Ny veg vil bli lagt i større avstand til delområdet enn dagens veg. Alternativ 3 vil gi marginalt mer 

støy enn øvrige alternativer, men støyforholdene i delområdet vil ikke i noen av alternativene bli 

endret i en slik grad at det påvirker områdets bruk som friluftslivsområde. Den nye vegen vil i liten 

grad være synlig fra delområdet, da den vil ligge dypt i daldraget på denne strekningen. Ny veg 

vurderes totalt sett å føre til en ubetydelig endring for delområdet.   

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alle 

alternativer 
                             ▲ 
Ubetydelig endring for delområdet (0). 
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 Delområde FB3 Kolhusdalen-Bakkastul 

5.4.1 Avgrensning 

Området ligger i Kongsberg kommune, mellom Korbuveien i øst og Bråten samt skyte-/ 

øvingsfeltet rundt Hengsvann i vest. Området avgrenses av Korbuveien i øst, Meheia 

skytebane i nord og vest, og Kobberbergselva i sør.  

 

Figur 5-8: Avgrensing av delområde 3 

5.4.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Utfartsområde 

I avkjøringen fra dagens E134 ved Bråten står det skiltet mot flere turmål nord for 

delområdet, blant annet Helgevannet, Jonsknuten og Knutehovet. Det går også stier vestover 

og østover mot Gruveåsen. De fleste rutene er sommerruter for gående, og med enkel til 

middels vanskelighetsgrad. Det finnes en rekke både merkete og umerkete stier. Fra Bråten 

går det om vinteren også skiløype nordover. Ved Helgevannet nord for delområdet er det 

rasteplass, turpost, bade- og fiskemuligheter. Det er også sti for fottur rundt vannet 

sommerstid. Knutehovet (664 moh.) i nordøst og Jonsknuten (904 moh.) lenger nord er mye 

brukte turmål. Den nærliggende Knutehytta har serveringstilbud. Knutefjell har en rekke 

turposter. Delområdet er derfor en viktig korridor inn mot et mye brukt friluftslivsområde.  

Området er også en del av jaktterreng for elg, rådyr og skogsfugl.  

Barmsveien øst for Bjørnestillåsen er atkomstveg til Meheia skytebane. Skytebanen er åpen 

for alle, men anlegget benyttes blant annet av Kongsberg jeger- og fiskerforbund, 

Kongsberg skytterlag og Kongsberg pistolklubb. Skytingen starter normalt i slutten av april 

(avhengig av snøforhold) og varer fram til jaktstart for aktuelle jaktform.   

Det ligger noen hytter vest for Skjerpåsen.  

Det går kraftledning i øst-vestlig retning gjennom delområdet.  
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Området er lett tilgjengelig med bil, og det er mulig å parkere flere steder ved E134. Det 

ligger bussholdeplasser ved Korbuveien og ved Meheia stasjon.  

5.4.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-3: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB3 Kolhusdalen-Bakkastul 

Verdivurdering: Delområde FB3 Kolhusdalen-Bakkastul  

Registreringskategori: Utfartsområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Området er et viktig utgangspunkt og en av flere korridorer inn mot flere attraktive turmål i marka nordvest for 

Kongsberg. Terrenget er stort sett lettgått. De mange stiene og vegene gjør det mulig å tilpasse og variere 

turmulighetene. Dette gjør at området egner seg som turområde for flere grupper. Meheia skytesenter har en viktig 

funksjon som treningsbane for jegere. Deler av området er noe utsatt for støy fra banen. Vestre del av området kan 

også påvirkes av støy ved skyteøvelser i Hengsvann skyte- og øvingsfelt. Utover funksjonen som korridor inn mot 

områdene i nord har delområdet først og fremst lokal betydning. 

Samlet sett er delområdet vurdert å ha middels verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle 

alternativer 
                             ▲                                    
Begrunnelse: 

Ny veg vil bli lagt i større avstand til delområdet enn dagens veg. Støyforholdene bedres i 

nærområdene langs dagens veg, men støy i delområdet totalt sett forventes ikke å bli endret i en 

slik grad at det påvirker områdets bruk som friluftslivsområde. Den nye vegen vil i noen grad være 

synlig fra delområdet, men avstanden vil være forholdsvis stor. De store vegfyllingene vil på sikt gro 

til og bli mindre synlige. Ny veg vurderes totalt sett å føre til en ubetydelig endring for delområdet.   

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alle 

alternativer 
                                   ▲ 
Ubetydelig endring for delområdet (0). 
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 Delområde FB4 Turkorridoren mot Øksne og Kolsjø  

5.5.1 Avgrensning 

Området ligger i Kongsberg kommune mellom Kolknuten/Buvannlia i øst og Geiteryggtjernet 

i vest. I nord avgrenses området av Buvannet. I sør avgrenses området av høydedraget 

Geiteryggen. 

 
Figur 5-9: Avgrensing av delområde 4 

5.5.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Ferdselsforbindelser 

Delområdet er en turkorridor med merket fotrute og skiløype inn mot Kolsjø og Øksne sør 

for delområdet. Området ligger i et relativt åpent og slakt terreng omgitt av koller. Terrenget 

stiger fra Buvannet opp mot Kolsjøhøgda. Det er kraftig stigning opp mot Kolknuten i øst. 

Svartås i vest og Karlstjernhøgda i sør ligger som andre tydelige høydedrag.  

Friluftsområdet Øksne-Kolsjø som strekker seg videre sørover fra delområdet er både stort 

og mye brukt. Rundt både Øksne og Kolsjø ligger flere ubetjente hytter. I 2018 åpnet DNT ei 

hytte med 30 sengeplasser i Pråmvika ved Kolsjø.  

De mange vannene og vassdragene i området gir gode muligheter for bading, padling og 

fisking. Området inngår også i jaktterreng på elg og hare.  

Skogsbilvegen som går gjennom korridoren fortsetter videre sørover til Raje. Denne benyttes 

av både gående og syklende. Fra denne vegen er det utsikt mot den flotte gamle 

jernbanebrua over Hengselva nord for Buvannet. 
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5.5.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-4: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB4 Turkorridoren mot Øksne og 

Kolsjø 

Verdivurdering: Delområde FB4 Turkorridoren mot Øksne og Kolsjø  

Registreringskategori: Ferdselsforbindelser 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Ferdselsforbindelsen er en viktig inngangsport til friluftsområdet Øksne-Kolsjø som er et lett tilgjengelig og har 

gode muligheter for varierte naturopplevelser, både sykling, padling, fotturer, bading, jakt, fiske m.m. 

Ferdselsforbindelsen er vurdert å ha middels verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle 

alternativer 
                                                                          ▲                            
Begrunnelse:  

Ny veg vil krysse delområdet i øst-vest-retning. Deler av vegen ligger på en høy fylling i nordre del 

av området. Dette vil gi arealbeslag og skape en sterk barriere som vil forringe opplevelsen av 

området. Den merkede stien mot Kolsjø avskjæres av veglinja, og turkorridoren må opprettholdes 

gjennom at framtidig ferdsel går langs skogsbilvegen. Denne vil bli lagt noe om enkelte steder, og 

gå i kulvert under ny veg (Geiteryggen kulvert). Den nye E134 vil i liten grad sperre for utsikten mot 

den flotte jernbanebrua ved Moen, siden ny vegtrasé ligger nær punktet der skogsbilvegen dreier 

rundt en kolle. Tiltaket vurderes totalt å føre til at delområdet blir forringet. 
Massedeponi 

M1 
                            ▲ 

Begrunnelse: 

Massedeponiet vil føre til at deler av området en periode vil tape sin attraktivitet som 

friluftslivsområde. På sikt vil området gro til, og deponiet vurderes å medføre ubetydelig endring 

med hensyn til friluftslivsinteressene.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alle 

alternativer 
                                                                   ▲   
Betydelig miljøskade for delområdet (--). 

Massedeponi 

M1 
                                   ▲ 

Ubetydelig endring for delområdet (0). 
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Figur 5-10: Ny veg vil være en betydelig barriere for turkorridoren i delområde 4, selv om forbindelsen 

opprettholdes 

 

 Delområde FB5 Månli-Løken-Svartås 

5.6.1 Avgrensning 

Delområdet avgrenses av E134 i nord, Buvannet i nordøst, Svartås og Knutsmyr i sør og 

Månli (like vest for vegen opp til Heia hyttefelt) i vest. 

 

Figur 5-11: Avgrensing av delområde 5. Kommunegrensen vist med grå stiplet strek gjennom området 
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5.6.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Topografien i delområdet veksler mellom småkuperte, forholdsvis flate og halvåpne områder 

i nordøst til mer markerte skogkledde åser/høydedrag i sør og vest. 

Øksneelva renner nordover gjennom området i ei kløft i terrenget. Myrvassdraget Løken 

ligger vest for Øksneelva. Dette er et idyllisk friluftslivsområde velegnet til fotturer og 

eventuelt padling. Løken renner videre nordøstover i Jerpetjernbekken, og faller bratt ned 

mot Øksneelva fra kryssingen med Øksneveien.  

Øksneveien fører inn til friluftsområdene ved Øksne og Kolsjø. Denne brukes i hovedsak til 

kjøring og noe til sykling, i mindre grad til fottur. 

Ved Jerpetjønnhovet er det kobling til stinettet på Fjellstulfjellet, dersom man krysser E134. 

Det er merket sti fra Jerpetjønnhovet gjennom området og videre sørover. Området er utover 

dette lite tilrettelagt for friluftsliv. Det er noen umerkede stier her, men disse bærer ikke 

preg av stor bruk. 

Det ligger noen hytter mellom dagens E134 og Høymyrvassvegen sør for Jerpetjønn.  

  

Figur 5-12: Øksneelva Figur 5-13: Ved Øksne  

  

Figur 5-14: Fra vegen inn mot Kolsjø og Øksne Figur 5-15: Myrområdene ved Løken 
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5.6.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-5: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB5 Månli-Løken-Svartås 

Verdivurdering: Delområde FB5 Månli-Løken-Svartås 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Delområdet er lite tilrettelagt, men noen deler har opplevelsesverdier utover det ordinære. Det varierte vassdrags-

løpet byr på spennende opplevelser. Nærheten til eksisterende E134 gir forringet lydbilde i deler av området. Bruken 

av området virker å være forholdsvis liten, og det er lite tilrettelagt. Delområdet er vurdert å ha noe verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1/1B /3 

daglinje 
                                                       ▲  
Begrunnelse:  

Alternativ 1 og 1B har felles trasé langs delområdet, alternativ 3 har marginale avvik fra disse. Ny 

E134 vil danne en betydelig barriere på tvers av området, men det legges til rette for 

krysningspunkter slik at det vil være gode forbindelser på tvers av ny veg. Den nye vegen krysser 

Øksneelva på ei høy og lang bru (Øksneelvbrua). Vegen krysser også myrområdet Løken og 

atkomstvegen inn til Øksne i bru (Løkenbrua). Atkomstvegen inn til Øksne legges noe nærmere 

Jerpetjønnsbekken, og føres under den nye Løkenbrua. Ny veg krysser Løken i nordenden. Dermed 

beholdes mest mulig av naturområdet intakt. Veganlegget med høye fyllinger og Løken bru vil 

likevel bli synlig fra deler av området. Atkomstvegen til Heia hyttefelt kan enten bli lagt noe om 

gjennom kulvert i fyllingen for ny veg (Bråtan kulvert), eller det kan etableres ny atkomstveg fra vest 

for Øvre Jerpetjønn og opp Månlidalen fram til eksisterende atkomstveg. Ny løsning fra vest vil i så 

fall gi noe inngrep vest i delområdet og kan komme i berøring med merket tursti opp fra 

Jerpetjønnhovet. Dagens atkomster til delområdet for øvrig opprettholdes, men ny E134 vil medføre 

terrenginngrep og noe arealbeslag. Ny veg vil føre til noe økt støy i delområdet, men sammenlignet 

med alternativ 0 er ikke endringen stor. Likevel vil nye inngrep og støy kunne forringe 

friluftslivsopplevelsen noe, særlig ved Løken. I vestre del av området ligger traseen tett inntil 

eksisterende veg. I dette området vil den nye vegen i liten grad påvirke friluftslivet, da skråningen 

her er lite brukt. Barriereeffekt for stisystemet mot nord reduseres ved at man kan krysse planskilt 

under ny E134 ved Jerpetjønnhovet. Noen hytter på sørsida av dagens veg ved Jerpetjønn må rives 

hvis daglinje blir gjennomført. Dette er tatt inn i kostnadene i prissatte konsekvenser. Totalt sett 

vurderes alternativ 1/1B/3 å medføre noe forringelse av delområdet.  

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                                             ▲ 

Begrunnelse: 

I østre del av delområdet er alternativ 2 sammenfallende med alternativ 1/1B/3. Vest for Jerngruva 

går alternativ 2 inn i tunnel. Vestre del vil dermed ikke bli påvirket av ny vegtrasé, og det blir 

redusert støy i denne delen sammenlignet med alternativ 0. Totalt sett vurderes tunnelalternativet å 

medføre noe forringelse av delområdet, men en nyanse mindre negativt enn dagalternativet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt. 1/1B /3 

daglinje 
                                                  ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-).  

Alt. 2 tunnel                                                 ▲ 

Noe miljøskade for delområdet (-). 
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 Delområde FB6 Buvannet-Kobberbergselva 

5.7.1 Avgrensning 

Delområdet består av Buvannet, Steingrunnsvannet og Bråtavannet med tilhørende 

strandsone, samt utløpselva Kobberbergselva fra disse vannene. Området avgrenses av 

eksisterende E134 i nord og vest, skogsbilveg og de flate partiene rundt vannene i sør, samt 

Kobberbergselva med tilhørende strandsone østover mot parsellstart for ny veg.  

 
Figur 5-16: Avgrensing av delområde 6  

 

5.7.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Strandsone med tilhørende vassdrag 

Vannene ligger som et perlekjede mellom utløpet av Øksneelva i sørvest og utløpet mot 

Kobberbergselva i øst.  

Det ligger flere hytter, særlig rundt Bråtavannet. På nordsiden, mellom Buvannet og 

Stengrunnsvannet ligger utleie-/forsamlingslokalet Furuheim. Langs sørsida av Storelva i øst 

kan man se gamle fløtningsmurer.  

Eksisterende E134 ligger nær vannene på både nord- og vestsiden. Langs vegen går det 

også kraftledning.  

Mellom Steingrunnsvannet og Bråtavannet går skogsbilvegen som fører over til Kolsjø og 

Raje i sør. Dette er en viktig turkorridor, se delområde 4. Vegen er stengt med bom. 

Sommerstid er vegen fin både for syklister og gående. Vinterstid kjøres det opp skiløype 

langs vegen.  

Det går enkelte stier ned til vannene. Nær vannene er det betydelige områder med myr, men 

det er også områder som egner seg til f. eks. bading og fisking. Det er badeplass i 

Steingrunnsvannet, og flere badebrygger i vannene. Mange av hyttene har båtplass og bruker 

båt på vannene. 

Det er parkeringslomme ved Stengrunnsvann. Langs eksisterende E134 for øvrig er det også 

enkelte steder lommer langs vegen der det er mulig å parkere. Nærmeste bussholdeplass 

ligger ved Meheia stasjon på nordsiden av Bråtavannet. 
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Figur 5-17: Kobberbergselva Figur 5-18: Bråtavannet 

 

5.7.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-6: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB6 Buvannet-Kobberbergselva 

Verdivurdering: Delområde FB6 Buvannet-Kobberbergselva 

Registreringskategori: Strandsone med tilhørende vassdrag 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                              ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Delområdet er viktig for hytteeierne ved vannet og andre i lokalmiljøet, og i noen grad for brukere utenfra når det 

gjelder fiske. Vannene ligger åpent og solrikt til. Det varierte vassdragsløpet byr på spennende opplevelser. 

Nærheten til eksisterende E134 og kraftledningen forringer i noen grad naturopplevelsen ved vannene.  

Samlet sett er delområdet vurdert å ha noe verdi. 

Tiltakets påvirkning  

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle 

alternativer 
                ▲              
Begrunnelse:  

Ny veg vil bli lagt på sørsiden av vassdraget, og føre til at delområdet blir omgitt av veger både på 

nordsiden og sørsiden. Tilkomsten til området vil være fra eksisterende veg. Øst i delområdet ligger 

ny trasé tett inntil elva. Her vil støynivået bli om lag som i alternativ 0. Lenger vest, i de mest brukte 

delene av området, legges vegen lenger unna og høyere oppi i lia. Her vil støynivået reduseres 

merkbart sammenlignet med alternativ 0. Synligheten av inngrep langs ny veg vil i noen grad 

redusere opplevelsesverdi, men de store vegfyllingene vil på sikt gro til. Reduksjonen i støy 

vurderes å bety mer for området enn de negative effektene synlighet av ny veg har. 

Totalt sett vurderes den nye vegtraseen å føre til forbedring i delområdet.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alle 

alternativer 
                        ▲        
Noe forbedring i delområdet (+). 
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 Delområde FB7 Heia  

5.8.1 Avgrensning 

Mesteparten av området ligger i Kongsberg kommune. Delområdet strekker seg fra Bråten 

langs eksisterende E134 i sør fram til Jerpetjønn i Notodden kommune. I nord avgrenses 

området av forsvarets skyte-/øvingsfelt ved Hengsvann, Raudtjønnfjellet og Elgsprangnuten.  

 
Figur 5-19: Avgrensing av delområde 7. Kommunegrensen vist med grå stiplet strek gjennom 

områdets vestre del 

 

5.8.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Nærturterreng  

Langs Hengselva går et daldrag som flater ut mot dagens E134. Fjellstulfjellet i vest og 

Lauvåsen i øst rammer inn området, som for øvrig er relativt flatt.  

I de flate partiene er det flere gardsbruk/småbruk, med både fulldyrka jord og 

innmarksbeite. Delområdet preges for øvrig av en del bebyggelse, særlig mellom Bråten og 

Heiaveien, samt ved Finnemyr/Høgset og Jerngruben. Det er både hytter og boligbebyggelse. 

Området har også mye skog.  

Jernbanen går dels tett inntil eksisterende E134. Forbi Heia ligger jernbanen noe lenger 

unna. Banen krysser Hengselva og daldraget langs denne i ei flott gammel bru. Det åpne 

beitelandet mellom dagens veg og jernbanen gir flott utsyn mot brua, og denne framstår 

som et svært karakteristisk landemerke i området.  
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Det er noen spredte stier i området, men utover en merket turløype mot Vinbekkhorn/ 

Elgsprangnuten, som passerer forbi Øvre Jerpetjønn, er et ingen tilrettelegging i området. 

Det går skogsbilveg inn mot Hengsvann, som ligger nord for delområdet og brukes til 

friluftsformål når det ikke er aktivitet i det militære skytefeltet her. 

Områdene uten bebyggelse eller innmark inngår i jaktterreng på småvilt og hjortevilt.  

Nærmeste bussholdeplasser er ved Øksnekrysset og Jerngrua.  

 
Figur 5-20: Jernbanebrua over Hengselva 
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5.8.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-7: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB7 Heia 

Verdivurdering: Delområde FB7 Heia  

Registreringskategori: Nærturterreng 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                         ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Området har funksjon som nærturterreng for boliger og hytter som ligger spredt i området. 

Jernbanebrua er et viktig landemerke og gir identitet til stedet. Delområdet i seg selv anses å ha begrenset verdi for 

friluftsliv, men er et utgangspunkt for friluftsliv i et større område. Området inngår også i et større jaktterreng. 

Nærheten til E134 og jernbanen kan medføre noe forringelse av verdien som friluftsområde.  

Samlet sett er delområdet vurdert å ha noe verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1/1B / 3 

daglinje 
             ▲  
Begrunnelse:  

Alternativ 1 og 1B har felles trasé. Alternativ 3 har marginale avvik fra disse. Ny E134 vil bli lagt på 

sørsiden av daldraget, til dels i betydelig avstand fra delområdet. Forbi Jerpetjønn vil den nye vegen 

bli liggende svært nær eksisterende veg, og ny E134 vil krysse dagens veg ved Øvre Jerpetjønn, 

lengst vest i delområdet. Dagens veg vil bli lagt noe om, og ført i kulvert gjennom fylling 

(Jerpetjønnhovet kulvert).  

Den nye vegen vil føre til betydelig redusert trafikk på og støy fra dagens veg, og blir også mer 

attraktiv for sykling Det kan øke attraktiviteten av de østlige delene av området som nærturterreng 

og friluftslivsområde for øvrig.  

Den nye vegen vil bli synlig fra delområdet. I østlige deler av området vil avstanden være så stor at 

dette vurderes å få begrenset betydning.  

I vestre del av området ligger den nye traseen tett inntil eksisterende veg. I dette området vil ny veg 

kunne gi noe større negativ påvirkning. Områdene omkring Jerpetjønn vil kunne oppleves som noe 

mindre attraktive for friluftsliv som følge av et stort synlig inngrep. Støynivået endres lite 

sammenlignet med i dag. 

Totalt sett vurderes dagalternativet å medføre forbedring for delområdet. Forbedringene i områdets 

østlige deler vurderes å være større enn ulempene i området ved Jerpetjønn. 

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

       ▲ 

Begrunnelse: 

For mesteparten av delområdet er alternativ 2 sammenfallende med alternativ 1. Lengst vest går 

alternativ 2 inn i tunnel. Området vest for Jerngruva vil dermed ikke bli påvirket av ny vegtrasé. 

Tunnelalternativet vurderes å medføre en klar forbedring for delområdet  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt. 1/1B /3 

daglinje 
                      ▲ 
Noe miljøforbedring for delområdet (+). 

Alt. 2 tunnel                 ▲ 

Betydelig miljøforbedring for delområdet (++). 

 



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.  

Delrapport friluftsliv/by- og bygdeliv 

 

70 

 

 Delområde FB8 Fjellstulfjellet  

5.9.1 Avgrensning 

Delområdet ligger på grensa mellom Kongsberg og Notodden kommuner. Området 

avgrenses av dagens E134 i sør. Fjellstulfjellet danner avgrensningen av delområdet mot 

nord, øst og vest. 

 
Figur 5-21: Avgrensing av delområde 8. Kommunegrensen vist med grå stiplet strek midt gjennom 

området 

5.9.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Fjellstulfjellet er et viktig og mye brukt turmål. Det vanligste utgangspunktet er rasteplassen 

ved Jerpetjønnhovet, hvor det er parkeringsmuligheter og oppslagstavle med 

kartinformasjon. Her er det også bussholdeplass.  

Fjellstulfjellet er småkupert og vakkert, med små vann, kronglete fjellfuruer og glatte 

svaberg. Fjellet er et viktig friluftslivsområde med flere sommersteier opp til turposter og 

utsiktspunkter på fjellplatået, som Vinbekkhorn, Raudtjønnfjell og Fjellstulvarden. Fra disse 

punktene er det vidt utsyn i flere himmelretninger. Fjellstulvarden med sine 785 moh. er det 

høyeste punktet. Her har Notodden Turlag satt opp postkasse og besøksprotokoll. Om 

vinteren tråkkes det trugeløype opp til varden. Turene på fjellet har middels 

vanskelighetsgrad ifølge ut.no. 
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Store deler av Fjellstulfjellet er naturreservat. Området er ansett å ha betydelige 

skogskvaliteter fordi det er et stort areal med gammel naturskog. Her finnes lite påvirket, 

urskogsnær fjellgranskog og mange sjeldne og truete arter av vedboende sopp. Dette bidrar 

til å øke opplevelsesverdien. 

 
Figur 5-22: Jerpetjønnhovet er et viktig utgangspunkt for turer til Fjellstulfjellet og flere andre turmål 

 

  

Figur 5-23: Utsikt vestover fra Fjellstulfjellet Figur 5-24: Utsikt østover fra Fjellstulfjellet 

 

  



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.  

Delrapport friluftsliv/by- og bygdeliv 

 

72 

 

5.9.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-8: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB8 Fjellstulfjellet 

Verdivurdering: Delområde FB8 Fjellstulfjellet   

Registreringskategori: Utfartsområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                              ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Fjellstulfjellet er med sine naturverdier, mange stier og utsiktspunkter et mye brukt turområde for folk både fra 

Notodden og Kongsberg i tillegg til hytteeiere i området.  

Støy fra forsvarets skyte-/øvingsfelt ved Hengsvann kan medføre noe forringelse av verdien som friluftsområde, 

men på grunn av avstanden vurderes dette å ha marginal betydning for bruken av området som friluftsområde. 

Samlet sett er delområdet vurdert å være i nedre sjikt av kategorien stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1/1B / 3 

daglinje 
                                            ▲  
Begrunnelse:  

Alternativ 1 og 1B har felles trasé. Alternativ 3 har marginale avvik fra disse. Ny veg legges tett på 

eksisterende veg sør i delområdet. Dagalternativet vil gi noe arealbeslag. Ny E134 vil krysse 

eksisterende veg ved Øvre Jerpetjønn. Eksisterende veg legges noe om gjennom kulvert i fyllingen 

under ny veg (Jerpetjønnhovet kulvert). Dette fører til at eksisterende veg vil bli ført på nordsida av 

dagens rasteplass, og på den måten komme nærmere hyttene som ligger her.  

Trafikken på eksisterende veg vil bli betydelig redusert. Dette vil redusere barriereeffekten av denne 

vegen og gjøre området mer tilgjengelig for syklende. På den annen side vil trolig tilgjengeligheten 

med kollektivtrafikk bli dårligere. 

Rasteplassen vil med dagalternativene bli beslaglagt, men erstattes av utfartsparkering for ca. 10 

biler.  

Alternativ 1,1B og 3 vil føre til at en viktig inngangsport til Fjellstulfjellet vil få et sterkere preg av 

infrastruktur. De nedre delene av området vil bli mer støyutsatt som følge av at ny veg ligger høyere 

i terrenget. Veganlegget vil være synlig fra utsiktspunktene på Fjellstulfjellet, men avstanden vil 

være stor. Ny veg vurderes ikke å få vesentlig betydning for friluftsopplevelsene oppe på 

Fjellstulfjellet, men reduserer opplevelsesverdien i områdene nærmest vegen.  

Totalt sett vurderes dagalternativet å medføre noe forringelse av delområdet.   
Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

            ▲ 

Begrunnelse: 

I alternativ 2 vil vegen bli liggende i tunnel forbi området. Det vil bli mindre støy og trafikk fra 

dagens veg, noe som kan gjøre kryssingen av denne vegen tryggere for turgåere langs løypenettet 

på hver side av vegen.  

Totalt sett vurderes tunnelalternativet å medføre noe forbedring for delområdet.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt. 1/1B /3 

daglinje 
                                                    ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-).  

Alt. 2 tunnel                        ▲ 

Noe miljøforbedring for delområdet (+). 



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.  

Delrapport friluftsliv/by- og bygdeliv 

 

73 

 

 
Figur 5-25: Ny veg vil være synlig fra Fjellstulfjellet 

 

 Delområde FB9: Skredbufjellet-Høymyrvatnet 

5.10.1 Avgrensning 

Delområdet strekker seg langs eksisterende E134 i nord fra Øksneveien i øst til Elgsjø i vest. 

I sør avgrenses området av Bjørndalen, Høymyrvatnet og Heia hyttefelt, se figur 5-26.  

5.10.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Utfartsområde  

Området ligger for en stor del i ei nordvendt helling langs sørsiden av E134, men flater ut og 

heller sørover fra toppen av Skredbufjellet. Det er flatere partier rundt Høymyrvatn. Området 

er skogkledd, med flere bekker, myrer og små vann. 

Delområdet preges i noen grad av infrastruktur. Både E134, jernbanen og Heia hyttefelt i sør 

er dels godt synlig fra delområdet. Jernbanen er i tillegg en barriere gjennom området. Flere 

skogsbilveger i delområdet tar av fra E134. Vegene er stengt med bom. Kraftledninger ligger 

langs vegene og jernbanen. Spredt i området ligger en del eldre hytter. 

Området egner seg godt til både fotturer og sykling, og brukes også til jakt på elg og hare. 
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Figur 5-26: Avgrensing av delområde 9  

Skogsbilvegene og et relativt tett sti- og løypenett, gjør området viktig for forbindelser til 

større friluftslivsområder lenger sør. Sørøst for Jerpetjønnhovet er det stier med kobling til 

stinettet som går nord-sør gjennom delområde FB5, bl.a. mot Fjellstulfjellet (FB8) og sørover 

gjennom Heia hyttefelt (FB10). Det er også merket rute fra Elgsjø til Høymyrvann og videre 

sørover. Ruta fra Elgsjø krysser på bru over jernbanen. Det er skiløyper i området ved 

Høymyrvann som inngår i sammenheng med løypenett til fjellområdene i sør, og til Heia 

hyttefelt. Særlig Høymyrvann er et populært turmål. 

Det er parkeringsmuligheter ved Sløkedalen ved østenden av Elgsjø (ved E134). Her finnes en 

oppslagstavle over stier i området. I tillegg kan man parkere ved skogsbilvegen langs 

sørsiden av E134 sør for Fjellstul, eller ved Jerpetjønnhovet like øst for delområdet. 

Nærmeste bussholdeplasser er ved Jerpetjønnhovet og ved Elgsjø.  

5.10.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-9: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB9 Skredbufjellet-Høymyrvatnet 

Verdivurdering: Delområde FB9 Skredbufjellet-Høymyrvatnet 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                         ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Områdets verdi for friluftsliv er knyttet til skogsbilvegene og stiene som danner forbindelseslinjer til større 

friluftslivsområder lenger sør, verdi for jakt og bærplukking, nærterreng for et stort antall hytter i området, og 

Høymyrvann som et populært turmål. Samlet sett er delområdet vurdert å ha middels verdi. 
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Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1 daglinje                               ▲ 
Begrunnelse: 

Ny E134 vil ligge på nordsiden av eksisterende veg vest for Jerpetjønnhovet. Dette vil gi noe større 

avstand til delområdet enn eksisterende veg. Ny veg vil ligge noe høyere i terrenget, men til dels 

ligge skjermet bak koller i landskapet. Støynivåene blir om lag som i alternativ 0, noe lavere i 

områdene nede langs dagens veg. Dersom atkomsten til Heia hyttefelt legges om til vest for Øvre 

Jerpetjønn, vil inngrepene som ny atkomst medfører i noen grad kunne påvirke østre deler av 

delområdet. Sett fra den vestvendte helningen i nordvestre hjørne av delområdet vil ny vegtrasé 

inkl. omlagt skogsbilveg nordover mot Fjelltjønn bli mer synlig. Denne delen av området preges 

allerede av infrastruktur som jernbanen og eksisterende veg. Påvirkningen vurderes å være av 

mindre betydning. Ny veg vurderes totalt sett å føre til en ubetydelig endring for delområdet. 

Alt. 1B 

daglinje 

søndre variant 

ved Elgsjø 

                                 ▲ 
Begrunnelse: 

Alternativet er i hovedsak sammenfallende med alternativ 1. Alternativ 1B påvirker kun den 

nordvestligste delen av delområdet, der veganlegget vil bli noe mer synlig fra området enn i 

alternativ 1. Ny veg vurderes totalt sett å føre til en ubetydelig endring for delområdet.   

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                        ▲ 
Begrunnelse: 

Ny E134 vil gå i tunnel gjennom mesteparten av delområdet. Tunnelalternativet påvirker kun den 

nordvestligste delen av området, der ny vegtrasé vil ligge i dagen. Denne delen av delområdet 

preges allerede av både jernbanen og eksisterende veg. Tunnelalternativet vil føre til noe 

arealbeslag mellom tunnelportalen og Mølleskotet. Støynivået i nordre del av delområdet vil bli 

betydelig lavere, med unntak av områdene nær tunnelpåhugget. De nordre delene av området, lia 

ned mot dagens veg, er imidlertid de minst brukte.Ny veg vurderes totalt sett å føre til en 

ubetydelig endring for delområdet, men noe bedre enn alternativ 1 pga. stor reduksjon i støy, som 

vektlegges mer enn inngrepene ved tunnelmunningen nær dagens veg. 

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                 ▲ 

Begrunnelse: 

Alternativet er i stor grad sammenfallende med alternativ 1 og 1B. Alternativ 3 påvirker kun den 

nordvestligste delen av delområdet, der veganlegget vil bli noe mer synlig fra området enn i 

alternativ 1, men i noe mindre grad enn alternativ 1B. Ny veg vurderes totalt sett å føre til en 

ubetydelig endring for delområdet.   

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt. 1 daglinje                                    ▲ 
Ubetydelig endring for delområdet (0). 

Alt. 1B 

daglinje  

                                    ▲ 
Ubetydelig endring for delområdet (0). 

Alt. 2 tunnel                                 ▲ 

Ubetydelig endring for delområdet (0). 

Alt. 3 daglinje  
                                           ▲ 

Ubetydelig endring for delområdet (0). 
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 Delområde FB10 Heia hyttefelt  

5.11.1 Avgrensning 

Delområdet avgrenses av Skredbufjellet i nord, Høymyrvatnet i vest, kommunegrensa/ 

Driveknatten i vest og Fiskebekkdalen i sør.  

 

Figur 5-27: Avgrensing av delområde 10 

5.11.2 Beskrivelse  

Registreringskategori: Nærturterreng 

Delområdet består av Heia hyttefelt og tilgrensende nærturområder. Hyttefeltet ligger på et 

platå over dagens E134, og har atkomst fra Høymyrvassvegen som tar av fra E134 øst for 

Jerpetjønnhovet. Det er bussholdeplass i krysset. Vegen er sperret med bom. 

Det meste av området er bygget ut i henhold til reguleringsplan fra 2003. Kun enkelte 

tomter gjenstår. Det er 203 hytter i området med tilhørende infrastruktur som vegnett, 

parkeringsplasser høyspent, kommunaltekniske anlegg m.m. Alle som har hytte på det 

regulerte området er medlemmer i Heia hytteforening og Veilag. Foreningen har ei 

aktivitetsgruppe som arbeider med vedlikehold av sommerstier og vinterløyper m.m. Det er 

også planlagt (regulert) hyttefelt ved Ljostjønn, men dette er ikke utbygd.  

De private hyttetomtene har ingen betydning for temaet, men mellomliggende grønnstruktur 

er viktig som nærturterreng for hyttefolket. Det går sommerstier gjennom hytteområdet i 

nord-sørlig retning. I tillegg går det sommerløyper fra Høymyrvassvegen og vestover. 

Vinterstid er det skiløyper gjennom og rundt hyttefeltet og ytterligere sløyfer rundt 

Høymyrvatn. Stiene har koblinger til løypenett i et større omland. Det er flere turposter i 

området i sør og vest.  
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5.11.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-10: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB10 Heia hyttefelt 

Verdivurdering: Delområde FB10 Heia hyttefelt 

Registreringskategori: Nærturterreng 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

De allment tilgjengelige delene av området har verdi som nærturterreng for hytteboerne i området. For 

allmennheten for øvrig har området først og fremst verdi i form av ferdselsforbindelser til store sammenhengende 

friluftsområder sør og vest for området. Dette har også noe regional betydning, med brukere fra et større omland 

enn hyttefeltet. Samlet sett er delområdet vurdert å ha middels verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1/1B/3 

daglinje 
                            ▲  
Begrunnelse:  

Alternativ 1 og 1B har felles trasé forbi delområdet. Alternativ 3 har marginale avvik fra disse. 

Ny E134 vil bli lagt tett på eksisterende veg, på sørsiden av denne. Atkomst til området vil være fra 

dagens E134, men Høgvassmyrvegen opp til Heia hyttefelt vil enten bli lagt noe om gjennom kulvert 

i fyllingen for ny veg (Bråtan kulvert) eller hyttefeltet vil få ny atkomst lenger vest, opp Månlidalen. 

Valg av vegløsning vil i liten grad påvirke bruken av området. Området vil trolig bli mindre 

tilgjengelig med kollektivtransport, da de fleste bussene antas å kjøre ny veg. 

Veganlegget vil i liten grad påvirke hyttefeltet. Vegen vil ligge betydelig lavere i terrenget enn 

hyttefeltet, og vil i ubetydelig grad sees eller høres fra området  

Totalt sett vurderes dagalternativet å medføre ubetydelig endring for delområdet.  

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                              ▲ 

Begrunnelse: 

I tunnelalternativet vil ny E134 gå under Skredbufjellet. Alternativ 2 vil derfor ikke berøre 

hytteområdet. 

Tunnelalternativet vil medføre ubetydelig endring for delområdet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt. 1/1B /3 

daglinje 
                                    ▲ 
Ubetydelig endring for delområdet (0).  

Alt. 2 tunnel                                      ▲ 

Ubetydelig endring for delområdet (0). 
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Figur 5-28: Fra Heia hyttefelt 

 

 Delområde FB11 Fjellstul 

5.12.1 Avgrensning 

Delområdet avgrenses av E134 i sør, Fjellstulfjellet i øst og høydedraget øst for Tovestulåa 

(delområde 13) i vest. 

 
Figur 5-29: Avgrensing av delområde 11 
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5.12.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Delområdet er et småkupert skogområde med flere myrer og tjern. Delidalen og 

Skrumledalen er mer markerte terrengformer i vestlige del av området. Sløkedalsbekken 

renner i ei kløft ned til Elgsjø sørvest i området. 

Vegetasjonen er dominert av barskog, og forholdsvis store arealer her er påvirket av hogst 

de seinere år. To skogsbilveger leder inn til området fra E134 i sør. Det er få stier i 

delområdet, to stier inn mot Fjelltjønn er de mest markerte. Det er ingen merkede fotturruter 

eller skiløyper i området. 

Sørvest i delområdet ligger Notodden speidergruppe sin speiderhytte. Nærområdet rundt 

denne er mye brukt av speiderne. Det er også noen spredte private hytter i delområdet. 

Notodden orienteringslag har o-kart for området.  

Nærmeste bussholdeplasser ligger ved Elgsjø Kafé og Brukthandel og ved Jerpetjønnhovet. 

Det er få parkeringsmuligheter i området. 

 

5.12.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-11: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB11 Fjellstul 

Verdivurdering: Delområde FB11 Fjellstul 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                         ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Området er et lett tilgjengelig turområde, men har begrenset variasjon og opplevelseskvaliteter, og lite 

tilrettelegging. Området er viktig for noen brukergrupper. 

Samlet sett er delområdet vurdert å ha noe verdi. 

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1daglinje                                                                   ▲ 
Begrunnelse: 

Ny veg vil bli etablert parallelt med eksisterende veg i søndre del av området Ny veglinje vil føre til 

arealbeslag. Områdene som blir direkte berørt av dette ligger relativt nær dagens veg, og anses å 

påvirke friluftslivsinteressene i liten grad. Ny veg vil imidlertid skape en barriere gjennom området 

og prege viktige inngangsporter til friluftsområdene nord for den nye traseen. Veganlegget med til 

dels høye fyllinger vil bli synlig fra store deler av området I tillegg blir det en betydelig økning i 

støynivået. Dette vil gjøre området mindre attraktivt for friluftsliv. Viktige atkomster til 

friluftsområdene opprettholdes. Eksisterende skogsbilveger nordover fra dagens E134 føres hhv. 

under den nye Fjellstulbrua og gjennom Finnlia kulvert. Hytter som må innløses omtales under 

prissatte konsekvenser. 

Totalt sett vurderes alternativ 1 å medføre at delområdet blir forringet.   
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Alt. 1B 

daglinje 

søndre variant 

ved Elgsjø 

                                                     ▲ 
Begrunnelse: 

Alternativ 1B skiller seg kun fra alternativ 1 lengst sørvest i delområdet og vil der ligge noe 

nærmere dagens veg. Vurderingene av alternativ 1B er i hovedsak som for alternativ 1. Både 

områdene som blir direkte berørt og støysonene ligger nærmere dagens veg enn i alternativ 1. 

Speiderhytta i området må innløses. Utover dette vurderes arealbeslaget å påvirke 

friluftslivsinteressene i noe mindre grad enn i alternativ 1, fordi nærheten til dagens veg allerede 

gjør disse områdene mindre attraktive for friluftsliv. På grunn av nærheten til eksisterende veg, vil 

alternativ 1B gi et større sammenhengende friluftsområde på nordsiden av vegen enn alternativ 1.  

Totalt sett vurderes alternativ 1B å medføre noe forringelse av delområdet.  

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                                             ▲ 
Begrunnelse: 

Langs østre del av delområdet går alternativ 2 i tunnel gjennom Skredbufjellet. Ny vegtrasé krysser 

dagens E134 ved Mølleskotet, og tunnelalternativet vil føre til noe arealbeslag sørvest i delområdet. 

Speiderhytta i området må innløses. Arealbeslaget i delområdet vil bli noe mindre enn for alternativ 

1 og 1B og ligger nærmere dagens veg, slik at inngrepet i mindre grad påvirker 

friluftslivsinteressene. Mesteparten av delområdet kan opprettholdes som et samlet 

friluftslivsområde. Støybelastningen øker noe sammenlignet med alternativ 0.   

Totalt sett vurderes alternativ 2 å medføre noe forringelse av delområdet. 
Alternativ 3 

daglinje smal 

4-felts veg 

                                                                                  ▲ 

Begrunnelse: 

Alternativ 3 skiller seg fra øvrige alternativer lengst sørvest i delområdet og vil ligge mellom 

alternativ 1 og alternativ 1B. Vurderingene av alternativ 3 er i hovedsak som for alternativ 1. Men 

både områdene som blir direkte berørt og støysonene ligger noe nærmere dagens veg enn i 

alternativ 1. Utover dette vurderes arealbeslaget å påvirke friluftslivsinteressene i noe mindre grad 

enn i alternativ 1, fordi nærheten til dagens veg allerede gjør disse områdene mindre attraktive for 

friluftsliv. På grunn av nærheten til eksisterende veg, vil alternativ 3 gi et større sammenhengende 

friluftsområde på nordsiden av vegen enn alternativ 1, men ikke i like stor grad som i alternativ 1B. 

Speiderhytta kan opprettholdes. Hytter som må innløses omtales under prissatte konsekvenser. 

Totalt sett vurderes alternativ 3 å medføre at delområdet blir noe forringet. 

Massedeponi 

M2 
                              ▲ 
Begrunnelse: 

Massedeponiet vil føre til at området en periode vil tape sin attraktivitet som friluftslivsområde. På 

sikt vil området gro til, og deponiet vurderes å medføre ubetydelig endring med hensyn til 

friluftslivsinteressene. 

Massedeponi 

M3 
                              ▲ 
Begrunnelse: 

Massedeponiet vil føre til at området en periode vil tape sin attraktivitet som friluftslivsområde. På 

sikt vil området gro til, og deponiet vurderes å medføre ubetydelig endring med hensyn til 

friluftslivsinteressene. 

Tiltakets konsekvens  

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt. 1 daglinje                                                      ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-). 

Alt. 1B 

daglinje  

                                             ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-).  

Alt. 2 tunnel                                          ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0).  
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Alt. 3 daglinje  
                                                  ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-). 

Massedeponi 

M2 
                                   ▲ 

Ubetydelig endring for delområdet (0). 
Massedeponi 

M3 
                                   ▲ 

Ubetydelig endring for delområdet (0). 

 

 

Figur 5-30: Delområde 11 sett fra Fjellstulfjellet. Fjelltjønn sees foran i bildet, og Elgsjø i bakgrunnen 
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 Delområde FB12 Elgsjø  

5.13.1 Avgrensning 

Delområdet avgrenses av Elgsjø med tilhørende strandsone, inklusive nedre del av 

Tovestulåa med hytteområdet som ligger her. 

 
Figur 5-31: Avgrensing av delområde 12 

5.13.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 

Området omfatter Elgsjø og de slake åsene rundt vannet. Elgsjø er et stort vann. Det ligger 

helt inntil dagens E134 i nord. Området rundt vannet er skogkledd. Skogen er stedvis 

glissen, og enkelte steder er det hogstflater. Dette gir preg av en åpen og lys skog. Ellers er 

landskapet åpent og med et vidt utsyn til vannet og de omkringliggende bølgende åsene.  

Det går skogsbilveger både på østsida og på vestsida av Elgsjø. Vegene er stengt med bom.  

Det går merkede stier fra Elgsjø mot Høymyrvann i øst og sti og skiløype til Tovestul i nord. 

Disse gir også videre forbindelse til turområder lenger unna. Det finnes også noen umerkete 

stier i området. Fra skogsbilvegene omkring går det flere avstikkere ned til vannet. 

Vannkvaliteten i Elgsjø er dårlig på grunn av det nærliggende Goasholt avfallsanlegg og mye 

måkeskitt. Det er derfor ikke mye brukt til bading.  

Det ligger spredt hyttebebyggelse ved nordenden av vannet. De fleste hyttene ligger nær 

dagens E134, og litt oppover langs Tovestulåa. På nordvestsiden av Elgsjø ligger kafé med 

brukthandel.   
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Det er parkeringsmuligheter nordvest for Elgsjø, samt ved en liten parkeringsplass ved 

Sløkjedalen i østenden av vannet. Nærmeste bussholdeplass ligger ved Elgsjø Kafé og 

Brukthandel.  

Området er velegnet til fotturer og sykling. Det er satt ut turpost ved Velesætra like sør for 

delområdet. 

 

  

Figur 5-32: Elgsjø kafe Figur 5-33: Turskilt ved E134 ved Elgsjø 

  

Figur 5-34: Hytter ved Tovestulåa nord for Elgsjø Figur 5-35: Fra strandsonen nedenfor Elgsjø kafe 

 

5.13.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-12: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB12 Elgsjø 

Verdivurdering: Delområde FB12 Elgsjø 

Registreringskategori: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Området er et lett tilgjengelig turområde med gode opplevelsesverdier, men nærhet til E134, redusert lydbilde og 

dårlig vannkvalitet reduserer bruksverdien.  

Samlet sett er delområdet vurdert å ha noe verdi. 
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Tiltakets påvirkning  

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1 daglinje                            ▲ 
Begrunnelse: 

Ny veg krysser delområdet i nord, i ny bru over Tovestulåa. Alternativ 1 vil føre til at ny veg legges 

lenger nord for Elgsjø. Ny bru over Tovestulåa vil ligge ca. 340 m lenger nord. Alternativ 1 vil gi et 

litt bedre lydbilde omkring Elgsjø. Mesteparten av ny vegtrasé vil være skjermet bak koller sett fra 

Elgsjø, men brukonstruksjonen i nord vil bli høy og lang, og kunne bli godt synlig fra deler av 

området. Avstanden vil likevel være stor, og det vurderes at endringen ikke vil påvirke områdets 

bruk som friluftslivsområde vesentlig. Tursti og skiløype nordover fra Elgsjø ivaretas under ny bru.  

Totalt vurderes alternativ 1 å gi ubetydelig endring for delområdet.  

Alt. 1B 

daglinje 

søndre variant 

ved Elgsjø 

                                               ▲ 
Begrunnelse: 

Ny veg krysser delområdet i nord, i ny bru over Tovestulåa, om lag 130 m nord for Elgsjø. Ny veg vil 

ligge høyt i terrenget, og alternativ 1B gir en betydelig økning av støy omkring Elgsjø sammenlignet 

med alternativ 0. Store deler av ny vegtrasé vil være synlig fra Elgsjø, men fyllingene langs vegen vil 

på sikt gro til og dempe inntrykket. Avstanden vil være stor, og det vurderes at konstruksjonen ikke 

vil påvirke områdets bruk som friluftslivsområde vesentlig. Tursti og skiløype nordover fra Elgsjø 

ivaretas under ny bru. Totalt vurderes alternativ 1B å medføre at delområdet blir noe forringet.   
Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                                            ▲ 
Begrunnelse: 

Ny veg krysser delområdet i nord, i ny bru over Tovestulåa, om lag 60 m nord for Elgsjø. Ny veg vil 

ligge høyere i terrenget enn dagens veg, men lavere enn i alternativ 1B. Mye av ny vegtrasé vil være 

synlig fra området. Alternativet medfører økning i støy i delområdet, men i noe mindre grad enn 1B. 

Turløype nordover fra Elgsjø ivaretas under ny bru.  Totalt vurderes alternativ 2 å medføre at 

delområdet blir noe forringet.  

 

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

 

 

 

 

 

 

                                              ▲ 

Begrunnelse: 

Ny veg krysser delområdet i nord, mellom alternativ 1 og alternativ 1B. Traseen ligger nokså nær alt 

1B. Ny veg vil ligge høyt i terrenget, og alternativ 3 gir en betydelig økning av støy omkring Elgsjø 

sammenlignet med alternativ 0, om lag på samme nivå som alternativ 1B. Store deler av ny vegtrasé 

vil være synlig fra Elgsjø, men fyllingene langs vegen vil på sikt gro til og dempe inntrykket. 

Avstanden vil være stor, og det vurderes at konstruksjonen ikke vil påvirke områdets bruk som 

friluftslivsområde vesentlig. Tursti og skiløype nordover fra Elgsjø ivaretas under ny bru. Totalt 

vurderes alternativ 3 å medføre at delområdet blir noe forringet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt. 1 daglinje                                     ▲ 
Ubetydelig miljøskade for delområdet (0).  

Alt. 1B 

daglinje  

                                               ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-). 

Alt. 2 tunnel                                               ▲ 

Noe miljøskade for delområdet (-).  

Alt. 3 daglinje  
                                              ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-). 



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.  

Delrapport friluftsliv/by- og bygdeliv 

 

85 

 

 

Figur 5-36: Illustrasjon fra 3D-modell, alternativ 1 ved Elgsjø 

 
Figur 5-37: Illustrasjon fra 3D-modell, alternativ 1B ved Elgsjø 
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Figur 5-38: Illustrasjon fra 3D-modell, alternativ 2 ved Elgsjø 

 

Figur 5-39: Illustrasjon fra 3D-modell, alternativ 3 ved Elgsjø 
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 Delområde FB13 Tovestulåa  

5.14.1 Avgrensning 

Delområdet består av et daldrag på nordsiden av E134 ved Elgsjø, samt tilgrensende 

høydedrag langs østsiden, hvor det går merket turløype. I nord avgrenses området av 

Vassenden og Tovestultjønn.  

 
Figur 5-40: Avgrensing av delområde 13 

 

5.14.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Landskapet er slakt hellende mot sør. Det er omgitt av skogkledde åser i øst og vest, og med 

utsyn mot Elgsjø i sør. Inntil E134 øst for Tovestulåa er det et hogstfelt.  

Området på nordsiden av E134 ved Elgsjø er et utgangspunkt for turer nordover. Herfra går 

det både merkete og umerkete veger og stier, både sommer og vinter. Det er mulighet for 

både rundturer og påkobling til stier videre nordover, mot øst og mot vest. Det er turposter 

ved Tovestultjønna. Tovestul nord for tjernet er ei gammel seter. Terrenget egner seg for 

både fotturer og sykling. Om vinteren kjøres det opp skiløype, som er en del av en 

sammenhengende løype mellom Notodden og Kongsberg. Det slake terrenget gjør det særlig 

godt egnet for barnefamilier.  

Notodden orienteringslag bruker Litjønnåsen vest for delområdet i forbindelse med trening 

og løp.  
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Skogsbilvegen vest for Tovestulåa er stengt med bom. Skogsbilvegen på østsiden ender i en 

snuplass ca. 280 m nord for dagens E134. Det er parkeringsmuligheter ved Elgsjø på 

sørsiden av E134, men med svært begrenset kapasitet. 

Nærmeste bussholdeplass ligger ved Elgsjø Kafé og Brukthandel.  

  

  

Figur 5-41: Skilting ved starten av skiløypa  Figur 5-42: Skiløypa langs Tovestulåa inngår i en 

løype mellom Notodden og Kongsberg 

 

  

Figur 5-43: Fra tursti/skiløype nord for Elgsjø Figur 5-44: Tursti og skiløype skiller lag 

 

5.14.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-13: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB13 Tovestulåa 

Verdivurdering: Delområde FB13 Tovestulåa 

Registreringskategori: Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                           ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Delområdet er viktig som turkorridor inn mot områdene ved Tovestul og Dårstul, og inngår i et større 

sammenhengende løypenett med betydning ut over det rent lokale. I tillegg har det verdi som nærturterreng for 

hytteeierne i området.  

Samlet sett er delområdet vurdert å ha middels verdi. 
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Tiltakets påvirkning  

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1 daglinje                                                           ▲ 
Begrunnelse: 

Ny veg krysser delområdet i sør, om lag 340 m nord for Elgsjø. Den nye vegtraseen vil være godt 

synlig fra en stor del av området. Særlig vil den nye brua over Tovestulåa bli høy og lang. Fyllingene 

langs vegen vil på sikt gro til og bidra til at veganlegget blir noe mindre synlig. Søndre del av 

området vil bli mer støyutsatt, og vegen blir en betydelig barriere. Eksisterende turveg nordover fra 

dagens veg opprettholdes under Elgsjøbrua. Dagens skogsbilveg vest for Tovestulåa legges noe 

om, og føres i kulvert gjennom fylling til den nye vegen (Elgsjø kulvert). Ny veg vil gi delområdet et 

sterkere preg av infrastruktur.  

Totalt vurderes alternativ 1 å medføre at delområdet blir noe forringet.  

Alt. 1B 

daglinje 

søndre variant 

ved Elgsjø 

                                                ▲ 
Begrunnelse: 

Ny veg krysser delområdet i sør. Alternativ 1B vil gi arealbeslag i delområdet. Ny E134 legges +/- 

150 m nord for eksisterende veg. Den nye vegtraseen, og særlig den nye brua over Tovestulåa vil 

være synlig fra en stor del av området. Fyllingene langs vegen vil på sikt gro til og bidra til at 

veganlegget blir noe mindre synlig. Eksisterende tursti og skiløype nordover fra dagens veg 

opprettholdes gjennom en omlegging under Elgsjøbrua. Dagens skogsbilveg vest for Tovestulåa 

legges noe om, og føres under brua vest for elva. Søndre del av området vil bli mer støyutsatt, 

økningen i støynivå er som lag som i alternativ 1. Ny veg vil gi søndre del av delområdet et sterkere 

preg av infrastruktur, og vil danne en barriere gjennom området, noe som kan gjøre det mindre 

attraktivt å starte turer herfra. Men alternativ 1B vurderes å være mindre negativt enn alternativ 1, 

da inngrepene i større grad samles nær dagens veg.  

Totalt vurderes alternativ 1B å medføre at delområdet blir noe forringet.  

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                ▲ 

Begrunnelse: 

Ny veg krysser delområdet i sør, mellom alternativ 1 og alternativ 1B. Traseen ligger svært nær 

alternativ 1B. Alternativ 3 vil gi arealbeslag i delområdet. Den nye vegtraseen, og særlig den nye 

brua over Tovestulåa vil være synlig fra en stor del av området. Fyllingene langs vegen vil på sikt 

gro til og bidra til at veganlegget blir noe mindre synlig. Eksisterende tursti og skiløype nordover 

fra dagens veg opprettholdes gjennom en omlegging under Elgsjøbrua. Dagens skogsbilveg vest for 

Tovestulåa vil krysse i kulvert under ny veg. Søndre del av området vil bli mer støyutsatt, økningen i 

støynivå er om lag som i alternativ 1. Ny veg vil gi søndre del av delområdet et sterkere preg av 

infrastruktur, og vil danne en barriere gjennom området, noe som kan gjøre det mindre attraktivt å 

starte turer herfra. Men alternativ 3 vurderes å være mindre negativt enn alternativ 1, da inngrepene 

i større grad samles nær dagens veg.  

Totalt vurderes alternativ 3 å medføre at delområdet blir noe forringet. 

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                                          ▲ 
Begrunnelse: 

Ny veg krysser delområdet i sør, om lag 60 m nord for Elgsjø. Den nye vegtraseen, og særlig den 

nye brua over Tovestulåa vil være synlig i søndre del av området. Fyllingene langs vegen vil på sikt 

gro til og bidra til at veganlegget blir noe mindre synlig. Eksisterende tursti og skiløype nordover 

fra dagens veg opprettholdes om lag i dagens trasé under Elgsjøbrua. Dagens skogsbilveg vest for 

Tovestulåa legges noe om, og føres under brua vest for elva. Søndre del av området vil bli mer 

støyutsatt, økningen i støynivå er noe mindre enn i alternativ 1. Ny veg vil gi søndre del av 

delområdet et sterkere preg av infrastruktur, og vil danne en barriere gjennom området, noe som 

kan gjøre det mindre attraktivt å starte turer herfra. Inngrepet kommer imidlertid nær eksisterende 

veg, og alternativ 2 vurderes å være litt mindre negativt enn alternativ 1 og 1B.  

Totalt vurderes alternativ 2 å medføre at delområdet blir noe forringet. 
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Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt. 1 daglinje 
                                                     ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-).  

Alt. 1B 

daglinje  

                                                   ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-). 

Alt. 2 tunnel  
                                                 ▲ 

Noe miljøskade for delområdet (-). 

Alt. 3 daglinje  
                                                   ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-). 

 

 Delområde FB14 Rossåsen/Litjønnåsen  

5.15.1 Avgrensning 

Delområdet består av en østvendt liside/åsside fra skogsbilvegen langs Tovestulåa opp mot 

Rossåsen og Litjønnåsen i vest. E134 avgrenser området i sør og sørvest. 

 
Figur 5-45: Avgrensing av delområde 14 

5.15.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Landskapet er slakt hellende mot øst og sør, noe brattere i øvre del av åssiden.  

Høydeforskjellen er om lag 100 meter opp til de flatere partiene på toppen av Litjønnåsen og 

Rossåsen. Barskog dominerer, og stedvis er det hogstflater. De øvre delene av terrenget er 

lett tilgjengelig via sti fra de mye brukte friluftsområdene i vest (Tinnemyra) og trolig 

vesentlig mer brukt enn de østre og sørøstre delene, hvor det ikke er noen tydelige stier. 
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Notodden orienteringslag bruker Litjønnåsen i forbindelse med trening og løp. Det finnes O-

kart over området. 

Nærmeste bussholdeplass ligger ved Elgsjø Kafé og Brukthandel.  

5.15.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-14: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB14 Rossåsen/Litjønnåsen 

Verdivurdering: Delområde FB14 Rossåsen/Litjønnåsen  

Registreringskategori: Utfartsområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                  ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Delområdet har ingen tilrettelegging, og storparten av området er mindre brukt. Det grenser imidlertid mot mye 

brukte områder i vest, og øvre del av området er lett tilgjengelig derfra, noe som øker bruken. Dette er imidlertid 

ikke tilstrekkelig til at verdien kommer opp i middels. Samlet sett er delområdet vurdert å ha noe verdi. 

Tiltakets påvirkning  

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1 daglinje                                                           ▲ 
Begrunnelse: 

Ny veg krysser delområdet i sørøst. Alternativ 1 vil gi arealbeslag i delområdet og medføre en 

barriere som bidrar til et mindre sammenhengende friluftslivsområde, selv om kryssing i kulvert for 

skogsbilvegen (i delområde FB13, men gir tilgang også til FB14) blir mulig. Ny veg vil gi et sterkere 

preg av infrastruktur i sørøst og denne delen av området vil bli mer støyutsatt. Det mest påvirkede 

området er stedvis svært bratt og ligger til dels nær eksisterende veg. Barriereeffekten vil likevel 

medføre at delområdets sørøstre hjørne vil tape mye av sin funksjon som friluftslivsområde. 

Totalt vurderes alternativ 1 å gi noe forringelse av delområdet.  

Alt. 1B 

daglinje 

søndre variant 

ved Elgsjø og 

alt. 2 tunnel 

under 

Skredbufjellet 

                                             ▲ 
Begrunnelse: 

Ny veg krysser delområdet i sørøst, men nærmere eksisterende veg enn alternativ 1. Alternativ 1B/2 

vil gi arealbeslag i delområdet og medføre en barriere som bidrar til et mindre sammenhengende 

friluftslivsområde. Ny veg vil gi et sterkere preg av infrastruktur i sørøst og denne delen av området 

vil bli mer støyutsatt. Det mest påvirkede området er stedvis svært bratt og ligger til dels nær eksi-

sterende veg, og det vurderes at alternativ 1B og 2 i begrenset grad påvirker bruken av delområdet 

til friluftsliv.  

Totalt vurderes alternativ 1B og 2 å gi noe forringelse av delområdet, men i mindre grad enn alt. 1. 

  

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

 

                                                    ▲ 

Begrunnelse: 

Ny veg krysser delområdet i sørøst, mellom alternativ 1 og alternativ 1B/2. Alternativ 3 vil gi 

arealbeslag i delområdet og medføre en barriere som bidrar til et noe mindre sammenhengende 

friluftslivsområde, selv om kryssing under Elgsjøbrua for skogsbilvegen (i delområde FB13) blir 

mulig. Ny veg vil gi et sterkere preg av infrastruktur i sørøst og denne delen av området vil bli mer 

støyutsatt. Det mest påvirkede området er stedvis svært bratt og ligger til dels nær eksisterende 

veg. Barriereeffekten vil likevel medføre at delområdets sørøstre hjørne vil tape noe av sin funksjon 

som friluftslivsområde. Graden av påvirkning vurderes å være mindre enn alternativ 1, men større 

enn alternativ 1B / 2. Totalt vurderes alternativ 3 å gi noe forringelse av delområdet.  
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Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alt. 1 daglinje                                                        ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-).  

Alt. 1B 

daglinje 

                                              ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-). 

Alt. 2 tunnel                                                ▲ 

Noe miljøskade for delområdet (-). 

Alt. 3 daglinje                                                    ▲ 

Noe miljøskade for delområdet (-). 

 

 Delområde FB15 Rossebu  

5.16.1 Avgrensning 

Delområdet avgrenses av næringsområdene på Rossebu i vest, E134 i nord og Elgsjø i øst. 

 
Figur 5-46: Avgrensing av delområde 15 

5.16.2 Beskrivelse 

Registreringskategori: Utfartsområde 

Delområdet består av småkuperte skogkledde åser, svakt hellende mot Elgsjø i øst. Skogen 

består i hovedsak av barskog. Det er hogstfelt i deler av området. Enkelte steder er det fint 

utsyn ned mot Elgsjø i øst. 
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En skogsbilveg går inn i området fra Rossebu. Det er få stier i området, og ingen 

tilrettelegging. 

Verdien av området trekkes ned av redusert lydbilde som følge av støy fra E134 og fra 

næringsområde og avfallsmottak vest for delområdet. Lukt fra avfallsanlegget kan tidvis 

også være sjenerende i deler av området.  

Vestre del av delområdet er regulert til industriområde, men foreløpig ikke tatt i bruk som 

dette. 

Det er parkeringsmuligheter ved Rossebu på motsatt side av E134. Nærmeste 

bussholdeplass ligger ved Elgsjø Kafé og Brukthandel.  

5.16.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-15: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde FB15 Rossebu 

Verdivurdering: Delområde FB14 Rossebu  

Registreringskategori: Utfartsområde 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                       ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Delområdet grenser til større sammenhengende friluftsområder, men er lite brukt og har ingen tilrettelegging.  

Samlet sett er delområdet vurdert å ha noe verdi. 

Tiltakets påvirkning  

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle 

alternativer 
                             ▲         
Begrunnelse: 

Ny E134 vil bli liggende i større avstand fra delområdet enn dagens veg. Eksisterende veg og 

atkomst til Velendalen må legges noe om ifm. ny kryssløsning for tilkobling mellom eksisterende 

og ny veg. I denne forbindelse vil ny veg gi et lite arealbeslag i delområdet. Arealbeslaget vil berøre 

et område som er regulert til parkbelte i industriområde. Ny E134 vil ligge høyere i terrenget enn 

dagens veg. En stor del av ny veg vil være skjermet bak koller, og derfor i liten grad forårsake 

økning i støynivå for delområdet. Lengst nordvest i området vil ny kryssløsning og en høy 

fjellskjæring kan bidra til å øke inntrykket av infrastruktur. Elgsjøbrua vil bli synlig fra østre deler av 

området, men avstanden vil være mange hundre meter. Ny E134 vurderes i liten grad å få betydning 

for delområdets kvalitet som friluftslivsområde.  

Totalt vurderes alle alternativene å gi ubetydelig endring av delområdet.   

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

alternativ 
+++/++++ +/++ 0 - - - - - -  - - - - 

Alle 

alternativer 
                                     ▲ 
Ubetydelig miljøskade for delområdet (0).  
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Figur 5-47: Ny E134 med kryss ved Rossebu 

 

 

 Verdikart 

Figur 5-48 på neste side viser verdikart for tema friluftsliv/by- og bygdeliv.  
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Figur 5-48: Verdikart for friluftsliv/by- og bygdeliv 
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6 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for hele utbyggings-

alternativer. Utbyggingsalternativene som inngår i konsekvensutredningen er beskrevet i 

kapittel 3.6. 

 Sammenstilling av konsekvenser 

Tabell 6-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene - overført fra trinn 1 i analysen 

(kap.5). Deretter er det gitt en samlet vurdering av konsekvenser for hvert alternativ.  

Tabell 6-1: Oppsummering av konsekvens for de ulike alternativene  

Delområder Verdi Alt. 0 Alt. 1 

daglinje 

Alt. 1B 

daglinje 

søndre variant 

ved Elgsjø 

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbu- 

fjellet  

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felt 

FB1 Kolknuten-Kobbervollane Noe 0 - - - - 

FB2 Brattåsen-Kjerkebergåsen Noe 0 0 0 0 0 

FB3 Kolhusdalen-Bakkastul Middels 0 0 0 0 0 

FB4 Turkorridoren mot Øksne/Kolsjø Middels 0 -- -- -- -- 

FB5 Månli-Løken-Svartås Noe 0 - - - - 

FB6 Buvannet-Kobberbergselva Noe 0 + + + + 

FB7 Heia Noe 0 + + ++ + 

FB8 Fjellstulfjellet Stor 0 - - + - 

FB9 Skredbufjellet-Høymyrvatnet Middels 0 0 0 0 0 

FB10 Heia Hyttefelt Middels 0 0 0 0 0 

FB11 Fjellstul Noe 0 - - 0 - 

FB12 Elgsjø Noe 0 0 - - - 

FB13 Tovestulåa Middels 0 - - - - 

FB14 Rossåsen/Litjønnåsen Noe 0 - - - - 

FB15 Rossebu Noe 0 0 0 0 0 

Avveining  Alternativet 

har per 

definisjon 

ingen 

konsekvens 

1 minus (-) 

dominerer. 

Det er 2 

minus (-–) 

for ett 

delområde. 

I øvre del av 

skalaen for 

noe negativ 

konsekvens. 

Mer negativ for 

FB 12 Elgsjø 

enn alt. 1, men 

noe bedre for 

FB11, FB13 og 

FB14. Ellers likt 

som alt. 1. 

Tunnel gir 

færre 

konflikter og 

flere delom-

råder med 

positive 

konsekvenser 

enn 1 og 1B. 

I nedre del av 

skalaen for 

noe negativ 

konsekvens. 

Noe dårligere 

enn alternativ 1 

i FB12, svakt 

bedre i FB11, 

FB13 og FB14. 

Vurdert som 

marginalt mer 

negativ for 

FB11 og FB14 

enn 1B, da alt. 

3 gir litt større 

inngrep her.  

Samlet vurdering (etter kriterier i 

tabell 2-3) 

 Ubetydelig 

konsekvens 

 

Noe negativ 

konsekvens 

 

Noe negativ 

konsekvens 

 

Noe negativ 

konsekvens 

 

Noe negativ 

konsekvens 

Rangering  1 3 4 2 5 
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Forklaring til rangering   Rangeres 

bak alt. 0 

og alt. 2, 

men er 

bedre enn 

1B for 

området 

ved Elgsjø. 

I hovedsak lik 

som alt. 1, 

men litt 

forskjeller ved 

Elgsjø. 

Dårligere for 

delområde 

FB12 og svakt 

bedre for FB11, 

FB13 og FB14.  

Har mindre 

konflikter og 

flere positive 

konsekvenser 

enn alternativ 

1 og 1B. 

I all hovedsak 

lik 1B, men litt 

større inngrep i 

FB11, FB13 og 

FB14 gjør at 

den rangeres 

bak. 

 

6.1.1 Alternativ 0 

Alternativ 0 har ingen konsekvenser. Det betyr at alternativet ikke får negative virkninger for 

friluftslivet, men at man heller ikke oppnår noen av fordelene som de andre alternativene 

kan gi for enkelte delområder.  

6.1.2 Alternativ 1 daglinje 

Alternativ 1 vil ha både negative og positive konsekvenser sammenlignet med alternativ 0. 

Alternativ 1 vil medføre arealbeslag og dels barriereeffekter i nye områder. De mest alvorlige 

konfliktene er inngrep i turkorridoren mot Øksne/Kolsjø, hvor blåmerket rute beslaglegges. I 

området mellom Kobbervollane og Buvannet får vegen en betydelig barriereeffekt, og 

medfører støy i områder som i dag er lite støyutsatt.  

Samtidig vil alternativ 1 medføre forbedringer for friluftslivet nær eksisterende trasé på 

Kongsbergsiden. Dette gjelder blant annet turområdene like nord for dagens veg og området 

ved vannene Buvannet-Steingrunnsvannet-Bråtavannet. 

Alternativ 1 medfører støy og inngrep ved Jerpetjønnhovet, som berører nedre del av det 

verdifulle delområdet Fjellstulfjellet. 

Ved Elgsjø medfører alternativ 1 inngrep i delområdene FB11 Fjellstul, FB13 Tovestulåa og 

FB14 Rossåsen/Litjønnåsen. For selve Elgsjø blir effekten mindre, da vegen nå kommer 

lengre unna, og dagens veg blir avlastet. 

Samlet vurderes alternativ 1 å ha noe negativ konsekvens. 

6.1.3 Alternativ 1B daglinje søndre variant ved Elgsjø 

Alternativ 1B er svært lik alternativ 1, og vurderes å ha samme konsekvensgrad, noe negativ 

konsekvens. Det er likevel noen nyanser som påvirker rangeringen.  

1B vil ligge nærmere Elgsjø enn alternativ 1, og gir derfor større negativ konsekvens for 

dette delområdet. Samtidig har alternativ 1B mindre negativ påvirkning på delområde FB11 

Fjellstul, FB13 Tovestulåa og FB14 Rossåsen/ Litjønnåsen enn alternativ 1.  Rangeringen 

mellom 1 og 1B blir dermed avhengig av hva man vektlegger. Forskjellene mellom 

alternativene er størst for delområde FB12 Elgsjø, hvor alternativ 1 kommer best ut. Her 

unngår alternativ 1 inngrep i vassdragsmiljøet. På den annen side dras tekniske inngrep noe 

lenger inn i friluftsområdene nord for Elgsjø i alternativ 1 enn i 1B.  
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Støymessig er 1B verre enn alternativ 1 i dette området siden den ligger høyt i terrenget. 

Dette gjør at rangeringen til slutt blir at alternativ 1B rangeres etter alternativ 1. 

6.1.4 Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

Alternativ 2 går i en ca. 3,8 km lang tunnel under Skredbufjellet og forbi det verdifulle 

friluftslivsområdet Fjellstulfjellet. På denne strekningen vil alternativ 2 gi bedring for 

friluftslivet, både fordi eksisterende vei i stor grad vil bli avlastet for trafikk og fordi ny veg 

ikke vil gi inngrep på overflaten. Ved Elgsjø gir alternativ 2 inngrep og økt støy som påvirker 

hele delområdet negativt, og for FB12 ELgsjø er dette alternativet dårligst. Samlet sett 

vurderes også alternativ 2 å ha noe negativ konsekvens. På grunn av noe færre inngrep enn 

de andre alternativene rangeres det som det beste utbyggingsalternativet. 

6.1.5 Alternativ 3 daglinje smal 4-felt 

Traseen for alternativ 3 er tilnærmet lik alternativ 1 og 1B, med unntak av områdene nord for 

Elgsjø. 4-felts veg gir generelt noe høyere skjæringer og fyllinger på hele vegstrekningen, og 

noe økt støy sammenlignet med alt. 1 og 1B. Forskjellene er imidlertid ikke så store at de 

vurderes å ha vesentlig betydning for bruken av områdene til friluftsliv.  

Ved Elgsjø vil alternativ 3 ligge mellom alternativ 1 og 1B. I delområde FB 11 Fjellstul gir 

alternativ 3 noe større inngrep enn alternativ 1B, men ligger nærmere dagens veg enn 

alternativ 1, og plasserer seg mellom disse mht. virkninger. Gjennom FB12 Elgsjø og FB13 

Tovestulåa er det marginale forskjeller mellom alternativ 3 og alternativ 1B. Begge disse 

alternativene vil ligge nærmere FB12 Elgsjø enn alternativ 1, og gir derfor større negativ 

konsekvens for dette delområdet.  Samtidig vurderes alternativ 3, som alternativ 1B, som 

mindre negativt for delområde 13 Tovestulåa enn alternativ 1, da inngrepene samles 

nærmere eksisterende veg. 

For delområde 14 Rossåsen/Litjønnåsen er alternativ 3 vurdert som mindre negativ enn 

alternativ 1, men dårligere enn alternativ 1B.  

Samlet sett er alternativ 3 vurdert å gi noe negativ konsekvens som de øvrige alternativene. 

Det rangeres etter alternativ 1, og kommer også svakt dårligere ut enn alternativ 1B. 

Alternativet rangeres derfor som nr. 5. 

 Konsekvenser i anleggsperioden  

Som i alle utbyggingsprosjekt er det sentralt å ta hensyn til myke trafikanter i anleggsfasen. 

Områder som er viktige målpunkt må opprettholdes tilgjengelig og det må også sikres trygg 

ferdsel forbi anleggsområder og videre fram til viktige målpunkt. Tilkomst til stier og 

snarveier er også viktig å ivareta, herunder parkeringsmuligheter ved aktuelle utfartssteder. 

Anleggsvirksomheten kan også medføre noe økt støy som vil berøre friluftsområdene.  

 Vurdering av permanente massedeponier 

Det foreslås massedeponier innenfor delområde 4 Turkorridoren mellom Øksne og Kolsjø og 

delområde 11 Fjellstul. Massedeponiene vil føre til at de aktuelle områdene en periode vil 

tape noe attraktivitet som friluftslivsområder. Det er ingen særskilte opplevelsesverdier 

knyttet til arealet hvor deponiene er planlagt, og på sikt vil områdene gro til igjen, og 
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deponiområdene vurderes derfor å medføre ubetydelig endring med hensyn til 

friluftslivsinteressene. 

 Usikkerhet 

Tiltaket er ikke detaljprosjektert enda. Det er foreløpig noe usikkerhet omkring detaljert 

utforming og plassering av løsningene, nøyaktig arealbeslag samt gjennomføring av 

anleggsfasen og i hvilken grad støy, trafikk etc. i forbindelse med utbyggingen vil påvirke 

friluftslivsinteressene. Gjennom planprosessen må det også tas stilling til om anleggsveger 

eventuelt skal videreføres som permanente turveger/driftsveger etc., og i så fall hvordan 

disse skal utformes for å framstå som mer friluftlivsvennlige den permanente situasjonen. 

Det pågående planarbeidet for motorsportanlegget Telemark Ring utgjør også en usikkerhet 

med hensyn til områdene vest for Elgsjø, særlig delområde FB15 Rossebu.  

7 Skadereduserende tiltak 

KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 

skal KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis 

mulig kompenseres for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og 

driftsfasen».  

Skadereduserende tiltak defineres som tiltak som ikke er inkludert i investeringskostnaden 

og dermed heller ikke inngår som grunnlag for konsekvensvurderinger i utredningens kap. 

6. 

Det er så langt ikke identifisert viktige skadereduserende tiltak med hensyn til 

friluftslivsinteresser utover de som er lagt inn i tiltaket allerede. I videre utarbeidelse av 

reguleringsplan bør det vurderes om anleggsveger og bør få rekkefølgebestemmelser om 

nedskalering tilpasset tiltenkt etterbruk, slik at brede anleggsveger blir smalnet inn og gjort 

om til mer friluftslivsvennlige ferdselsårer.   

8 Miljøoppfølging  

Viktige tema av betydning for friluftsliv i videre planlegging og prosjektering vil være 

framkommelighet og sikkerhet for turfolk i anleggsfase, tilrettelegging av viktige korridorer 

for friluftslivet og planlegging av krysningspunkter med ny vegtrasé.  

Anleggsfasen kan medføre anleggstrafikk på enkelte turveier. Det kan også oppstå tilfeller 

der enkelte turstier vil bli brutt av den nye veglinja, før det er etablert nye forbindelseslinjer i 

form av bruer/kulverter. Anleggsvirksomheten må planlegges videre i faseplaner. Det vil da 

bli klarlagt nærmere i hvilken grad turforbindelser vil bli brutt, og om det ev. kan bygges nye 

krysningspunkter før eksisterende forbindelser går tapt. Faseplanene vil danne grunnlag for 

ev. rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. Sikkerhet for turfolk i anleggsfasen inngår i 

ROS-analyse og SHA-analyse. Det vil være viktig å sørge for inngjerding av anleggsområder 

og god informasjon om ev. anleggstrafikk på turveger. Om mulig, bør anleggstrafikk legges 

utenom helger og andre dager med stor turaktivitet.  
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