
Utbyggingsområde sørøst 

Prosjektnummer: B10395 

12.06.2020 

 

                                                                                                                                                                             

 

E134 Saggrenda-Elgsjø 
Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

Til offentlig ettersyn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delrapport landskapsbilde 
 
 
ROSJEKTBESTILLING 

Mime: 20/17087 



      

02 12.06.20 Utgave til offentlig ettersyn Kjersti H.Nummedal  Merete Stokke Hestvedt Gunnar Bratheim 

01 30.04.20 Revidert foreløpig utgave Kjersti H. Nummedal /  
Merete Stokke Hestvedt 

Gunnar Bratheim Gunnar Bratheim 

00 5.2.2020 Foreløpig rapport for gjennomgang  Kjersti H. Nummedal /  
Merete Stokke Hestvedt 

Gunnar Bratheim Gunnar Bratheim 

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV 
 

MULTICONSULT | Nedre Skøyen vei 2 | Postboks 265 Skøyen, 0213 Oslo | Tlf 21 58 50 00 | multiconsult.no NO 918 836 519 MVA 

RAPPORT  

OPPDRAG E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med 
konsekvensutredning 

DOKUMENTKODE 10211201-PLAN-RAP-002 

EMNE Delrapport landskapsbilde GRADERING Åpen 

OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Utbyggingsområde sørøst OPPDRAGSLEDER Wenche Aalberg 

KONTAKTPERSON Trude Holter / Ragnar Grøsfjeld UTARBEIDET AV Kjersti H. Nummedal / 
Merete S. Hestvedt 

  ANSVARLIG ENHET Samferdsel og infrastruktur, 
Oslo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forsidebilde: Våtmarksområdet Løken (foto: Multiconsult)  

Bilder og figurer: Multiconsult om annet ikke er oppgitt 



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

Delrapport landskapsbilde 

 

3 

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 landskapsbilde 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 Merete Stokke Hestvedt, med Kjersti Høihjelle 

Nummedal som prosjektmedarbeider. Oppdragsleder hos Multiconsult har vært Wenche 

Aalberg. 

Rapporten er tilgjengelig på følgende nettadresse: 

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

 

 

Oslo, juni 2020 
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0. Sammendrag 

0.1 Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 

Planprogrammet stiller krav om å utrede tiltakets virkning for landskapsbilde.  

Fagtemaet landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og 

hvordan landskapet oppleves som fysisk form.  

Analysen vil dele tiltakets influensområde inn i ulike delområder. Landskapets karakter 

fastsettes for hvert delområde, og dette legges til grunn ved vurdering av temaets verdier.  

Framføring av en ny hovedveg i denne type terreng vil medføre betydelige inngrep i 

landskapet. Utredningen vil beskrive inngrepets art i form av f.eks. høyde på skjæringer og 

fyllinger, forskjæringer til tunneler, konstruksjoner, støyskjermingstiltak, ev. massedeponier 

m.m. Beskrivelsen av påvirkning tydeliggjør på hvilken måte tiltaket endrer landskapets 

visuelle karakter. Avstanden til tiltaket og hvilken del av tiltaket som er synlig har betydning 

for hvor stor konsekvensen for temaet blir.  

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

baser, rapporter og informasjon fra fylkesmann og kommuner, samt egen befaring.  

 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 smal 4-felts veg 

0.2 Konsekvensanalyse 

 Verdier 

E134-korridoren går gjennom et landskap som er nokså ensartet, og har få 

landskapselementer som skiller seg ut. Landskapet kan derfor oppleves som noe vanskelig å 

orientere seg i. De største verdiene for landskapsbilde er knyttet til vassdragene med vann 

og tjern innenfor influensområdet. Dette er Kobberbergselva, Bråtavannet, 

Steingrunnsvannet, Buvannet, Øksneelva, Svarttjern med myrområde og små vann (Løken), 

Øvre og Nedre Jerpetjønn og Elgsjø. Det er noen mindre åpne områder med 

jordbrukslandskap og bebyggelse som skiller seg ut med visuelle kvaliteter ved Moen, 

Meheia gård/Jerngruva og Knutsmyr. Disse områdene har noe høyere verdi enn skog- og 

åslandskapet.  
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 Konsekvenser 

Tabell 0-1 viser konsekvenser for de ulike delområdene for tema landskapsbilde. Tabellen 

viser også samlet konsekvensvurdering for utbyggingsalternativene samt rangering.  

Tabell 0-1: Oppsummering av konsekvens for de ulike alternativene  

Delområder Verdi Alt. 0 Alt. 1 Alt. 1B Alt. 2 Alt. 3 

Delområde L1Kobbervollane 

til Meheia stasjon 

Middels 0 -- -- -- -- 

Delområde L2 

Kobberbergselva 

Stor 0 0 0 0 0 

Delområde L3 Meheia 

stasjon til Nedre Jerpetjønn 

Middels 0 - - - - 

Delområde L4 Moen og 

Haugen 

Stor 0 - - - - 

Delområde L5 Bråtavannet, 

Steingrunnsvannet og 

Buvannet 

Stor 0 - - - - 

Delområde L6 Øksneelva Stor 0 -- -- -- -- 

Delområde L7 Løken og 

Knutsmyr 

Stor 0 -- -- -- -- 

Delområde L8 Nedre 

Jerpetjønn til Tellerud 

Middels 0 -- -- 0 -- 

Delområde L9 Øvre og 

Nedre Jerpetjønn 

Stor 0 -- -- 0 -- 

Delområde L10 Tellerud til 

Ingerhøy 

Middels 0 - -- -- - 

Delområde L11Elgsjø Stor 0 - -- -- - 

Delområde L12 Ingerhøy Noe 0 0 0 0 0 

Avveining  Alterna-

tivet har 

per 

definisjon 

ingen 

konse-

kvens 

Det blir nye 

store inngrep i 

L6, L7, L8 og 

ved L9 som 

gir (--) i 

konsekvens. 

Ved L10 og 

L11 er konse-

kvensen 

mindre enn 

både alt 1B og 

2. 

Som alt. 1 

fram til Nedre 

Jerpetjønn. 

Det blir nye 

store inngrep i 

L6, L7, L8 og 

ved L9 som 

gir (--) i 

konsekvens.  

Ved L10 og 

L11 er 

konsekvensen 

større enn for 

alt.1. 

Som alt. 1 

fram til Nedre 

Jerpetjønn. 

Tunnelen spa-

rer L8 og L9 

for ytterligere 

inngrep og gir 

0 i konse-

kvens.  

Ved L3 er 

konsekvensen 

litt større enn 

for alt. 1og 1B 

blant annet på 

grunn av 

lange tosidige 

fjellskjæringer 

inn mot 

Som alt. 1., 

men ved L10 

og L11 er 

barriere-

virkning av 

tiltaket større. 

Det noe 

bredere 

vegprofilet i 

dette alter-

nativet 

påvirker 

landskapet 

marginalt, og 

har derfor 

ikke 

innvirkning på 
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tunnel-

påhuggene. 

Ved L10 og 

L11 er konse-

kvensene som 

for alt. 1B. 

konsekven-

sen. 

Samlet vurdering 1  Ingen 

konsekve

ns 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Rangering  1 3 5 2 4 

Forklaring til rangering   For L10 og 

L11 gir alt. 1 

minst negative 

virkninger. 

Inngrepene i 

L8 og L9 kan i 

liten grad 

dempes. 

For L10 og 

L11 gir alt. 1B 

nest mest 

negative 

virkninger. 

Inngrepene 

langs L8 og L9 

kan i liten 

grad dempes. 

For L10 og 

L11 gir alt. 2 

mest negative 

virkninger. 

Grunnen til at 

alt 2 kommer 

best ut er at 

det ikke blir 

inngrep i L8 

og L9, samt at 

inngrepene 

ved L11 kan 

revegeteres 

og dempes. 

Konsekvensen

e for L10 og 

L11 er noe 

større enn for 

alt. 1 og alt. 3 

rangeres 

derfor som 

dårligere enn 

alt.1. 

 

Alternativ 1daglinje 

Alternativ 1 vil kun ha negative konsekvenser sammenlignet med alternativ 0. Alternativ 1 vil 

medføre både direkte og indirekte inngrep i nye områder. De mest alvorlige konfliktene er 

inngrepene ved våtmarksområdet L7 Løken, ved Øvre og Nedre Jerpetjønn i delområdene L8 

og L9, samt ved Elgsjø i delområdene L10 Tellerud til Ingerhøy og L11 Elgsjø.  

I området ved Løken beslaglegges nordre del av våtmarksområdet, samt at landskapets 

karakter endres ved at vegen ligger på en relativt høy fylling ute på det flate området. Denne 

kan formes og revegeteres, men vil likevel framstå som en vegg i det flate landskapet her. 

Ved Øvre og Nedre Jerpetjønn blir det store fjellskjæringer som gir skjemmende inngrep 

både sett fra vegen og fra vannene og hytte- og turområdene der. Disse inngrepene kan i 

liten grad dempes.  

Ved Elgsjø ligger vegen i hovedsak på fylling, og endrer landskapets karakter noe ved at 

fyllingen fremstår som en vegg i det småkollete landskapet. Fyllingene kan imidlertid 

dempes ved terrengforming og revegetering. Elgsjøbrua vil ikke bli veldig synlig fra Elgsjø, 

men vil bli synlig i området langs Tovestulåa. Brua ligger nord for hyttebebyggelsen, og vil 

derfor ikke gi barrierevirkning mot Elgsjø. 

 

 
1 Etter Kriterier i Tabell 6 5 i håndbok V712. 
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Alternativ 1B daglinje søndre variant ved Elgsjø 

Alternativ 1B er svært lik alternativ 1, men vil ligge nærmere delområde L11 Elgsjø enn 

alternativ 1, og gir derfor større negativ konsekvens for dette delområdet.  

Ved Elgsjø vil fyllingene fremstå som en enda tydeligere vegg i det småkollete landskapet i 

delområde 10, enn i alternativ 1. Elgsjøbrua vil bli liggende midt i dagens hyttefelt (mange 

av disse innløses) og skape en mer synlig barriere mellom Elgsjø og områdene langs 

Tovestulåa, enn i alternativ 1.  

Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

Alternativ 2 er lik alternativ 1 og 1B frem til Nedre Jerpetjønn. Alternativet har færre negative 

konsekvenser enn dagalternativene, da det går i en ca. 3,8 km lang tunnel under 

Skredbufjellet. Dette innebærer at man med alternativ 2 unngår de store skjemmende 

inngrepene langs Nedre og Øvre Jerpetjønn i delområdene L8 og L9.  

Ved Elgsjø ligger veglinja med fyllinger svært nær nordenden av delområde L11 Elgsjø. 

Fyllingene blir en tydeligere barriere enn ved de andre alternativene, selv om veglinja ligger 

noe lavere. Rommet under Elgsjøbrua i delområde L10, blir da også lavere og gir en større 

barriereeffekt enn bruene i de andre alternativene. Dette alternativet stenger helt for 

kontakten mellom Elgsjø og hytteområdene langs Tovestulåa. Vegen og brua vil stenge for 

all utsikt til Elgsjø. Lokalvegen som også skal inn under Elgsjøbrua medfører noen mindre 

skjæringer, som vil skjemme området ved Elgsjø kafe. 

Alternativ 3 smal 4-felts veg 

Alternativ 3 er tilnærmet lik alternativ 1 fram til Tellerud, men vil ligge nærmere delområde 

L11 Elgsjø enn alternativ 1. Alternativ 3 vil ligge omtrent like nær som alternativ 1B, men 

likevel være mindre dominerende enn alternativ 1B. Dette medfører at alternativ 3 har noe 

større negativ konsekvens enn alternativ 1, men ikke så stor som alternativ 1B og 2.  

Alternativ 3 har fire felt helt fra Kobbervollane, til forskjell fra de andre alternativene som har 

varierende bredde med to, tre og fire felt avhengig av plasseringen av forbikjøringsfelt. Dette 

gir marginal økning i fjellskjæringer noen steder, men samtidig gir det bredere profilet et 

åpnere vegrom som reduserer virkningen av høyden på fjellskjæringene. Samlet gir ikke 

dette endringer i tiltakets konsekvens sammenlignet med alternativ 1.  

Vurdering av permanente massedeponier 

Det foreslås et massedeponi innenfor delområde L3 nord for Buvannet og to innenfor 

delområde L10 ved Fjellstul og ved Mølleskotet. Massedeponiene vil føre til større 

terrenginngrep, men forutsatt at de formes og revegeteres vil områdene på sikt gro til igjen, 

og kunne tilpasses landskapsbildet. Massedeponi M1 nord for Buvannet vil være oppfylling 

av en dyp dal som ligger nord for ny veglinje, og deponiet vil kunne gi veglinjen en bedre 

forankring i landskapet. Deponiet vil i begrenset grad ha fjernvirkning mot andre 

delområder.  

Massedeponi M2 ved Fjellstul ligger høyest i landskapet og vil kunne ha noe fjernvirkning 

mot vest, mens Massedeponi M3 vil medføre oppfylling av en dyp dal nord for ny veglinje. 

M3 vil i liten grad være synlig fra omgivelsene.  
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0.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Tema landskapsbilde fokuserer på de permanente virkningene for landskapet i driftsfasen, 

og inngrepene i anleggsperioden vektlegges derfor ikke i denne utredningen. 

I anleggsfasen vil det foregå stor aktivitet med bygging av veganlegg med kryssområder, 

konstruksjoner, lokalveger, samt anleggelse av massedeponier, riggområder og 

anleggsveger. I perioder vil dette gi inngrep som framstår som kaotiske og som sår i 

landskapet. Disse vil ha betydelig nærvirkning for berørte områder. Bygging av ny veg 

mellom Jerpetjønnhovet og parsellslutt ved Elgsjø vil delvis ha stor fjernvirkning, forøvrig vil 

inngrepene ha begrenset fjernvirkning. Omfanget og utstrekningen av inngrepene vil variere 

gjennom anleggsperioden. 

0.4 Skadereduserende tiltak 

Hovedutfordringene for landskapstilpassingen består i å gi nytt veganlegg en god tilpassing i 

det sidebratte terrenget. Revegetering og bearbeiding av sideterreng er de tiltakene som har 

størst effekt for å gi veganlegget en god landskapstilpassing, men også plassering, 

utforming og lengder på konstruksjoner har stor betydning.  

Gjennomføring av skadereduserende tiltak kan begrense de negative konsekvensene av å 

gjennomføre det foreslåtte tiltaket. Revegetering av fyllinger inngår i tiltaket som er 

konsekvensvurdert, og omtales derfor ikke under skadereduserende tiltak. 

Følgende skadereduserende tiltak foreslås vurdert i det videre planarbeidet: 

• Overskuddsmasser benyttes for å gi en god tilpassing mellom veglegeme og sideterreng.  

• I arealkritiske områder bør jordskjæringer utformes slik at de beslaglegger mindre areal. 

Dette gjelder særlig i nærheten til vassdrag, myrområder og kulturminner. Dette er et 

tiltak som også innebærer skadereduksjon for andre tema.   

• Fjellskjæringer bør gis en mest mulig naturlig utforming og tilpasses terrengformen på 

det enkelte sted. Det tilstrebes å avrunde fjellskjæringene og at gjenstående fjellskalker 

fjernes, på denne måten får fjellet en bedre tilpassing til tilgrensende terreng.  

• Der det er tosidig fjellskjæring kan man vurdere å ta den ene skjæringen ned slik at den 

virker som en ås i landskapet i stedet for en skjæring, dette er særlig aktuelt der det er 

små skalker som står igjen.  

• Det kan også være aktuelt å lage nisjer for å åpne opp en lenger tosidig skjæring, å 

endre helning kan også være aktuelt. 

• For at påhuggsområdene i alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet skal fremstå som 

tilpasset tilgrensende terreng, må lengde og høyde på fjellskjæringene reduseres. Dette 

kan gjøres ved at det sprenges ut et bredere profil slik at området mellom fjellskjæring 

og veg kan tilsås og revegeteres. Dette vil dempe inngrepets påvirkning både sett fra 

omgivelsene og fra vegen. I tillegg bør løsmassekulvertene forlenges noe for å få til en 

tilsvarende god tilpassing over tunnelportalen. 

• For at brukonstruksjonene skal fremstå som tilpasset tilgrensende terreng og ivareta 

landskapets karakter, må brukonstruksjonene forlenges.  

Støttemurer utføres i naturstein for å passe best mulig inn i landskapet.   
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1. Bakgrunn og utredningskrav 

1.1 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). 

 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 

 

1.2 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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1.3 Utredningskrav 

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

Notodden kommune. I planprogrammet er utredningskrav for fagtema landskapsbilde omtalt 

slik:  

Utredningskrav 

Fagtemaet landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper 

og hvordan landskapet oppleves som fysisk form.  

Analysen vil dele tiltakets influensområde inn i ulike delområder. Landskapets 

karakter fastsettes for hvert delområde, og dette legges til grunn ved vurdering av 

temaets verdier.  

Framføring av en ny hovedveg i denne type terreng vil medføre betydelige inngrep 

i landskapet. Utredningen vil beskrive inngrepets art i form av f.eks. høyde på 

skjæringer og fyllinger, forskjæringer til tunneler, konstruksjoner, 

støyskjermingstiltak, evt. massedeponier m.m. Beskrivelsen av påvirkning 

tydeliggjør på hvilken måte tiltaket endrer landskapets visuelle karakter. 

Avstanden til tiltaket og hvilken del av tiltaket som er synlig har betydning for hvor 

stor konsekvensen for temaet blir.  

Gjennom planprosessen vil det bli jobbet med optimalisering av veglinja for å 

minimalisere disse inngrepene. 
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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. 

2.1 Definisjon og avgrensing 

Landskapsbilde består i denne sammenhengen av landskapets romlige og visuelle 

egenskaper og hvordan landskapet oppfattes som fysisk form. I dette inngår både naturlige 

og menneskeskapte elementer som gir et geografisk område særpreg. Alle typer landskap 

inngår derfor i begrepet, både naturlig landskap og tettbygde områder. Landskapsbildet 

består av flere landskapselementer, som er naturlige eller menneskeskapte objekter eller 

enheter. Landskapskomponenter er hovedstrukturer, som store landformer, vannformer, 

vegetasjonsmessige sammenhenger eller bystrukturer. Landskapselementer er naturlige eller 

menneskeskapte objekter eller enheter. 

Landskapstype defineres som et større geografisk område med enhetlig visuelt preg, skapt 

av enhetlig dominans av store landformer og kjennetegnet ved karakteristisk fordeling av 

landformer, naturstrukturer og andre landskapselementer.  

Grensesnittet mellom deler av utredningstema landskapsbilde og utredningstema kulturarv 

kan være uklart. I utredningstema landskapsbilde skal man vurdere landskapets visuelle, 

romlige og estetiske verdi, mens man i utredningstema kulturarv skal vurdere landskapets 

kulturhistoriske betydning.  

For grensesnitt mot andre ikke-prissatte tema se håndbok V712. 
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2.2 Metodens 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 

(2) 

 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: Tabell med registreringskategorier for landskapsbilde hentet fra Statens vegvesens 

håndbok V712 (2) 

Registrerings-

kategorier 
Forklaring  

Topografiske 

hovedformer 

Landformer og terrengformer. Kystlinjer. 

Større vassdrag, breer, fjordsystemer, skjærgård og sjøområder. 

Storskala- og småskala landskap. Variasjoner i relieff. 

Romlige egenskaper 
Avgrensninger, strukturer og andre visuelle uttrykk som danner landskapsrom.   

By- og gaterom. 
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Registrerings-

kategorier 
Forklaring  

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Ubrutte sammenhenger fra fjord til fjell, åskammer, fjellrygger, horisontlinjer og 

strandlinjer.  Naturpregede områder med tydelige brudd eller overganger i 

landskapet.  

Særlige naturfenomen og temporære variasjoner i vær og årstidsvekslinger. 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Fremtredende terrengformasjoner, landemerker og orienteringspunkter.  

Naturminner som geologiske formasjoner eller enkeltstående særpregede trær.  

Vegetasjon 

Form- og strukturdannende vegetasjon kan være naturlig, kulturpåvirket, eller 

kulturbetinget. Vegetasjonen avtegner seg som mosaikk og mønster i naturlige, 

kulturpåvirkete eller i rene menneskeskapte miljøer.  

Arealbruk  Næringsvirksomhet, landbruk, bosetting, transport, annen infrastruktur. 

Byform og  

arkitektur 
Bygninger, plasser, parker, gater, og annen bystruktur.  

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Sammenhengende bebygde områder, gateløp, vegsystem, stisystem, kraftlinjer, 

jord- og skogbruksområder, fysiske grenselinjer, alleer, trerekker. 

Menneskeskapte områder med tydelige brudd eller overganger i landskapet. 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Landemerker, knutepunkt, fremtredende bygninger, tekniske installasjoner, 

formklipte særpregede trær, trær med arkitektonisk betydning.  

 

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. Kriterier for 

verdisetting av temaet er gitt i håndbok V712 tabell 6.16. 

• 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 «forbedret». 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 6.17. 

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

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.  

 

 

Figur 2-2: «Konsekvensvifta». Skalaene for verdi og påvirkning utgjør hhv. X-akse og Y-akse i figuren. 

Hentet fra V712 (2) 

 Trinn 2: Konsekvenser 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 
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avgjørende vekt, eller om sumvirkninger har blitt tillagt vekt. Det er viktig at beslutnings-

relevant 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 (- - -). 

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. 

 

2.3 Kunnskap og kilder 

Kunnskapsinnhentingen er gjort gjennom innsamling av foreliggende registreringer og 

kartlegginger, samt supplerende registreringer og befaringer. I arbeidet er følgende 

hovedkilder benyttet: 

• Befaringer 

• NiN Landskap. Artsdatabanken. Natur i Norge landskapstyper 

• NIBIO Nasjonale referansesystemer for landskap 

• Google Maps 

• Norgeskart 
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2.4 Besvarelse av planprogram 

Gjennom befaringer i området og gjennomgang av grunnlagsmaterialet, er landskapsbildet 

registrert, landskapets karakter fastsatt og verdien er vurdert. Utstrekning av 

influensområde og inndeling i delområder inngår i dette. Konfliktpunkter med ny veg er søkt 

hensyntatt i optimalisering av vegløsningene der dette har vært mulig. Under påvirkning og 

konsekvensvurderinger er inngrepene i landskapet vurdert ut ifra form, høyde på skjæringer 

og fyllinger, forskjæringer til tunneler, konstruksjoner og massedeponier. Nær- og 

fjernvirkning av tiltaket inngår i disse vurderingene og er illustrert med bilder fra modell.  

Når det gjelder støytiltak, er det foreløpig ikke lagt til grunn langsgående støyskjermer langs 

E134. På bakgrunn av støyberegninger gjort i KU-fasen, vil behovet for skjerming vurderes 

nærmere i teknisk plan og reguleringsplan. 

2.5 Alternativ 0, temaspesifikke forhold 

For utredningen av tema landskapsbilde danner følgende forhold ved null-alternativet 

viktige premisser for utredningen:  

• 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 på 

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

usikkerhet i vurderingene for aktuelle delområder.  

• Gjengroing langs veger, bekkeløp og av åpne skogsområder vil på sikt endre 

landskapsbildets karakter og kunne påvirke synligheten av tiltaket.  

• Det drives aktiv hogst innenfor influensområde og hogstflater vil variere og påvirke 

landskapsbilde over tid. Hogstflater vil kunne åpne opp landskapet, og dermed gjøre 

tiltaket mer synlig. 

2.6 Influensområde 

Influensområdet er avgrenset til området der tiltaket kan være synlig ifra og medføre 

konsekvenser. Det vil si at områder som får både nærvirkning og fjernvirkning av tiltaket er 

inkludert. Influensområdet angir det området der tiltaket kan ha direkte eller indirekte 

virkninger. Influensområdet strekker seg utover grensene for planområdet som er beskrevet 

i kapittel 1.2. Figur 4-2 viser influensområdets utstrekning og delområder for tema 

landskapsbilde. Influensområdet er delt inn i tolv delområder. Inndelingen er gjort på 

bakgrunn av landskapstyper, definert i NiN Landskap, samt enhetlig visuell karakter. Kriterier 

gjengitt i tabell 2-1 er benyttet. 

Influensområdet for strekningen Saggrenda-Elgsjø er hovedsakelig avgrenset av toppen av 

åsryggene som omkranser tiltaket. Mot nord avgrenses området av høydedragene 

Knutehovet, Vinbekkhorn, Fjellstulfjellet og Litjønnåsen/Rossåsen. Mot sør avgrenses 

influensområdet av høydedragene Vollåsen, Kolknuten, Svartås, Skredbufjellet og Store 

Nybuåsen. I øst avgrenses influensområdet der dalen snevres inn øst for Kobbervollane. I 

vest avgrenses influensområdet der daldraget snevres inn ved Ingerhøy. Tiltaket vil i klart 

vær være synlig fra områder utenfor det definerte influensområdet. Dette gjelder fra 
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Jonsknuten i nordøst og fra Lifjell i vest. Avstandene er imidlertid så store at virkningene for 

landskapsbilde vil være ubetydelige, og disse områdene inngår derfor ikke i 

influensområdet.  

Innenfor influensområdet er det mindre områder som tiltaket ikke vil være synlig ifra. Dette 

omfatter områder der terrengformer eller vegetasjon hindrer visuell kontakt og/eller ligger i 

stor avstand fra tiltaket. Spesielt gjelder dette ved Øvre Jerpetjønn, Vindbekktjønn og dalen 

langs Hengselva nord for jernbanen. Selv om tiltaket ikke har virkning for disse områdene 

inngår de av metodiske hensyn i influensområder, men de vektlegges ikke i vurderinger for 

påvirkning og konsekvens. 
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3. Tiltaksbeskrivelse 

3.1 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.  

3.2 Valg av vegstandard 

 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.  

 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.  

 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. 

3.3 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. 

 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.  

 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 

 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. 

 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. 

3.4 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.  

3.5 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. 

3.6 Utredningsalternativer 

 

Figur 3-9: Veglinjer som konsekvensutredes 
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 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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 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 

 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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 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  

 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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 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). 

3.7 Forbikjøringsfelt 

 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.  

 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. 

 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. 

 Alternativ 3  

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

3.8 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. 

3.9 Massebalanse og deponibehov 

 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. 

 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 3-26, figur 3-27 og figur 3-28. 

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. 

3.10 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 3-26: Riggområder, anleggsveger og mulige massedeponier, østre del  
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Figur 3-27: Riggområder, anleggsveger og mulige massedeponier, midtre del 
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Figur 3-28: Riggområder, anleggsveger og mulige massedeponier, vestre del  
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4. Registreringer 

4.1 Generell områdebeskrivelse  

Landskapets hovedform er et tydelig daldrag som går fra Saggrenda i øst til Notodden i vest. 

Landskapsbildet domineres av rolige, avrundede skogkledde terrengformer som sammen 

former et daldrag som åpnes og lukkes. Dagens veger og jernbane danner underordnede 

linjer i landskapet, og er på overordnet nivå godt tilpasset landskapet. På mer detaljert nivå 

er det både skjemmende skjæringer og fyllinger som følge av disse anleggene. 

Høydedragene Kolknuten, Fjellstulfjellet og Skredbufjellet er de tydeligste 

terrengformasjonene som sees fra større områder. Disse er markert som landemerker på 

figur 4-2. I tillegg er flere høydedrag, kulturlandskapet med jernbanebrua ved Moen, 

kulturlandskapet ved Jerngruva, samt vannene, markert som landemerker.  

De overordnede siktkorridorene mellom øst og vest går mellom Kobbervollene og Meheia, 

fra Meheia til Svartås og fra Jerpetjønnhovet til Rossåsen. Det er også tydelige siktkorridorer 

mellom nord og sør over elvedeltaet ved Moen og ved Elgsjø.  

Landskapsrom oppstår i dette landskapet der blant annet vannflater avgrenses av landformer 

og kantvegetasjon. Dette finner en innenfor influensområdet ved Kobberbergselva, 

Øksneelva ved elvedeltaet med Bråtavannet, Steingrunnvannet og Buvannet, Øvre og Nedre 

Jerpetjønn og Elgsjø.  

I tillegg åpnes det et rom mellom Vinbekkhorn og Kolsjøhøgda, Svartås og Skredbufjellet. 

Landskapsrommet er tydeligst ved Jerngruva der dyrka mark avgrenses av både 

kantvegetasjon og åssiden ved Vinbekkhorn. Også ved myrområdene og vannene ved Løken 

er deler av rommet tydelig, da det ikke er skogkledt.  

 Landskapstyper - Naturtyper i Norge landskap (NiN landskap) 

Etter metoden for landskapsbilde i håndbok V712 skal artsdatabankens registrering av Natur 

i Norge landskapstyper (NiN landskap) legges til grunn for registreringsarbeidet.  

Kartleggingsdata fra NiN landskap for de tidligere Buskerud og Telemark fylker er sammen 

med befaring og kartstudier, lagt til grunn for områdeinndeling og fastsettelse av 

landskapets karakter. 

Strekningen fra Saggrenda til Elgsjø ligger i et innlandslandskap med seks ulike 

underinndelinger. 

Området langs vegen er for det meste omkranset av middels kupert ås- og fjellandskap som 

åpner og lukker rommet på strekningen. Fjelltoppene Vollåsen, Hestedalsåsen, 

Kolknutfjellet, Kolknuten, Kolsjøhøgda, Svartås, Skredbufjellet, Øysteinstulåsen og Store 

Nybuåsen ligger i sør. I nord ligger Rossåsen, Litjønnåsen, Dugurdsmålsnatten, 

Fjellstulfjellet, Vinbekkhorn, Raudtjernfjellet, Brattåsen og Knutehovet med Jonsknuten. Se 

figur 4-1. 
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Figur 4-1: Landskapstyper fra NiN landskap (Kilde: NiN landskap) 

 

Under følger en beskrivelse av de ulike landskapstypene innenfor influensområdet: 

Åpent dallandskap under skoggrensen med bebygde områder  

(stripete gul farge på figur 4-1) 

Denne landskapstypen finnes i den østlige delen av influensområdet ved Saggrenda. 

 «Landskapstypen omfatter dallandskap der dalformen er vid og åpen, med en 

gradvis og slak overgang til omkringliggende åser, fjell og/eller slettelandskap. 

Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er 

dominert av vann, vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, 

er normalt dekket med skog. Områdene har mindre tydelig innsjøpreg, og ingen 

vann/innsjøer som er større enn 2 km². Områdene har normalt både elver og 

mindre innsjøer. Landskapet har et tydelig preg av menneskelig påvirkning. Mer 

enn 2 km² eller mer enn en fjerdedel av området har spredt bebyggelse, 

gårdsbruk, næringsområder, større samferdselsanlegg, flyplasser med større 

gressarealer, konsentrasjoner av bebyggelse eller teknisk infrastruktur i form av 

grender, bygder, små tettsteder, bolig og hyttefelt.» 
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Åpent dallandskap under skoggrensen  

(gul farge på figur 4-1). 

Størstedelen av influensområdet inngår i denne landskapstypen. Det gjelder strekningen 

nesten fra parsellstart ved Saggrenda frem til Øksneveien. Også landskapet rundt Elgsjø 

inngår i denne landskapstypen. 

«Landskapstypen omfatter dallandskap der dalformen er vid og åpen, med en 

gradvis og slak overgang til omkringliggende åser, fjell og/eller slettelandskap. 

Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er 

dominert av vann, vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, 

er normalt dekket med skog. Områdene har mindre tydelig innsjøpreg, og ingen 

vann/innsjøer som er større enn 2 km². Områdene har normalt både elver og 

mindre innsjøer. Landskapet er i liten grad preget av menneskelig aktivitet, 

bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og linjeinngrep som veier 

og kraftledninger kan forekomme.» 

Relativt åpent dallandskap under skoggrensen  

(oransje farge på figur 4-1) 

Området på strekningen fra Øksneveien til og med Øvre Jerpetjønn inngår i denne 

landskapstypen. Landskapet her er noe mindre åpent enn på strekningen over Meheia og ved 

Elgsjø. 

«Landskapstypen omfatter dallandskap der dalformen er relativt åpen og middels 

sterkt nedskåret fra omkringliggende åser, fjell og/eller slettelandskap. 

Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er 

dominert av vann, vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, 

er normalt dekket med skog. Områdene har mindre tydelig innsjøpreg, og ingen 

vann/innsjøer som er større enn 2 km². Områdene har normalt både elver og 

mindre innsjøer. Landskapet er i liten grad preget av menneskelig aktivitet, 

bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og linjeinngrep som veier 

og kraftledninger kan forekomme.» 

Middels kupert ås- og fjellandskap under skoggrensen 

(brun farge på figur 4-1) 

Dette gjelder de høyereliggende områdene innenfor influensområdet som er Kolknuten og 

Skredbufjellet på sørsiden av dalen og Fjellstulfjellet på nordsiden av dalen, samt høydedrag 

vest i influensområdet, mot Notodden. 

 «Landskapstypen omfatter middels kuperte ås- og fjellandskap med 

høydeforskjeller mellom 100 og 250 meter innenfor avstander på 1 km. 

Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er 

dominert av vann, vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, 

er normalt dekket med skog. Landskapet er i liten grad preget av menneskelig 

aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og linjeinngrep 

som veier og kraftledninger kan forekomme». 



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

Delrapport landskapsbilde 

 

46 

Småkupert ås- og fjellandskap under skoggrensen med bebyggelse/infrastruktur 

(lysbrun stripete på figur 4-1)  

Dette gjelder området vest for Fjellstulfjellet og Skredbufjellet. Landskapstypen danner en 

korridor i nord-sørgående retning. Rett sør for E134 går den over til landskapstypen 

«Grunne daler i ås- og fjellandskapet». 

 «Landskapstypen omfatter slake og småkuperte ås- og fjellandskap der 

høydeforskjellene i landskapet i hovedsak er mindre enn 100 meter innenfor 

avstander på 1 km. Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av 

landskapet som ikke er dominert av vann, vassdrag og våtmarker og evt. 

jordbruk og bebygde områder, er normalt dekket med skog. Landskapet har et 

tydelig preg av menneskelig påvirkning. Mer enn 2 km² eller mer enn en 

fjerdedel av området har spredt bebyggelse, gårdsbruk, næringsområder, større 

samferdselsanlegg, flyplasser med større gressarealer, konsentrasjoner av 

bebyggelse eller teknisk infrastruktur i form av grender, bygder, små tettsteder, 

bolig og hyttefelt.» 

Grunne daler i ås- og fjellandskap under skoggrensen 

(grønn farge på figur 4-1) 

Dette gjelder daldraget mellom Skredbufjellet og Fjellstulfjellet hvor E134 ligger i bunnen, 

samt området nord for E134 med Delidalen, Fjelltjønn og Fjellstul. 

«Landskapstypen omfatter dal- eller skålformede deler av ås- og fjellandskapet, 

som ikke er store eller nedskårne nok til å inkluderes i hovedtypen dallandskap. 

Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er 

dominert av vann, vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, 

er normalt dekket med skog. Landskapet er i liten grad preget av menneskelig 

aktivitet, bebyggelse og infrastruktur, selv om enkelte bygninger og linjeinngrep 

som veier og kraftledninger kan forekomme.» 

4.2 Registreringskart 

Det er utarbeidet to kart i forbindelse med registreringen. Kartet i figur 4-1 viser 

utbredelsen av landskapstyper innenfor og rundt influensområdet. Figur 4-2 på neste side 

viser landskapskomponenter og landskapselementer, som ligger til grunn for fastsetting av 

landskapets karakter for delområdene innenfor influensområdet. 
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Figur 4-2: Registreringskart for tema landskapsbilde. Viser landskapskomponenter og –elementer som 

ligger til grunn for fastsetting av landskapsbildets karakter 
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5. Trinn 1: Verdi og konsekvens for delområder 

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

påvirkning og konsekvens i de ulike utbyggingsalternativene. Påvirkning og konsekvens 

vurderes for hele delområdet, men med hovedfokus på områder som blir direkte berørt, 

områder der tiltaket blir liggende nær, samt områder tiltaket blir godt synlig fra. Det er de 

permanente tiltakene som vurderes under påvirkning og konsekvenser av tiltaket. 

I tema landskapsbilde er det den visuelle opplevelsen av landskapet som vurderes. Det betyr 

at illustrasjonene så langt det er mulig bør vise hvordan landskapet vil oppleves etter at 

tiltaket er gjennomført. Det påpekes at den valgte 3D-modellen som illustrasjonene er 

hentet ifra er en enkel modell som ikke får fram den totale landskapsopplevelsen godt nok. 

Årsaken til dette er at vegetasjonen ikke ligger inne som tredimensjonalt element. I ett tett 

skogkledt område som her vil derfor ikke illustrasjonene kunne gi et godt nok bilde av 

situasjonen etter at tiltaket er gjennomført. Den fremstår også som svært teknisk i 

fargebruk. Revegeterte fyllinger vil bla ikke fremstå som knallgrønne. Fargebruken bidrar til 

å fremheve fyllinger som i realiteten vil gli inn i landskapet. Dette forholdet er viktig å vite 

om ved lesing av vurderingene. 

5.1 Inndeling i delområder 

Influensområde og delområdeinndeling er vist i figur 5-1 på neste side. 
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Figur 5-1: Influensområde og delområder for tema landskapsbilde 
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5.2 Delområde L1 Kobbervollane til Meheia stasjon 

 Avgrensning 

Delområdet består av dalsidene nord og sør for Kobberbergselva. Delområdet avgrenses i 

øst ved Kobbervollane, der det åpne dallandskapet snevres inn mot øst. I nord og sør 

avgrenses det av fjell- og åstoppene rundt daldraget. I vest avgrenses det der dallandskapet 

snevres inn ved Meheia stasjon.  

 

Figur 5-2: Delområde L1 Kobbervollane til Meheia stasjon   
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 Beskrivelse 

Tabell 5-1: Vurdering av landskapskarakter for delområde L1 

Delområde L1 Kobbervollane til Meheia stasjon 

Kategorier Kort beskrivende tekst Betydning for 

landskapskarakteren*  

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet inngår i et dallandskap der dalformen er 

vid og åpen. Dalbunnen har en gradvis og slak 

overgang til omkringliggende åser og fjell. 

Landskapets topografi er storskala. 

Mindre viktig 

Romlige egenskaper Området er skogkledd med noen åpne områder 

høyere opp i dalsiden. På grunn av den tette skogen 

nederst i dalen oppleves dalrommet på første del av 

strekningen, fra Kobbervollane frem til avkjøringen 

til Korbu og Bratt, som mindre åpent enn på 

strekningen fra avkjøringen frem til det snevres inn 

før Meheia stasjon.  

Mellom Korbu/Bratt og Meheia stasjon åpnes 

horisonten slik at det er utsyn til fjell og åser i vest, 

slik som Kolknuten og Fjellstulfjellet. Det er også 

stedvis utsyn til Jonsknuten i nordøst. 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Dalen med ås- og fjelltoppene rundt. Den 

sammenhengende tette skogen skaper helhet.  

Viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Ingen naturskapte nøkkelelement i delområdet. Uvesentlig 

Vegetasjon Tett blandingsskog lavest i dalrommet. Lenger oppe i 

dalsidene er det mer variasjon mellom åpne arealer 

og områder med høy vegetasjon. 

Svært viktig 

Arealbruk  LNFR-område med hovedsakelig skog med spredt 

bebyggelse og noen få gårdsbruk. 

Mindre viktig 

Byform og arkitektur Noe gårdsbebyggelse og gårdstun. Mindre viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Jernbanen og E134. Fra Kobbervollane til den første 

brua over Kobberbergselva ligger jernbanen nederst i 

dalrommet. Fra brua og vestover ligger både 

jernbane og veg nederst i dalrommet. Både jernbane 

og veg har gitt en del lavere fjellskjæringer og 

fyllinger. Disse fremstår som sår langs veg og 

jernbane, men er imidlertid kun synlig fra de mest 

nærliggende områdene. Inngrepene har ingen 

fjernvirkning.  

Viktig 

 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Delområdet har ingen menneskeskapte 

nøkkelelementer. 

Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet:  

Nedre del av dalsidene og dalbunnen fremstår som et typisk innlandsdallandskap med tett skog, 

avgrenset av et middels kupert ås- og fjellandskap. Kolknuten er den mest markerte toppen. Høyere 
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opp i dalsidene er det større variasjon mellom åpne og lukkede områder på grunn av et vekslende 

vegetasjonsdekke. Dette innebærer at nedre del av dalrommet er lite variert, mens de øvre delene gir 

en mer variert opplevelse. Vegen og jernbanen gir stedvis lange sammenhengende skjæringer, 

fyllinger og murer som ikke er tilpasset omgivelsene. Områdene langs veg og jernbane reduserer noe 

av totalinntrykket/helheten i det grønne dalrommet. 

*Kriterier for vurdering: uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende  

 

 

Figur 5-3: Det åpne dallandskapet øst for Meheia stasjon, sett fra vest mot øst  

Figur 5-4: Noe skjemmende murer, jernbanefyllinger og fjellskjæringer i dalbunnen og nedre del av 

dalsidene, men virkningen dempes av tett vegetasjon i dalbunnen. Rett vest for Bramsane fremstår 

daldraget som smalt og trangt 
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 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-2: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L1 Kobbervollane til Meheia 

stasjon 

Verdivurdering: Delområde L1 Kobbervollane til Meheia stasjon 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                            ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Området fremstår som et helhetlig skogkledd dallandskap med åser rundt.  

Delområdet har samlet sett gode visuelle kvaliteter. Enkelte områder langs veg og jernbane har reduserte visuelle 

kvaliteter, men dette er for mindre områder og ikke tilstrekkelig til å trekke ned verdien. Samlet sett er delområdet 

vurdert å ha middels verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig endring  Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1/1B/2                                                                           ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet.  

Begrunnelse: 

Tiltaket medfører direkte inngrep gjennom den søndre delen av delområdet. Nordsiden av 

dalrommet påvirkes indirekte. Hovedvegen følger hovedretningen på dalrommet fra øst mot vest. 

Vegen skjærer imidlertid gjennom flere mindre landformer/fjellformasjoner, som ligger i nord-sør 

retning. Dette medfører en del fjellskjæringer, fyllinger og noen murer. Fyllingene kan formes og 

revegeteres slik at sårene begrenses betydelig. Fjellskjæringene vil være på opptil 30 m høyde med 

6 m dype hyller for hver tiende høydemeter. Sett fra vegen og de nærmeste områdene vil hyllene 

fremstå som kunstige rette linjer i det naturlige landskapet. Samtidig er hyllene så dype at de bidrar 

til et åpnere vegprofil, noe som er positivt visuelt sett. Hyllene vil være mindre tydelige sett på 

avstand. Inntrykket av fjellskjæringene vil kunne dempes noe sett fra omgivelsene som følge av 

revegetering av fyllinger. De vil imidlertid være svært dominerende for de som ferdes på vegen og i 

umiddelbar nærhet, også sett fra dagens veg og jernbanen. Fjellskjæringene vil kunne være godt 

synlig fra bebyggelsen på Vollås/Bratt, samt dalsidene og åstoppene nord for dagens E134. Tett 

vegetasjon i området i dag medfører imidlertid liten visuell virkning for de nordlige områdene. 

Tiltaket er synlig fra Korbu, men på lang avstand (over en km), og vil derfor ha liten visuell virkning. 

Vegen og driftsvegen for skogbruk og friluftsliv ligger i den søndre dalsiden, høyere enn dagens 

E134. Driftsvegen medfører kun mindre fyllinger og skjæringer i dalsiden, samt ei lita bru, Lerkelia 

bru. Med tiden vil driftsvegen og brua ha liten påvirkning på landskapet. 

Tiltaket er forankret i landskapets hovedform, men medfører likevel svært skjemmende inngrep i 

form av lange partier med høye fjellskjæringer. Tiltaket er stort sett tilpasset det overordnede 

dalrommets skala, men det fremstår som dominerende med de høye fjellskjæringene.   

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                                          ▲ 

Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet.  

Begrunnelse: 

Frem til kulverten ved Kobbervollane er alt. 3 som de andre alternativene. Forskjellen mellom alt. 3 

og de andre alternativene er i hovedsak at alt. 3 har et bredere profil som ved tosidige 

fjellskjæringer gir et åpnere og mer harmonisk vegrom. Dette innebærer at fjellskjæringene ikke 

oppleves som så dominerende når man kjører på vegen. I og med at de andre alternativene også har 

fire kjørefelt på en del av strekningen blir likevel ikke forskjellen så stor at det gir utslag på tiltakets 

totale påvirkning.  
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Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1/1B/2                                                              ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (--).  

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                             ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (--). 

 

 
Figur 5-5: Alternativ 1, 1B og 2 gjennom delområde L1 Kobbervollane til Meheia stasjon sett fra 

Kjerkebergåsen. Inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende. Fram til Kobbervollane er 

alternativene helt like 

 

 
Figur 5-6: Alternativ 1, 1B og 2 sett mot sørvest fra dagens E134 og jernbanen sør for Bratt. 

Inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende 
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Figur 5-7: Fjellskjæringen ved Kobbervollane sett mot vest fra avkjøringen til dagens E134 

 

 

 

 

Figur 5-8: Alternativ 1, 1B og 2 sett fra øst mot vest, fra området nord for Kobbervollane gård. 

Inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende  
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5.3 Delområde L2 Kobberbergselva  

 Avgrensning 

Delområdet omfatter Kobberbergselva med randsoner på hver side. Mot nord avgrenses 

delområdet av dagens E134 og i nordøst av jernbanen. Mot sør går avgrensingen i lia langs 

elveløpet. 

 
Figur 5-9: Delområde L2 Kobberbergselva 
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 Beskrivelse 

Tabell 5-3: Vurdering av landskapskarakter for delområde L2  

Delområde L2 Kobberbergselva 

Kategorier Kort beskrivende tekst Betydning for 

landskapskarakteren* 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet omfatter en relativt bred, grunn og 

stilleflytende, buktende elv med randsone. Elva 

ligger i bunnen av et dallandskap med vid og åpen 

dalform. Elverommet har middels skala. 

Svært viktig 

Romlige egenskaper Elva skaper et relativt bredt åpent rom som 

avgrenses av tett blandingsskog på elvebredden. 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Kobberbergselva med strandsoner, elvesteiner, stryk 

og rolig vann framstår som en ubrutt sammenheng 

som skaper helhet. Vannstrengen endres og gir 

variasjon avhengig av vær og årstid. Det brede 

vannspeilet framstår som en fin kontrast mot 

skogsområdene. 

Avgjørende 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Kobberbergselva er det sentrale landskapselementet 

i delområdet, men er ikke et landemerke.  

Viktig 

Vegetasjon Tett blandingsskog langs elvebredden. Viktig 

Arealbruk  LNFR-område. Uvesentlig/mindre 

viktig 

Byform og arkitektur Delområdet har ingen tettstedstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Noen dominerende fyllinger og murer langs 

jernbanen mot elva. Kulturminner på elvebredden 

sør for elva nord for gårdsbruket Kobbervollane. 

Natursteinsmurene er mosedekte og det vokser tett 

skog i området.  

Murene langs elva bygget i forbindelse med 

tømmerfløting. 

Mindre viktig 

 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Kulturminner på elvebredden sør for elva nord for 

gårdsbruket Kobbervollane. Murene langs elva 

bygget i forbindelse med tømmerfløting. 

Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet:  

En bred, grunn og stilleflytende, buktende elv med noen stryk og mye elvestein. Elverommet 

avgrenses av tett blandingsskog og elveløpet er sammenhengende og helhetlig. Dette har stor 

betydning for landskapets karakter. Variasjonen skapes av elveløpets buktninger, veksling mellom 

stille vann og små stryk, og ulik mengde synlig elvestein. Elverommet skiller seg ut og danner en 

tydelig kontrast mot den tette skogen i områdene rundt. Det gir et sterkt særpreg at elveløpet er så 

intakt både i utstrekning, og langs elvebredden. I tillegg gir endringer i vannstrengen, etter vær og 

årstid, variasjon og særpreg. Området med gamle natursteinsmurer på elvebredden gir deler av 

området et ekstra særpreg/ekstra visuelle kvaliteter. Det er få steder med fyllinger ned mot elva.  

 

*Kriterier for vurdering: uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende  
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Figur 5-10: Kobberbergselva sett østover fra brua der Lassedalsveien krysser elva 

 
Figur 5-11: Kobberbergselva sett fra området ved Kobbervollane i vestlig retning. Små stryk skaper 

variasjon langs elveløpet 

 
Figur 5-12: Fløtningsmurene langs elva 
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 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-4: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L2 Kobberbergselva 

Verdivurdering: Delområde L2 Kobberbergselva 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                    ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Området fremstår som et helhetlig elverom avgrenset av sammenhengende tette skogsområder. Delområdet har 

særlig gode visuelle kvaliteter og god balanse mellom helhet og variasjon. Samlet sett er delområdet vurdert å ha 

stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle 

alternativer 
                                  ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som ubetydelig endring. 

Begrunnelse: 

Tiltaket berører delområdet direkte i form av noen fyllinger i dalsiden sør for elva, men det er ingen 

inngrep i elveløpet eller randsonen. For øvrig vil veglinjen kunne være synlig fra delområdet, men 

eksisterende vegetasjon vil stort sett dempe synligheten og dermed virkningen av tiltaket for 

delområdet. Fyllingene kan formes og revegeters slik at man unngår skjemmende inngrep. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alle 

alternativer 
                                   ▲ 
Ubetydelig miljøskade for delområdet (0).  

 

 

Figur 5-13: Tiltaket berører, som vist på figuren, i liten grad delområdet. Det som berøres, kan 

istandsettes slik at skjemmende inngrep unngås 
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5.4 Delområde L3 Meheia stasjon til Nedre Jerpetjønn 

  Avgrensning 

Delområdet avgrenses i øst ved Meheia stasjon, der det er en innsnevring mellom det åpne 

dalrommet i L1 og L3. I nord og sør avgrenses delområdet av fjell- og åstoppene rundt 

daldraget. I vest avgrenses delområdet der dallandskapet snevres inn ved Nedre Jerpetjønn.  

 

Figur 5-14: Delområde L3 Meheia stasjon til Nedre Jerpetjønn 
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 Beskrivelse 

Tabell 5-5: Vurdering av landskapskarakter for delområde L3  

Delområde L3 Meheia stasjon til Nedre Jerpetjønn 

Kategorier Kort beskrivende tekst Betydning for 

landskapskarakteren* 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet rundt vannene inngår i et dallandskap 

der dalformen er vid og åpen. Dalbunnen har en 

gradvis og slak overgang til omkringliggende åser 

og fjell. Dalrommet vestover fra Øksneveien er også 

et relativt åpent dallandskap, men er trangere enn 

områdene lenger øst. Dalen er i dette området 

middels sterkt nedskåret fra omkringliggende åser 

og fjell. 

Landskapets topografi er storskala. 

Avgjørende 

Romlige egenskaper Området er skogkledd med noen åpne områder. Ved 

Meheia gård/Jerngruva er dette rommet stort og 

klart definert av tett skog. Landskapsrommet er her 

delt opp av veg og jernbane.  

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Dalen med ås- og fjelltoppene rundt. Den tette 

sammenhengende skogen skaper helhet og de store 

åpningene i den gir variasjon 

Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Kolknuten er en markert terrengformasjon. Høyere 

fjelltopp som sees fra store områder. Svartås er en 

lavere terrengformasjon, men har likevel en tydelig 

og framtredende plassering i landskapet.  

Viktig 

Vegetasjon Tett blandingsskog lavest i dalrommet. Det er store 

åpninger i denne ved vannene, bebyggelsen og 

gårdstunene. Lenger oppe i dalsidene er det også 

variasjon mellom åpne arealer og områder med høy 

vegetasjon. 

Viktig 

Arealbruk  LNFR-område med noe spredt bebyggelse. Hytter, 

gårdsbruk og Meheia stasjon. 

Viktig/mindre viktig 

Byform og arkitektur En del bygninger har arkitektoniske kvaliteter, både 

ved Meheia stasjon, ved Jerngruva og Moen nord. 

Delområdet har for øvrig ingen tettstedstruktur. 

Viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Noen lavere fjellskjæringer langs eksisterende E134 

og fyllinger langs jernbanen. Hytter, gårdsbruk og 

Meheia stasjon. 

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Gårdsbrukene. Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet:  

Nedre del av dalsidene og dalbunnen fremstår som et typisk innlandsdallandskap med tett skog, 

avgrenset av et middels kupert ås- og fjellandskap. Spesielt Kolknuten er et tydelig landemerke og 

avgrensing av delområdet. Høyere opp i dalsidene er det variasjon mellom åpne og lukkede områder 
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på grunn av et vekslende vegetasjonsdekke. Delområdet har flere større åpne områder i skogen ved 

vann og gårdsbruk, samt noe bebyggelse, som begge deler gir variasjon. Noe bebyggelse er 

særpreget og skiller seg ut. Det er eksempelvis Meheia stasjon, tun og gårdsbebyggelse ved Meheia 

gård/Jerngruva og Moen nord. Veg og jernbane har medført noen lavere fjellskjæringer, fyllinger og 

murer.  

*Kriterier for vurdering: uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende  

 

 

Figur 5-15: Landskapet sett fra øst mot vest like ved Nedre Jerpetjønn  

 

Figur 5-16: Landskapet sett mot vest fra vegen i østenden av Steingrunnsvannet 
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Figur 5-17: Kulturlandskapet nord for jernbanebrua ved Moen 

 
Figur 5-18: Den nedlagte Meheia stasjon 
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Figur 5-19: Tunet på Meheia gård sett fra sørvest 

 

Figur 5-20: Jordene øst for tunet på Meheia gård 

 

Figur 5-21: Jerngruva sett fra E134 nord for tunet, sett fra dagens E134 
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Figur 5-22: Beitemark sør for dagens E134 ved Jerngruva 

 

Figur 5-23: Dagens E134 og jernbanen deler landskapsrommet ved Jerngruva og Meheia gård 

 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-6: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L3 Meheia stasjon til Nedre 

Jerpetjønn 

Verdivurdering: Delområde L3 Meheia stasjon til Nedre Jerpetjønn 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                               ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Området fremstår som et helhetlig, skogkledd dallandskap med åser rundt. Bebyggelse ved Meheia stasjon, Meheia 

gård/Jerngruva og Moen nord har arkitektoniske kvaliteter som skiller seg ut og hever verdien. En del bygninger i 

delområdet for øvrig har lav arkitektonisk kvalitet. Vegen og jernbanen gir stedvis lange, lave skjæringer, fyllinger 

og murer. Disse er lave og reduserer i liten grad totalinntrykket/helheten.  

Delområdet har gode visuelle kvaliteter med god balanse mellom helhet og variasjon. Samlet sett er delområdet 

vurdert å ha middels verdi. 



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

Delrapport landskapsbilde 

 

66 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1/1B 

daglinje 
                                                         ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet. 

Begrunnelse: 

Tiltaket medfører direkte inngrep gjennom den søndre delen av delområdet. Nordsiden av 

dalrommet påvirkes indirekte. Hovedvegen følger hovedretningen på dalrommet fra øst mot vest. 

Den skjærer imidlertid gjennom flere mindre landformer/fjellformasjoner, som ligger i nord-sør 

retning. Dette medfører en del fjellskjæringer, men mest fyllinger. Fyllingene kan formes og 

revegeteres slik at sårene begrenses betydelig. Det er kun kortere strekninger med fjellskjæringer. 

Disse vil kunne være opp mot 20 m og er tosidige. Unntaksvis er det fjellskjæringer på opp mot 25 

meters høyde sør for Bråtavannet. Fjellskjæringene har 6 m dype hyller for hver tiende høydemeter. 

Sett fra vegen og de nærmeste områdene vil hyllene fremstå som kunstige rette linjer i det naturlige 

landskapet. Samtidig er hyllene så dype at de bidrar til et åpnere vegprofil, noe som er positivt 

visuelt sett.  Hyllene vil være mindre tydelige sett på avstand.  Fjellskjæringene vil dempes noe sett 

fra omgivelsene som følge av revegetering av fyllinger. De vil imidlertid være svært tydelige for de 

som ferdes på vegen og i umiddelbar nærhet, også fra dagens veg og jernbanen. De vil også kunne 

være godt synlig fra bebyggelsen på nordsiden ved Heia, Veamyr, Jerngruva og Meheia gård, samt 

dalsidene og åstoppene nord for dagens E134. Tett vegetasjon i området i dag medfører imidlertid 

liten visuell virkning for de nordlige områdene. Vegen med driftsveg for skogbruk og friluftsliv 

ligger i den søndre dalsiden, høyere enn dagens E134. Driftsvegen medfører kun mindre fyllinger 

og skjæringer i dalsiden, samt ei lita bru, Lerkelia bru. Med tiden vil driftsvegen og brua ha liten 

påvirkning på landskapet. 

Tiltaket er forankret i landskapets hovedform og stort sett tilpasset dalrommets skala, men 

medfører en del skjemmende inngrep i form av partier med høye og tosidige fjellskjæringer.   
Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                                                            ▲ 

Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet. 

Begrunnelse: 

Frem til Løken der alternativ 1/1B skiller lag med alternativ 2 er alternativene like. Alternativ 2 

skiller seg fra daglinjene ved at den går inn i en tosidig fjellskjæring i stedet for å ligge på fylling 

slik som daglinjene. Disse inngrepene er store og skjemmende sett både fra ny veg og fra 

omgivelsene, både fra dagens E134, Jerngruva og Meheia gård og åssidene rundt. Fjellskjæringene 

inn mot tunnelpåhugget vil kunne dempes noe sett fra omgivelsen av eksisterende vegetasjon, men 

vil likevel fremstå som skjemmende sår både langs vegen og sett fra omgivelsene. 

Tiltaket er forankret i landskapets hovedform og stort sett tilpasset dalrommets skala, men 

medfører en del skjemmende inngrep i form av partier med høye og tosidige fjellskjæringer.  

 

Alt. 3 daglinje 

Smal 4-felts 

veg 

                                                         ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet. 

Alternativ 3 med smal 4-felts veg har et bredt profil som ved tosidige fjellskjæringer gir et åpnere 

og mer harmonisk vegrom, sammenlignet med de andre alternativene. Dette innebærer at 

fjellskjæringene ikke oppleves som så dominerende når man kjører på vegen. I og med at de andre 

alternativene også har flere kjørefelt på en del av strekningen blir likevel ikke forskjellen så stor at 

det gir utslag på tiltakets totale påvirkning. 

 

 

  



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

Delrapport landskapsbilde 

 

67 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Massedeponi 

M1 
                                                         ▲ 

Påvirkningen vurderes som noe forringet. 

Begrunnelse: 

Massedeponiet vil medføre oppfylling av smal v-dal sør før ny veglinje. Landskapet endres fra en 

dyp dal til en relativt flat slette. Oppfyllingen vil kunne gi veglinjen en forankring i terrenget, men 

endre landskapets karakter. Massedeponiet vil være synlig fra den nordlige delen av delområdet. 

Forutsatt at deponiet formes og revegeteres vil tiltaket på sikt kunne tilpasses landskapsbildet.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1/1B 

daglinje 
                                                  ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-).  

Alt. 2 tunnel 

under 

Skredbufjellet 

                                                              ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-).  

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                  ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-). 

Massedeponi 

M1 
                                                     ▲ 

Noe miljøskade for delområdet (-). 

 

 

 

Figur 5-24: Strekningen med alternativ 1,1B og 2, sett fra øst fra Meheia stasjon i retning Svartås. 

Inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende. Driftsvegen som krysser under E134 ved 

Lerkelia bru ligger i skråningen ned mot vannet nord for vegen 
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Figur 5-25 Figuren viser inngrepene sør for Bråtavannet sett fra bebyggelsen ved Bråten/Meheia, 

jernbanen og E134 

 

Figur 5-26: Strekningen med alternativ 1og 1B, sett fra vest fra Nedre Jerpetjønn til Buvannet i øst. 

Inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende 
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Figur 5-27: Strekningen med alternativ 2 sett fra vest fra Nedre Jerpetjønn. Tunnelpåhugget ligger i 

høyre bildekant og medfører større fjellskjæringer her enn de andre alternativene 

 

 
Figur 5-28: Fjellskjæringene som følge av alternativ 1 og 1B i Gruvelia, sett fra gårdstunet på 

Jerngruva. Synligheten fra dagens E134, Meheia gård og jernbanen vil være tilsvarende. Inngrepene 

som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende 
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Figur 5-29: Fjellskjæringene og tunnelpåhugget i Gruvelia i alternativ 2, sett fra gårdstunet på 

Jerngruva 

 

 
Figur 5-30: Alternativ 2 sett mot østre tunnelpåhugg i Gruvelia. Det hvite på illustrasjonen viser hvor 

tunnelen går gjennom fjellet. Ved tunnelportalen vil dette hvite området være en fjellskjæring 
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Figur 5-31: Figurene over illustrerer forskjellen på alternativ 1,1B og 2 som har smalt profil og 

alternativ 3 med et bredere profil. Alternativ 1, 1B og 2 til venstre og alternativ 3 til høyre 
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5.5 Delområde L4 Moen og Haugen  

 Avgrensning 

Området omfatter dyrka mark ved Moen og Haugen nord for E134, inkludert Hengselva i vest 

og jernbanebrua i nord. Mot nord avgrenses delområdet nord for jernbanebrua, mot øst av 

åsene langs jernbanen, mot sør av dagens E134 og mot vest av lokalveg. 

 

Figur 5-32: Delområde L4 Moen-Haugen  
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 Beskrivelse 

Tabell 5-7: Vurdering av landskapskarakter for delområde L4  

Delområde L4 Moen og Haugen  

Kategorier Kort beskrivende tekst Betydning for 

landskapskarakteren*  

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet ved Moen og Haugen er et åpent 

dallandskap med elvedelta. Dette området avgrenses 

av tett skogkledte dalsider. Topografien er storskala, 

mens landskapsrommet har middels skala.  

Svært viktig 

Romlige egenskaper Bredt elvedelta ned mot Buvannet. Elvedeltaet 

avgrenses av tett skogkledte dalsider og danner et 

sammenhengende landskapsrom.  

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Hengselva med elvedelta og skogkledte dalsider 

rundt. Vannstrengen endres og gir variasjon 

avhengig av vær og årstid. 

Svært viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Hengselva og elvedeltaet. Vannstrengen endres og 

gir variasjon avhengig av vær og årstid. 

Viktig 

Vegetasjon Tett blandingsskog i dalsidene. Viktig 

Arealbruk  Jordbruk. Svært viktig 

Byform og arkitektur Gårdsbebyggelse langs randen av elvedeltaet er godt 

vedlikeholdt og framstår som helhetlig og med gode 

arkitektoniske kvaliteter.  

Svært viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Gårdsbebyggelse og det sammenhengende 

kulturlandskapet med steingjerder skaper helhet. Det 

åpne kulturlandskapet danner en kontrast til det 

lukkede skogsområdene rundt. 

Avgjørende 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Jernbanebrua utgjør et landemerke og skiller seg ut i 

landskapet og skaper særpreg.  

Avgjørende 

Fastsatt karakter for landskapsbildet:  

Et helhetlig sammenhengende kulturlandskap med en klar avgrensing. Landskapet er sammensatt av 

mange komponenter, både naturskapte og menneskeskapte. Bebyggelsen ligger godt plassert i 

landskapet. Jernbanebrua over Hengselva ligger på en stor fylling, men krysser over elva på en god 

måte, både sett i sammenheng med topografien og bebyggelsen. Brua har en utforming som er 

særpreget, og som preger hele landskapsrommet. Beitelandskapet sør for bru og bebyggelse er holdt i 

hevd, og varieres av steingjerder og vegetasjon. 

*Kriterier for vurdering: uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende  
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Figur 5-33: Delområdet sett fra E134 i sør  

 

 
 Figur 5-34: Jernbanebrua som krysser over Hengselva nord i delområdet 
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Figur 5-35: Bolighus på Moen Mellom Figur 5-36: Beitemark på elvedeltaet 

 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-8: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L4 Moen og Haugen  

Verdivurdering: Delområde L4 Moen og Haugen 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                             ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Området fremstår som en helhet, der bebyggelse, steingjerder og vegetasjon er godt plassert i landskapet. 

Jernbanebrua er et landemerke som utmerker seg med visuelle kvaliteter utover det vanlige og bidrar til å trekke 

opp verdien.  

Delområdet har særlig gode visuelle kvaliteter, med særlig god balanse mellom helhet og variasjon og stort 

særpreg, der landskap og bebyggelse til sammen gir et spesielt godt totalinntrykk. Samlet sett er delområdet 

vurdert å ha stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle 

alternativer 
                                          ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet. 

Begrunnelse: 

Tiltaket medfører ikke direkte inngrep i delområdet, men det vil være synlig fra bebyggelsen i 

delområdet. Vegen følger hovedretningen på dalrommet fra øst mot vest. Den skjærer imidlertid 

gjennom flere mindre landformer/fjellformasjoner, som ligger i nord-sør retning. Dette medfører 

noen fjellskjæringer, men mest fyllinger. Fyllingene kan formes og revegeteres slik at sårene 

begrenses betydelig. Fjellskjæringene er lite fremtredende sett fra delområdet, både på grunn av 

avstand og tett vegetasjon i områdene mellom ny veg og delområdet.  

Tiltaket er forankret i landskapets hovedform, men medfører noen skjemmende inngrep i form av 

noen fjellskjæringer. Tiltaket er stort sett tilpasset dalrommets skala.  
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Massedeponi 

M1 
                     ▲ 

Påvirkningen av tiltaket vurderes som ubetydelig. 

Begrunnelse: 

Massedeponi i dal sør for Buvannet vil ikke berøre delområde direkte. Massedeponiet vil stort sett 

skjules av fylling fra veglinjen og vil i liten grad være synlig fra bebyggelse og veger i delområdet.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alle 

alternativer 
                                               ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-).  

Massedeponi 

M1 
                                    ▲ 

Ubetydelig endring for delområdet (0). 

 

Figur 5-37: Utsikt mot tiltaket sett fra gårdstunet rett sør for jernbanebrua. Sett mot sørøst, med 

Kolknuten i bakgrunnen. Fyllingene kan revegeteres og tiltaket blir lite synlig etter istandsetting. Her 

vises alternativ 1, 1B og 2, men inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende 

 
Figur 5-38: Utsikt mot tiltaket fra gårdstunet sør for jernbanebrua. Sett mot sørvest mot Kolknuten og 

Svartås. Fyllingene kan revegeteres og tiltaket blir lite synlig etter istandsetting. Her vises alternativ 1, 

1B og 2, men inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende 
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5.6 Delområde L5 Bråtavannet, Steingrunnsvannet og Buvannet  

 Avgrensning 

Delområdet omfatter de tre vannene som ligger i sammenheng sør for E134, nord for 

Kolknuten, Kolsjøhøgda, Svartås og Driveknatten. Mot vest og nord avgrenses delområdet av 

dagens E134, mot øst av utløpet av Bråtavannet og i sør av foten av Buvannlia. 

 

Figur 5-39: Delområde L5 Bråtavannet, Steingrunnsvannet og Buvannet 
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 Beskrivelse 

Tabell 5-9: Vurdering av landskapskarakter for delområde L5 

Delområde L5 Bråtavannet, Steingrunnsvannet og Buvannet 

Kategorier Kort beskrivende tekst Betydning for 

landskapskarakteren*  

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet er et område med tre vann med 

randsoner, i bunnen av et relativt åpent dallandskap. 

Dalen har en åpen form som gradvis utvides fra øst 

mot vest. Vannene ligger der Øksneelva, 

Kobberbergselva og Hengselva møtes i et elvedelta. 

Hengselva og Øksneelva ender i Buvannet, mens 

Kobberbergselva har sitt utløp fra Bråtavannet 

retning Saggrenda. Topografien er storskala, mens 

landskapsrommene har middels skala. 

Avgjørende 

Romlige egenskaper De åpne vannflatene, med vegetasjon langs 

vannene, gir hvert av vannene et eget rom. 

Rommene har også ulik størrelse og form, som gir 

varierte visuelle opplevelser.  

Avgjørende 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

De åpne vannflatene omgitt av sammenhengende 

randvegetasjon framstår som stort sett uberørt og 

skaper helhet og variasjon.  

Avgjørende 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Vannflatene er de sentrale landskapselementene, og 

skaper en kontrast til det lukkede skoglandskapet 

rundt. Vannflatene endres og gir variasjon avhengig 

av vær og årstid. 

Svært viktig 

Vegetasjon Blandingsskog rundt vannene skaper helhet. Viktig 

Arealbruk  LNFR-område med skog brukt til friluftsliv. 

Hyttebebyggelse rundt vannet, i hovedsak rundt 

Bråtavannet. 

Mindre viktig 

Byform og arkitektur Hyttebebyggelse som glir godt inn i landskapet. Den 

ligger i hovedsak spredt rundt Bråtavannet. 

Mindre viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Hyttebebyggelsen er godt plassert i landskapet og 

skaper variasjon og særpreg. 

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Delområdet har ingen menneskeskapte 

nøkkelelementer. 

Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet:  

Delområdets karakter er definert av det tre store vannflatene som ligger etter hverandre i elvedeltaet. 

Disse rammes inn av randvegetasjon. Randvegetasjonen gir flere rom som ligger inntil hverandre. 

Rommene har ulik form og størrelse. Variasjon skapes av at rommene åpnes og lukkes, samt av 

varierende tetthet i vegetasjon langs vannene. Rommenes ulike størrelse og form varierer også den 

visuelle opplevelsen. De åpne vannflatene danner en tydelig kontrast til de lukkede skogsområdene 

rundt. Dette gir mange og varierte visuelle opplevelser, både sett innenfor delområdet, men også fra 

områdene rundt. Årstids- og værvariasjoner oppleves spesielt sterkt i rom med rolige vannflater.   

*Kriterier for vurdering: uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende  
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Figur 5-40: Steingrunnsvannet sett fra vegen i østenden av vannet 

 
Figur 5-41: Den buktende strandsonen langs den nordøstlige delen av Steingrunnsvannet 

 
Figur 5-42: Utsikt over Buvannet fra vegen langs den nordøstlige delen av vannet  
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 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-10: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L5 Bråtavannet, 

Steingrunnsvannet og Buvannet  

Verdivurdering: Delområde L5 Bråtavannet, Steingrunnsvannet og Buvannet 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                            ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Området fremstår som helhetlig med tre sammenbundne rom definert av vannflatene og vegetasjonen. 

Landskapsrommene med vannene i bunn gir et mangfold av visuelle opplevelser både innenfor delområdet og sett 

fra omgivelsene rundt.  

Delområdet har særlig gode visuelle kvaliteter, og særlig god balanse mellom helhet og variasjon. Samlet sett er 

delområdet vurdert å ha stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle 

alternativer 
                                           ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet. 

Begrunnelse: 

Tiltaket berører området direkte kun i et lite område sør for Buvannet. Der går fyllingene fra ny veg 

nesten ned til vannet, og lokalvegen må flyttes nærmere vannet. Dette innebærer likevel ikke 

inngrep i selve strandsonen og Buvannet. Terrenget nede ved vannet formes og revegeteres, og vil 

med tiden inngå som en naturlig del av de skogkledde områdene langs vannene.  

Fra delområdet sees vegen som ligger i søndre dalside. Vegen følger hovedretningen på dalrommet 

fra øst mot vest. Den skjærer imidlertid gjennom flere mindre landformer/fjellformasjoner, som 

ligger i nord-sør retning. Dette medfører noen fjellskjæringer, men mest fyllinger. Fyllingene kan 

formes og revegeteres slik at sårene begrenses betydelig. Fjellskjæringene er lite fremtredende sett 

fra delområdet, både på grunn av avstand og tett vegetasjon i områdene mellom ny veg og 

delområdet. Fjellskjæringen ved Buvannet er den tydeligste og som vil være mest synlig fra 

delområdet. 

Tiltaket er forankret i landskapets hovedform, men medfører noen skjemmende inngrep i form av 

noen fjellskjæringer. Tiltaket er stort sett tilpasset dalrommets skala. 

Massedeponi 

M1 
                       ▲ 

Begrunnelse: 

Massedeponi i dal sør for Buvannet vil ikke berøre delområde direkte. Deponiet vil skjules av fylling 

fra veglinjen og vil i liten grad være synlig fra delområdet. Påvirkningen vurderes som ubetydelig. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alle 

alternativer 
                                                  ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-).  

Massedeponi 

M1 
                                    ▲ 

Ubetydelig endring for delområdet (0). 
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Figur 5-43: Tiltaket sett mot vest fra strandsonen i overgangen mellom Steingrunnsvannet og 

Buvannet. Eksisterende vegetasjon og revegetering av fyllinger vil med tiden gjøre tiltak lite synlig. Her 

vises alternativ 1, 1B og 2, men inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende 

 

 

Figur 5-44: Tiltaket sett fra for bebyggelsen nordvest for Buvannet. Figuren viser at tiltaket ikke 

medfører direkte inngrep i tre vannene. Her vises alternativ 1, 1B og 2, men inngrepene som følge av 

alternativ 3 er omtrent tilsvarende 
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5.7 Delområde L6 Øksneelva 

 Avgrensning 

Delområdet avgrenses til Øksneelva med tilhørende randsoner. Øksneelva har sitt utløp i 

vannet Øksne sør for dagens E134 og renner ut i Buvannet i øst.  

 
Figur 5-45: Delområde L6 Øksneelva 
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 Beskrivelse 

Tabell 5-11: Vurdering av landskapskarakter for delområde L6  

Delområde L6 Øksneelva 

Kategorier Kort beskrivende tekst Betydning for 

landskapskarakteren* 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet omfatter en relativt bred, grunn og 

stilleflytende, buktende elv med randsone. Elva 

ligger i bunnen av et dallandskap med vid og åpen 

dalform. Elverommet har middels skala.  

Avgjørende 

Romlige egenskaper Elva skaper et relativt åpent rom som avgrenses av 

tett blandingsskog på elvebredden. 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Øksneelva med elvesteiner, stryk, kulper og rolig 

vann skaper variasjon. Elveløpet framstår som ubrutt 

og sammenhengende og skaper helhet. 

Vannstrengen endres og gir variasjon avhengig av 

vær og årstid. Vannspeilet danner en kontrast til det 

lukkede skoglandskapet rundt. 

Avgjørende 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Øksneelva er det sentrale landskapselementet, men 

framstår ikke som et landemerke. 

Avgjørende 

Vegetasjon Tett blandingsskog langs elvebredden skaper 

sammenheng samtidig som den gir variasjon. 

Svært viktig 

Arealbruk  LNFR-område med skog og friluftsliv. Uvesentlig 

Boform og arkitektur Delområdet har ingen tettstedstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Murene langs elva bygget i forbindelse med 

tømmerfløting. 

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Delområdet har ingen menneskeskapte 

nøkkelelementer. 

Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet 

En bred, grunn og stilleflytende, buktende elv med noen stryk. Elverommet avgrenses av tett 

blandingsskog og elveløpet er sammenhengende og helhetlig. Variasjonen skapes av buktninger, 

veksling mellom stille vann og små stryk, ulik mengde synlig elvestein og flere fløtningsmurer. 

Elverommet skiller seg fra den tette skogen i områdene rundt, og vannstrengen danner en tydelig 

kontrast. Det gir et sterkt særpreg at elveløpet er så intakt både i utstrekning og langs elvebredden. I 

tillegg gir endringer i vannstrengen, etter vær og årstid, variasjon og særpreg.  

*Kriterier for vurdering: uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende  
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Figur 5-46: Øksneelvas løp like nord for Svartås  
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 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-12: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L6 Øksneelva  

Verdivurdering: Delområde L6 Øksneelva 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                            ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Området fremstår som et helhetlig landskapsrom avgrenset av tett blandingsskog.  

Delområdet har særlig gode visuelle kvaliteter og god balanse mellom helhet og variasjon. Samlet sett er delområdet 

vurdert å ha stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1/1B/2                                                                   ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet.  

Begrunnelse: 

Tiltaket berører delområdet direkte ved at vegen krysser over elva i bru. I tillegg går fyllingene ved 

kryssingspunktet inn i randsonen langs elva. Rommet rundt elva snevres inn akkurat ved 

kryssingen, men brua ligger høyt og gir elva med bredder passasje under. Ved terrengforming og 

revegetering vil landskapets karakter kunne gjenskapes noe over tid, men fyllingene er høye og 

bryter med landskapets karakter. Under brua vil tiltaket være godt synlig på grunn av søylene på 

elvebredden. I tillegg vil dårligere vegetasjonsetablering under brukonstruksjonen redusere 

sammenhengende vegetasjonssone langs elveløpet. Bruas konstruksjon og fyllingene snevrer inn 

elverommet. Utformingen av brukonstruksjonen tilfører ikke landskapet langs elva nye kvaliteter. 

Øksneelva er i dag sammenhengende uten inngrep eller kryssinger. Tiltaket medfører derfor en 

endring av landskapsbildets karakter ved at elva deles opp opplevelsesmessig av en kryssende 

konstruksjon. Elveløpet vil ikke oppleves på samme måte som i dag når man beveger seg langs det, 

og vil derfor oppleves som noe fragmentert. Mesteparten av elveløpet er likevel intakt. 

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                                                                      ▲ 

Påvirkning av tiltaket vurderes som forringet.  

Alternativ 3 har større påvirkning på delområdet enn de andre alternativene på grunn av en bredere 

bru og større fylling, som ligger helt ned mot elveløpet på elvas østside. Denne snevrer inn 

landskapet ytterligere sammenliknet med de andre alternativene. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1/1B/2                                                                 ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (--).  

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                                  ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (--). 
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Figur 5-47: Alternativ 1/1B/2 ved kryssingen av Øksneelva, sett fra skråningen i nordlige del av Svartås 

 

Figur 5-48: Alternativ 3 ved kryssingen av Øksneelva, sett fra skråningen i nordlige del av Svartås. 

Figurene viser at alternativ 3 har noe større fyllinger som stenger igjen landskapsommet i større grad 

enn ved de andre alternativene. Dette også på grunn av bredden på bru og veg som her er større enn 

for de andre alternativene  
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5.8 Delområde L7 Løken og Knutsmyr  

 Avgrensning 

Delområdet omfatter våtmarksområdet Løken og vannet Svarttjern som ligger henholdsvis 

vest og øst for Øksneveien, samt gårdsbruket Knutsmyr lengst sør. Delområdet avgrenses 

mot øst av driftsveg, mot sør, vest og nord av høydedragene. 

 
Figur 5-49: Delområde L7 Løken og Knutsmyr 
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 Beskrivelse 

Tabell 5-13: Vurdering av landskapskarakter for delområde L7 

Delområde L7 Løken og Knutsmyr 

Kategorier Kort beskrivende tekst Betydning for 

landskapskarakteren* 

Topografiske 

hovedformer 

Delområdet omfatter våtmark og små vann i bunnen 

av et relativt åpent dallandskap. Topografien er 

middels skala. 

Viktig 

Romlige egenskaper Området har en ytre avgrensing av åser, samt at 

vegetasjonen som omkranser våtmark, vann og 

gårdstun skaper mindre rom og deler opp området.  

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Våtmark og vann med randsoner og frittstående 

trær. Våtmarksområdet Løken framstår som en 

ubrutt sammenheng som skaper helhet og særpreg. 

Avgjørende 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Vannstrengen gjennom våtmarksområdet er et viktig 

landskapselement som skaper kontrast til det 

lukkede skoglandskapet, men vannspeilet utgjør ikke 

et landemerke. 

Avgjørende 

Vegetasjon Våtmark med gress og frittstående trær. 

Blandingsskog, men mye furu. Åpen myrvegetasjon 

skaper særpreg og variasjon i det ellers skogkledte 

landskapet rundt. 

Svært viktig 

Arealbruk  LNFR-område. Skogsområde med våtmark og 

friluftsliv, samt noe landbruk i sør. 

Viktig 

Byform og arkitektur Gårdstun med helhetlig bebyggelse skaper variasjon. 

Bygningene på Nedregård har et sterkt særpreg. 

Mindre viktig  

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Det helhetlige jordbrukslandskapet rundt gårdstunet. 

Øksneveien ligger på en lav fylling gjennom 

våtmarksområdet.  

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Jordbrukslandskapet med gårdstunene. Viktig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet: 

Det er delområdets åpne flate våtmarker og jordbrukslandskap sammen med den omkringliggende 

skogen og åsformene, som definerer landskapsbildet. Våtmarkene, vannflatene og 

jordbrukslandskapet med omkringliggende skog deler opp delområdet i flere rom med begrenset 

utsikt til hverandre. Det skaper mange og varierte visuelle opplevelser.  De åpne våtmarksområdene 

danner en kontrast til den tette skogen rundt.  Områdets helhet er noe redusert som følge av at 

Øksneveien ligger på høyden mellom våtmarksområdene. Svarttjern og Løken har ikke visuell kontakt. 

Knutsmyr i sør rammes inn av vegetasjon og rommet varieres av bygninger, gjerder, 

terrengformasjoner, trerekker og enkelttrær. Bygningene på bruket lengst i sør, Nedregård, har et 

sterkt særpreg. 

*Kriterier for vurdering: uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende  
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Figur 5-50: Våtmarksområdet Løken vest for 

Øksneveien 

Figur 5-51: Løken er et variert og særpreget 

område med vannstreng, myrvegetasjon og 

enkeltrær 

  
Figur 5-52: Tunet på Nedregård Figur 5-53: Jordbrukslandskapet ved Knutsmyr 
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 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-14: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L7 Løken og Knutsmyr  

Verdivurdering: Delområde L7 Løken og Knutsmyr 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                            ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Området har et stort særpreg med våtmarkene, den slyngende vannstrengen og enkelttrær. Sammenhengen mellom 

våtmark, vannflate og jordbrukslandskap, omkranset av tett vegetasjonen, danner et landskap som har særpreg og 

særlig god balanse mellom helhet og variasjon. Øksneveien gir noen reduserte kvaliteter, men ikke tilstrekkelig til å 

trekke ned den samlede verdien av delområdet. 

Delområdet har særlig gode visuelle kvaliteter, særlig god balanse mellom helhet og variasjon og stort særpreg. 

Samlet sett er delområdet vurdert å ha stor verdi. 

 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1/1B                                                                 ▲              
Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet. 

Begrunnelse: 

Tiltaket berører delområdet direkte i nord og indirekte i sør. Vegen ligger på fylling over de 

nordlige delene av våtmarksområdet Løken. Denne delen av våtmarksområdet ødelegges av tiltaket, 

og kan ikke gjenskapes. Vegen ligger som en relativt høy fylling ute på et flatt område. Fyllingen 

kan revegeteres, og den grønne rammen rundt våtmarksområdet kan gjenskapes. Revegetering vil 

redusere den negative virkningen for landskapskarakteren i dette området. Bruutformingen har 

betydning for hvor godt eller dårlig forankret tiltaket vil være. Brua er nå så kort at rommet under 

brua blir for trangt til at elv og lokalveg får en naturlig passasje gjennom fyllingen. Fyllingen vil 

derfor oppfattes som en barriere i landskapet. Bruas utforming bidrar ikke med nye kvaliteter til 

landskapet. Fra gårdstunene på Knutsmyr vil ikke landskapets karakter bli visuelt forringet, i og 

med at det er mye vegetasjon og stor avstand mellom gårdstunene og vegen. Når fyllingene 

revegeteres vil de med tiden fremstå som en del av den grønne rammen i nord i delområdet. 

Tiltaket ligger som en barriere over våtmarksområdet i nord og både ødelegger og fragmenterer 

området. Tiltaket kan få en viss forankring i landskapet da fyllingene revegeteres, men tiltaket 

ødelegger en relativt stor del av våtmarksområdet og bryter derfor med landskapskarakteren. Brua 

er dårlig tilpasset landskapets karakter med tanke på utstrekning og utforming. Tiltaket dominerer 

noe over landskapets skala.  
 

Alt. 2 tunnel 

og alt. 3 

daglinje smal 

4-felts veg 

                                                                 ▲ 

Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet. 

Begrunnelse: 

Med unntak av brua og størrelsen på fyllingene har alternativ 2 og 3 omtrent samme påvirkning på 

delområdet som alternativ 1 og 1B. Over brua er det i disse to alternativene fire felt (alternativ 2 har 

en overgang fra to til fire felt akkurat i brukryssingen), noe som gjør brua bredere med større 

fyllinger. Dette innebærer at påvirkningen på delområdet blir større i form av ødeleggelse av 

våtmarksområdet, barrierevirkningen og tilpasning til landskapet. Tiltaket vil dominere ytterligere 

over landskapets skala. 
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Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1/1B                                                               ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (- -).  

Alt. 2 tunnel 

og alt. 3 

daglinje smal 

4-felts veg 

                                                                 ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (- -). 

 

 

Figur 5-54: Tiltaket sett fra gårdstunet på Nedregård 

 
Figur 5-55: Tiltaket sett fra sør fra Løkenområdet mot vegfyllingen.  
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Figur 5-56: Løkenbrua sett fra Øksneveien. Bruas lengde medfører at rommet under brua blir for trangt 

til at elv og lokalveg får en naturlig passasje  
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5.9 Delområde L8 Nedre Jerpetjønn til Tellerud 

  Avgrensning 

Delområdet avgrenses i nord av høydedraget Fjellstulfjellet, i sør av Skredbufjellet. Mot øst 

og vest avgrenses det der landskapet snevres noe inn ved Nedre Jerpetjønn og Tellerud.  

Figur 5-57: Delområde L8 Nedre Jerpetjønn –Tellerud 
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 Beskrivelse 

Tabell 5-15: Vurdering av landskapskarakter for delområde L8  

Delområde L8 Nedre Jerpetjønn til Tellerud 

Kategorier Kort beskrivende tekst Betydning for 

landskapskarakteren* 

Topografiske 

hovedformer 

Et relativt åpent og grunt daldrag i et skogkledt ås- 

og fjellandskap. Dalsidene har rolige og myke 

overganger til dalbunnen. Skredbufjellet oppleves 

som brattest, og har den mest tydelige og 

dominerende formen. Topografien er storskala. 

Avgjørende 

Romlige egenskaper Dalen oppleves som åpen ved Nedre Jerpetjønn, er 

på det smaleste rett vest for rasteplassen 

Jerpetjønnhovet, før den igjen åpnes mot vest med 

vidt utsyn til Lifjell.  

Viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Daldraget med dalsidene og tett blandingsskog. Det 

sammenhengende skogsområdet skaper helhet. 

Viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Terrengformasjonene Fjellstulfjellet og Skredbufjellet 

utgjør landemerker. 

Svært viktig 

Vegetasjon Tett blandingsskog i dalsidene skaper helhet. Svært viktig 

Arealbruk  LNFR-område og infrastruktur. Hovedsakelig 

skogsområder og friluftsliv inkludert en rasteplass.  

Veg og jernbane i dalbunnen. 

Mindre viktig 

Byform og arkitektur Toalettbygg ved rasteplass, noe hyttebebyggelse. Mindre viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Rasteplassen Jerpetjønnhovet, toalettbygg uten 

spesielle arkitektoniske kvaliteter, standardbygg, 

store asfaltflater som rommer utfartsparkering. Veg 

og jernbane danner linjer i landskapet. 

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Delområdet har ingen menneskeskapte 

nøkkelelementer. 

Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet:  

Karakteren bestemmes av den tette skogsvegetasjonen som ligger både i bunnen av dalrommet og i 

dalsidene. Dalrommet åpner og lukker seg og gir variasjon. Store asfaltarealer ved rasteplassen, uten 

arkitektoniske kvaliteter, reduserer dalrommets helhet. Utsynene i retning øst og vest gir opplevelse.  

*Kriterier for vurdering: uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende  
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Figur 5-58: Fra den østlige delen av delområdet ved Nedre Jerpetjønn. Det skogkledte landskapet sett 

mot vest, med E134 og jernbanen i forgrunnen  

 
Figur 5-59: Delområdet sett østover fra Tellerud/Finnlia 

 

Figur 5-60: Fra den vestlige delen av delområdet ved rasteplass og utfartsparkering Jerpetjønnhovet. 

Det skogkledte landskapet sett mot øst   
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 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-16: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L8 Nedre Jerpetjønn til Tellerud  

Verdivurdering: Delområde L8 Nedre Jerpetjønn til Tellerud 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                               ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Området fremstår som et helhetlig skogkledd dallandskap med åser rundt, og danner til sammen et landskap med 

gode visuelle kvaliteter. Verdien av dalrommet reduseres noe av de utflytende arealene ved rasteplassen og noen 

langsgående fjellskjæringer og jernbanefyllinger. 

Delområdet har likevel stort sett god balanse mellom helhet og variasjon. Samlet sett er delområdet vurdert å ha 

middels verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1/1B 

daglinje 
                                                                             ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet. 

Begrunnelse: 

Tiltaket berører delområdet direkte. På strekningen forbi Øvre og Nedre Jerpetjønn går vegen sør 

for dagens E134. Vest i delområdet går vegen nord for dagens E134. Vegen ligger i tosidig 

fjellskjæring på store deler av strekningen, spesielt i østre del ved Øvre Jerpetjønn. Fjellskjæringene 

vil være på opptil 30 m høyde med 6 m dype hyller for hver tiende høydemeter. Sett fra vegen og de 

nærmeste områdene vil hyllene fremstå som kunstige rette linjer i det naturlige landskapet. 

Samtidig er hyllene så dype at de bidrar til et åpnere vegprofil, noe som er positivt visuelt sett. 

Hyllene vil være mindre tydelige sett på avstand. Det er lange strekninger med tosidige 

fjellskjæringer. Ved Jerpetjønnhovet er det også fjellskjæringer og fyllinger langs dagens E134 på 

grunn av omlegging av vegen. Omleggingen er nødvendig som følge av at ny E134 krysser over 

dagens veg. Fjellskjæringene vil kunne dempes noe sett fra omgivelsene som følge av revegetering 

av fyllinger, samt av dagens vegetasjon. De vil imidlertid være svært dominerende for de som ferdes 

på vegen og i umiddelbar nærhet. Fjellskjæringene vil kunne være godt synlig fra dalsidene og 

åstoppene nord for dagens E134. Tett vegetasjon i området i dag medfører imidlertid liten visuell 

virkning for de nordlige områdene.  

Ny veg til Heia hyttefelt ved Primtjønn innebærer en kort strekning med fjellskjæringer opp mot 10 

m høyde. Dette er små inngrep sammenliknet med inngrepene tiltaket ellers medfører på 

strekningen, og har ikke betydning for tiltakets totale påvirkning. 

Tiltaket er dårlig forankret i landskapet og skaper skjemmende inngrep i form av lange partier med 

tosidige fjellskjæringer. Tiltaket vil fremstå som dominerende. 

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                            ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som ubetydelig endring.  

Begrunnelse: 

Tiltaket går i tunnel under delområdet, og berører derfor ikke delområdet, verken direkte eller 

indirekte. 

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                                                            ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet. 

Begrunnelse: 
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Alternativ 3 har et bredt profil som ved tosidige fjellskjæringer gir et åpent vegrom som framstår 

mer harmonisk en de andre alternativene som har smalere profil. For alt. 3 oppleves ikke 

fjellskjæringene så dominerende når man kjører på vegen. I og med at de andre alternativene også 

har flere kjørefelt på strekningen blir likevel ikke forskjellen så stor at det gir utslag på tiltakets 

totale påvirkning. 

Massedeponi 

M2 
                                     ▲ 
Påvirkningen av massedeponiet vurderes som ubetydelig endring. 

Begrunnelse: 

Massedeponi M2 berører ikke delområdet direkte, men deponiområdet vil være synlig øst i 

delområdet og fra sørsiden av dalen. Deponiet vil ikke være dominerende og forutsatt at deponiet 

på sikt revegeteres vil tiltaket kunne tilpasses landskapsbildet. Utover dette vil deponiet ha liten 

visuell påvirkning på delområdet.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1/1B 

daglinje 
                                                             ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (--).  

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                                        ▲ 
Ingen/ubetydelig endring for delområdet (0). 

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                             ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (--). 

Massedeponi 

M2 
                                     ▲ 

Ingen/ubetydelig endring for delområdet (0). 
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Figur 5-61: Alternativ 1 og 1B sett fra Nedre Jerpetjønn mot vest gjennom delområdet. Her vises 

alternativ 1/1B. Inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende på grunn av at de andre 

alternativene også har flere kjørefelt på strekningen 

 

 
 Figur 5-62: Alternativ 1 og 1B sett fra Gruveåsen. Tiltaket innebærer store skjemmende fjellskjæringer 

som medfører betydelig miljøskade for delområdet. Her vises alternativ 1/1B, men inngrepene som 

følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende på grunn av at de andre alternativene også har flere 

kjørefelt på strekningen 
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Figur 5-63: Alternativ 1 og 1B sett fra Hovet nord for Øvre Jerpetjønn. Her vises alternativ 1/1B, men 

inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende 

 
Figur 5-64: Alternativ 1 og 1B sett fra øst fra dagens E134 ved Nedre Jerpetjønn. Her vises alternativ 1/ 

1B, men inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende 

 
Figur 5-65: Strekningen vest for Jerpetjønnhovet sett østover. Her vises alternativ 1/1B, men 

inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende. Tiltaket er dårlig forankret og skaper 

skjemmende inngrep i form av langt parti med tosidige fjellskjæringer 
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5.10 Delområde L9 Øvre og Nedre Jerpetjønn 

  Avgrensning 

Delområdet omfatter de to tjernene, Øvre og Nedre Jerpetjønn med randsoner. I sør 

avgrenses delområdet av rasteplassen Jerpetjønnhovet, samt jernbane og veg. 

 

Figur 5-66: Delområde L9 Øvre og Nedre Jerpetjønn 
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 Beskrivelse 

Tabell 5-17: Vurdering av landskapskarakter for delområde L9  

Delområde L9 Øvre og Nedre Jerpetjønn 

Kategorier Kort beskrivende tekst Betydning for 

landskapskarakteren* 

Topografiske 

hovedformer 

Relativt små åpne vannflater med bratte skråninger 

rundt og mellom tjernene.  

Viktig 

Romlige egenskaper Vannflatene med åssidene rundt skaper tydelige 

avgrensede rom i det ellers tett vegetasjonskledde 

dallandskapet. 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Vannflatene med strandsoner, sammen med de 

skogkledte åssidene, skaper variasjon. 

Vegetasjonskanten langs strandsonen framstår som 

en ubrutt sammenheng og skaper helhet. 

Avgjørende 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Vannflatene er de sentrale landskapselementene som 

gir særpreg og danner en kontrast til skogen rundt. 

Vannflatene endres og gir variasjon avhengig av vær 

og årstid. 

Svært viktig 

Vegetasjon Tett blandingsskog med noen hogstfelter skaper 

variasjon. 

Viktig 

Arealbruk  LNFR-område. Hyttebebyggelse, utfartsområde og 

friluftsliv. 

Viktig 

Byform og arkitektur Hyttebebyggelse og små brygger langs tjernene gir 

variasjon. 

Viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Hyttebebyggelse og veger. Jernbanen ligger på 

fylling langs store deler av sørsiden av Nedre 

Jerpetjønn. 

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Delområdet her ingen menneskeskapte 

nøkkelelementer. 

Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbilde:  

Det er vannflatene i kjernen av tydelig definerte landskapsrom som preger området og er avgjørende 

for landskapets karakter. Landformer og vegetasjon skaper en sterk helhet og ramme rundt vannene. 

Hyttene ligger spredt i åssidene og langs vannkanten, og gir variasjon inne i de klart avgrensede 

landskapsrommene. Vannene, og spesielt Øvre Jerpetjønn, ligger som små overraskende åpninger i 

skogen, og gir områdene et sterkt særpreg som gir kontrast til det lukkede skoglandskapet rundt. 

Søndre del av Nedre Jerpetjønn er noe preget av jernbanen på fylling langs strandsonen.  

*Kriterier for vurdering: uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende  
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Figur 5-67: Nedre Jerpetjønn omkranses av tett skog. Hytter og brygger ligger fint i landskapet. Fra 

midtre del av tjernet sett mot nord 

 

Figur 5-68: Østre del av Nedre Jerpetjønn sett mot nordøst. Her sees jernbanen langs sørsiden av 

tjernet 
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Figur 5-69: Øvre og Nedre Jerpetjønn sett gjennom skogen fra stien til Fjellstulfjellet 

 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-18: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L9 Øvre og Nedre Jerpetjønn 

Verdivurdering: Delområde L9 Øvre og Nedre Jerpetjønn 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                               ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Vegetasjon, landform og bebyggelse skaper sammen et spesielt godt totalinntrykk. Jernbanefyllingen i søndre del av 

Nedre Jerpetjønn reduserer det helhetlige landskapsrommet ved dette tjernet, men ikke tilstrekkelig til å trekke 

verdien ned fra stor. Øvre Jerpetjønn har noe høyere verdi enn Nedre Jerpetjønn, på grunn av at det har et mer 

uberørt og helhetlig preg. 

Delområdet har særlig god balanse mellom helhet og variasjon. Landskap og bebyggelse gir i dette delområdet et 

spesielt godt totalinntrykk. Samlet sett er delområdet vurdert å ha stor verdi. 
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Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1/1B/3 

daglinje 
                                                               ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet. 

Begrunnelse: 

Tiltaket berører ikke delområdet direkte, men det vil ha nærføring ved Jerpetjønnhovet og tiltaket 

blir synlig innenfor delområdet. Sett fra strandsonen ved Nedre Jerpetjønn og hytteområdene er 

fjellskjæringene svært dominerende i landskapet. Fra Øvre Jerpetjønn vil de være mindre synlige på 

grunn av høyden på terrenget mellom tjernet og tiltaket. Virkningen av fjellskjæringene vil begge 

steder være noe dempet av eksisterende vegetasjon, samt dempes noe ved revegetering.  

Tiltaket medfører skjemmende inngrep sett fra områdene ved Nedre Jerpetjønn, og noe 

skjemmende inngrep sett fra områdene ved Øvre Jerpetjønn.  

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                             ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som ubetydelig endring. 

Begrunnelse: 

Tiltaket går i tunnel under delområdet, og berører derfor ikke delområdet, verken direkte eller 

indirekte. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1/1B/3 

daglinje 
                                                               ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (--).  

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                                          ▲ 

Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 

 

 

Figur 5-70: Alternativ 1og 1B sett mot sørvest fra nordsiden av Nedre Jerpetjønn, nede ved hytte på 

odden. Inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende 
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Figur 5-71: Alternativ 1 og 1B sett fra hytter i skråningen nord for Nedre Jerpetjønn. Øverst sett mot 

sørøst, nederst sett mot sørvest. Inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende 

 

 

Figur 5-72: Alternativ 1 og 1B sett mot sørøst fra hytteområdet mellom Nedre og Øvre Jerpetjønn. 

Inngrepene som følge av alternativ 3 er omtrent tilsvarende 
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5.11 Delområde L10 Tellerud til Ingerhøy 

 Avgrensning 

Delområdet omfatter dallandskapet mellom Tellerud og Ingerhøy avgrenset av toppene 

Skredbufjellet, Litjønnåsen/Rossåsen, Store Nybuåsen og Øysteinstulåsen.  

 

Figur 5-73: Delområde L10 Tellerud til Ingerhøy  
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 Beskrivelse 

Tabell 5-19: Vurdering av landskapskarakter for delområde L10 

Delområde L10 Tellerud til Ingerhøy 

Kategorier Kort beskrivende tekst Betydning for 

landskapskarakteren* 

Topografiske 

hovedformer 

Dallandskap der dalformen er vid og åpen, med en 

gradvis og slak overgang til omkringliggende åser og 

fjell. Elgsjø ligger som en stor åpen vannflate i bunn 

av dalrommet. Topografien er storskala. 

Viktig 

Romlige egenskaper Romdannende ås- og fjellandskap rundt Elgsjø. Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Ås- og fjelltoppene rundt Elgsjø. Utsyn til fjell lenger 

unna i sør. 

Viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Øysteinstulåsen, Store Nybuåsen, Rossåsen, 

Litjønnåsen er markerte terrengformasjoner rundt 

Elgsjø, men er ikke landemerker. 

Svært viktig 

Vegetasjon Ås- og fjellsidene er i all hovedsak kledt med tett 

blandingsskog. Det er noen hogstflater og noe mer 

spredt vegetasjon i områdene opp mot fjelltoppene. 

Svært viktig 

Arealbruk  LNFR-område med noen få hytter og friluftsliv. Viktig 

Byform og arkitektur Hyttebebyggelse ved Tovestulåa nord for Elgsjø gir 

noe variasjon. 

Mindre viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Hyttebebyggelse ved Tovestulåa nord for Elgsjø.  

Eksisterende E134 ligger i delvis fylling ut i Elgsjø, 

og i skjæring nord for vegen. Fremstår som sår i 

landskapet. 

Mindre viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Delområdet har ingen menneskeskapte 

nøkkelelementer. 

Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet:  

Områdets karakter defineres av den åpne dalformen som avgrenses av skogkledte åser og fjell. De 

ulike ås- og fjelltoppenes plassering i rommet gir en variert ramme rundt Elgsjø. Området har en sterk 

helhet med noe variasjon i landformene. Rommet har en vid og åpen karakter, og er ett storskala rom 

som står i sterk kontrast til de smalere/trangere dalområdene i influensområdet, og fremstår dermed 

som særpreget.  

*Kriterier for vurdering: uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende  
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Figur 5-74: Delområdet sett fra øst ved Elgsjø kafe. Sammenhengende skogkledte åstopper omkranser 

Elgsjø. Dagens E134 ligger på fylling ut i vannet og i skjæring inn i åsen i nord 

 

 
Figur 5-75: Delområdet sett fra nord med dagens bru for E134  
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Figur 5-76: Tovestulåa med hyttebebyggelse nord for dagens E134 
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Figur 5-77: Øst for Elgsjø snevres landskapsrommet inn  

 

Figur 5-78: Det åpne rommet rundt Elgsjø sett i retning Ingerhøy, der landskapet snevres inn mot vest 
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Figur 5-79: Delområdet sett fra øst fra området nederst i Rossebudalen. Dagens E134 sees midt i 

bildet 

 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-20: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L10 Tellerud til Ingerhøy 

Verdivurdering: Delområde L10 Tellerud til Ingerhøy 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                    ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Sammenhengen mellom den åpne dalformen med skoglandskap og fjell skaper et helhetlig landskap med gode 

visuelle kvaliteter. 

Delområdet har gode visuelle kvaliteter, med særpreg og et godt totalinntrykk. Samlet sett er delområdet vurdert å 

ha middels verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1 daglinje                                                       ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet. 

Begrunnelse: 
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Tiltaket medfører direkte inngrep gjennom den nordre delen av delområdet. Fra det åpne 

dalrommet rundt er vegen synlig i ulik grad. Vegen følger hovedretningen på dalrommet fra øst mot 

vest. Den skjærer imidlertid gjennom flere mindre landformer/fjellformasjoner, som ligger i nord-

sør retning. Dette medfører noen fjellskjæringer, men mest fyllinger. Fyllingene kan formes og 

revegeteres slik at sårene begrenses betydelig. Fjellskjæringene vil kun på korte strekninger være 

på opptil 20 meters høyde, med 6 m dype hyller for hver tiende høydemeter. Sett fra vegen og de 

nærmeste områdene vil hyllene fremstå som kunstige rette linjer i det naturlige landskapet. 

Samtidig er hyllene så dype at de bidrar til et åpnere vegprofil, noe som er positivt visuelt sett. 

Hyllene vil være mindre tydelige sett på avstand. Fjellskjæringene vil dempes noe sett fra 

omgivelsene som følge av eksisterende vegetasjon og revegetering av fyllinger. De vil imidlertid 

være synlige for de som ferdes på vegen og i umiddelbar nærhet. Tett vegetasjon i området i dag 

medfører liten visuell virkning for de nordlige områdene.  

Ved Mølleskotet må driftsvegen som går nordover fra dagens E134 legges om på grunn av tiltaket. 

Omlegging av driftsvegen medfører relativt store fyllinger i dalsiden, men inngrepene vil med tiden 

bli lite synlige på grunn av revegetering. 

For de sørlige delene av delområdet vil tiltaket ikke ha noen visuell virkning, da avstanden mellom 

disse områdene og vegen er stor. Den høye plasseringen i landskapet nord for Elgsjø, innebærer 

relativt få og lave fjellskjæringer. Tiltaket gir derfor kun noen få skjemmende inngrep langs vegen. 

Tiltaket fremstår stor sett som forankret i landskapet. Kryssingen av Tovestulåa med Elgsjøbrua 

medfører store fyllinger, men disse kan til en viss grad tilpasses terrenget og revegeteres. Brua er 

for kort til å gi plass til at elva og elvebreddenes naturlige avgrensning ivaretas. Fyllingene snevrer 

inn rommet under brua og medfører at vegen med fylling oppleves som en barriere som endrer 

landskapets karakter. Utformingen av brua tilfører ikke kvaliteter til landskapet.  

Tiltaket er forankret i landskapets hovedform. Vegen medfører imidlertid noen skjemmende 

inngrep i form av fjellskjæringer, samt at elverommet innsnevres av brua og fyllingene ved 

Elgsjøbrua og endrer der landskapets karakter. 

Alt. 1B 

daglinje 

søndre variant 

ved Elgsjø 

                                                                 ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet. 

Begrunnelse: 

Alternativ 1B har mye den samme påvirkning på landskapets karakter som alternativ 1.  

Veglinja har ingen fjellskjæringer på strekningen nord for Elgsjø, noe som gir tiltaket en noe bedre 

forankring i landskapet her enn alternativ 1.  

Ved Mølleskotet krysser vegen i bru over driftsvegen som går nordover fra dagens E134. 

Alternativ 1B skiller seg fra alternativ 1 ved at Elgsjøbrua og vegfyllingene kommer noe nærmere 

Elgsjø og hyttene nord for dagens E134, og fremstår som en noe sterkere barriere som endrer 

landskapets karakter. Vegfyllingene er mye større enn i alternativ 1.  Det er masseoverskudd i dette 

alternativet. Det vil derfor ikke være mulig å dempe fyllingene ved terrengforming.  

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                                                                 ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet. 

Begrunnelse:  

Alternativ 2 har mye den samme påvirkning på landskapets karakter som alternativ 1 og 1B. 

Veglinja har mer skjæringer på strekningen nord og øst for Elgsjø enn alternativ 1og 1B, inkludert 

området inn mot tunnelpåhugget med tosidige fjellskjæringer. Fjellskjæringene har der en høyde på 

opptil 20 meter.  

Ved Mølleskotet krysser vegen over dagens E134 i bru, og det er ingen behov for omlegging av 

driftsvegen som går nordover fra dagens E134. 

Nord for Elgsjø ligger veglinja lavere i terrenget enn alternativ 1 og 1B, noe som gir lavere fyllinger 

enn alternativ 1B. Dette medfører at rommet under brua blir trangere enn i alt. 1 og 1B. I tillegg skal 

en lokalveg legges under brua. Dette gir skjemmende inngrep i form av fjellskjæringer. Elgsjøbrua 

blir liggende mellom hyttene og Elgsjø, og fremstår som en barriere på lik linje med alt.1B.  
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Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                         ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet. 

Begrunnelse: 

Alternativ 3 har mye den samme påvirkning på landskapet som alternativ 1B. Brukryssingen ligger 

omtrent på samme sted som for alternativ 1B, har omtrent like mye fjellskjæring, men mindre 

dominerende fyllinger enn alternativ 1B. Elgsjøbrua er også lenger og lar landskapet langs 

Tovestulåa få plass under. Dette medfører derfor en mindre endring av landskapets karakter enn i 

alternativ 1B og 2. Ved Mølleskotet er det samme løsning som for alternativ 1.  

Massedeponi 

M2 
                                         ▲ 
Påvirkningen av massedeponiet vurderes som noe forringet. 

Begrunnelse: 

Massedeponiet vil medføre direkte berøring av delområde med oppfylling av en vid og skålformet 

terrengform på nordsiden av dalen ved Fjellstul. Landskapet endres fra en forsenkning til en mindre 

ås. Massedeponiet ligger forholdsvis høyt i dalsiden og vil være synlig fra delområde på sørsiden av 

dalen og fra høyereliggende dalsider rundt Elgsjø. Forutsett at massedeponiet formes og 

revegeteres vil tiltaket på sikt stort sett tilpasses landskapsbildet, men synlighet på grunn av 

plassering høyt i dalsiden vektlegges i vurderingen.  

Massedeponi 

M3 
                                ▲ 
Påvirkningen av massedeponiet vurderes som uten betydning. 

Begrunnelse: 

Massedeponiet vil medføre direkte berøring av delområde med oppfylling av en smal og dyp dal ved 

Mølleskotet, på nordsiden av dalen. Landskapet endres fra en dyp og skogkledd dal til en relativt 

flatt slette. Synligheten av deponiet vil begrenses av omkringliggende åser. Forutsatt at deponiet 

formes og revegeteres vil tiltaket på sikt kunne tilpasses landskapsbildet. Påvirkningen vurderes 

som ubetydelig endring.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1 daglinje                                                        ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-).  

Alt. 1B 

daglinje 

                                                                ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (--). 

Alt. 2 tunnel                                                                  ▲ 

Betydelig miljøskade for delområdet (--). 

Alt 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                         ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-). 

Massedeponi 

M2 
                                                       ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-). 

Massedeponi 

M3 
                                   ▲ 
Ubetydelig endring for delområdet (0). 
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Figur 5-80: Alternativ 2 sett mot vestre tunnelpåhugg ved Mølleskotet. Det hvite på illustrasjonen viser 

hvor tunnelen går gjennom fjellet. Ved tunnelportalen vil dette hvite området være en fjellskjæring 

 

Figur 5-81: Alternativ 2 sett mot vest fra dagens veg ved tunnelpåhugget ved Mølleskotet. 

Tunnelpåhugget starter i venstre bildekant 



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

Delrapport landskapsbilde 

 

115 

 

 
Figur 5-82: Alternativ 1 sett fra Rossåsen 

 

Figur 5-83: Alternativ 1B sett fra Rossåsen 
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Figur 5-84: Alternativ 2 sett fra Rossåsen  

 

 

Figur 5-85: Alternativ 3 sett fra Rossåsen 
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Figur 5-86: Alle alternativene sett fra inngangspartiet til Elgsjø kafe, vist i stigende rekkefølge. Som 

illustrasjonene viser er alternativ 1 minst dominerende i landskapet. Bruene er kun vist som en 

veglinje, søyler og landkar mangler. Søylene vil ytterligere visuelt stenge rommet under brua. 
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5.12 Delområde L11 Elgsjø 

 Avgrensning 

Delområdet omfatter Elgsjø med randsone. Delområdet avgrenses av de nærmeste 

høydedragene rundt vannet møt øst, sør og vest. Mot nord avgrenses delområdet av dagens 

E134. 

 

Figur 5-87: Delområde L11 Elgsjø 
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 Beskrivelse 

Tabell 5-21: Vurdering av landskapskarakter for delområde L11 

Delområde L11 Elgsjø 

Kategorier Kort beskrivende tekst Betydning for 

landskapskarakteren* 

Topografiske 

hovedformer 

Elgsjø med randsone ligger som en stor åpen 

vannflate i bunn av dalrommet. Landskapsrommet 

er storskala.  

Svært viktig 

Romlige egenskaper Vannflaten med tilgrensende randvegetasjon 

definerer rommet. Det er stort og åpent med en 

buktende strandsone med flere odder. Utsyn til fjell 

lenger unna i sør. 

Svært viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Stor åpen vannflate som blir et rom avgrenset av tett 

vegetasjon. Randsonevegetasjonen omgir vannet og 

danner en tilnærmet ubrutt sammenheng. Skaper 

både helhet og variasjon. Har lyst til å fjerne denne 

setningen.   

Avgjørende 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Elgsjø utgjør et landemerke med stor vannflate som 

danner en tydelig kontrast i det lukkede 

skoglandskapet. Vannflatene endres og gir variasjon 

avhengig av vær og årstid. 

Avgjørende 

Vegetasjon Randsonene består av tett blandingsskog. Det er 

noen få åpne områder ned mot vannet. 

Viktig 

Arealbruk  LNFR-område med skogsområder og friluftsliv. Viktig 

Byform og arkitektur Hyttebebyggelse og Elgsjø kafe gir variasjon. Mindre viktig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Hyttebebyggelse og Elgsjø kafe. Mindre viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Delområdet har ingen menneskeskapte 

nøkkelelementer. 

Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet:  

Områdets karakter defineres av den store åpne vannflaten med randvegetasjon. Elgsjø skiller seg i 

størrelse fra de andre vannene i området. Rommet har en vid og åpen karakter og er ett storskala 

rom som står i sterk kontrast til de smalere/trangere områdene på strekningen. Elgsjø med 

randsoner har en spesielt god helhet der vannkantens buktninger understrekes av randvegetasjonen. 

Samspillet mellom vannflaten og randsonevegetasjon gir delområdet et sterkt særpreg. Delområdet 

gir en opplevelse av å bevege seg fra rom til rom, som ligger skjult bak hverandre langs vannet. 

Dette gir varierte og særlig gode visuelle opplevelser. 

*Kriterier for vurdering: uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende  
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Figur 5-88: Elgsjø sett mot sørvest. Landskapsrommet med vannet i bunn er vidt og åpent 

 

Figur 5-89: Elgsjø sett mot øst fra Elgsjø kafe 
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Figur 5-90: Elgsjø sett mot sør fra Elgsjø kafe 

 
Figur 5-91: Dagens E134 ligger på fylling i nordre del av Elgsjø 
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 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-22: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L11 Elgsjø 

Verdivurdering: Delområde L11 Elgsjø 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                                   ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Sammenhengen mellom vannflaten, randsonevegetasjonen og variasjon mellom små og store rom danner til 

sammen et landskap med særlig gode visuelle kvaliteter. 

Delområdet har en særlig god balanse mellom helhet og variasjon, et stort særpreg og særlig gode visuelle 

kvaliteter. Samlet sett er delområdet vurdert å ha stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1 Daglinje                                                  ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet. 

Begrunnelse: 

Tiltaket berører ikke Elgsjø direkte, men indirekte. Det er mye vegetasjon i området mellom Elgsjø 

og vegen. Dette vil bidra til å dempe inntrykket av tiltaket. I nordøst sees noen fjellskjæringer, men 

disse dempes av eksisterende vegetasjon og har liten visuell virkning for Elgsjø. Det er mest 

fyllinger i området som er synlig fra Elgsjø. Disse revegeteres, noe som med tiden vil dempe 

inngrepet. I de nordligste områdene av Elgsjø vil brua og de store fyllingene være godt synlige. 

Bruas utforming bidrar ikke med kvaliteter til landskapet, men den ligger høyt og den stenger 

derfor ikke igjen elverommet ovenfra. Brua er litt for kort til å la landskapet langs elva få god nok 

plass under den. Fyllingene blir unødvendig lange og forsterker barrieren, som fra delområdet 

Elgsjø skiller seg ut som en «vegg» i det småkollete landskapet. Tiltaket bryter til en viss grad med 

landskapets karakter, og dominerer noe i de småkollete landskapet sett fra Elgsjø.  

Alt. 1B 

daglinje 

søndre variant 

ved Elgsjø 

                                                                 ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet. 

Begrunnelse: 

Som for alternativ 1, men veg og bru ligger noe nærmere Elgsjø, og vil derfor fremstå som 

dominerende og som en sterkere barriere enn alternativ 1. 

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbufjellet 

                                                                 ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som forringet. 

Begrunnelse: 

Som for alternativ 1/1B, men veg og bru ligger helt inntil Elgsjø Langs lokalvegen vil det være 

skjemmende inngrep i form av en fjellskjæring. For å gi plass til lokalvegen må Elgsjøbrua være noe 

lengre enn i alternativ 1B, noe som til en viss grad bidrar til å minske barrieren noe. Vegen ligger 

imidlertid lavere i terrenget, noe som også gir en lavere bru som stenger igjen daldraget langs elva 

ytterligere.  Tiltaket vil framstå som dominerende og som en sterkere barriere enn alternativ 1. 

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                       ▲ 

Påvirkningen av tiltaket vurderes som noe forringet. 

Begrunnelse: 
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Veglinja ligger omtrent like nær Elgsjø som alternativ 1B, men fyllingene er noe mindre 

dominerende og Elgsjøbrua har større lengde. Det skaper en noe mindre barriere enn i alternativ 

1B. 

Massedeponi 

M3 
                     ▲ 

Påvirkningen vurderes som uten betydning. 

Begrunnelse: 

Massedeponiet vil ikke være synlig fra delområdet.  
 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alt. 1 daglinje                                                     ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-).  

Alt. 1B 

daglinje   

                                                            ▲ 
Betydelig miljøskade for delområdet (--). 

Alt. 2 tunnel 

  

                                                            ▲ 

Betydelig miljøskade for delområdet (--). 

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

                                                        ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (-). 

Massedeponi 

M3 

 

                                   ▲ 
Ubetydelig endring (0). 

 

 

Figur 5-92: Alternativ 1 Elgsjøbrua sett fra strandsonen sørvest for Elgsjø kafé 
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Figur 5-93: Alternativ 1B Elgsjøbrua sett fra strandsonen sørvest for Elgsjø kafé 

 

 

 

Figur 5-94: Alternativ 2 Elgsjøbrua sett fra strandsonen sørvest fra Elgsjø kafé 

 

 

 
Figur 5-95: Alternativ 3 Elgsjøbrua sett fra strandsonen sørvest for Elgsjø kafé 

  



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

Delrapport landskapsbilde 

 

125 

5.13 Delområde L12 Ingerhøy 

 Avgrensning 

Delområdet omfatter avfallsdeponiet på Goasholt og et næringsområde. Det avgrenses av 

E134 i nord og skogområder i øst, sør og vest. 

 

Figur 5-96: Delområde L12 Ingerhøy 
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 Beskrivelse 

Tabell 5-23: Vurdering av landskapskarakter for delområde L12  

Delområde L12 Ingerhøy 

Kategorier Kort beskrivende tekst Betydning for 

landskapskarakteren* 

Topografiske 

hovedformer 

Ligger på den slake delen av dalsiden i det åpne 

dallandskapet. 

Uvesentlig 

Romlige egenskaper Arealene er avgrenset av tett blandingsskog. Viktig 

Naturskapte visuelle 

egenskaper 

Skogen som avgrenser området. Viktig 

Naturskapte 

nøkkelelementer 

Delområdet har ingen naturskapte nøkkelelementer. Uvesentlig 

Vegetasjon Tett blandingsskog rundt avfallsdeponiet og 

næringsarealer har betydning som visuell skjerming. 

Fra E134, som er nordre avgrensing av delområdet, 

er området synlig, da vegetasjonen mellom vegen og 

næringsområdet er fjernet. 

Svært viktig 

Arealbruk  Avfallsdeponi og næringsområde Avgjørende 

Byform og arkitektur Delområdet har ingen tettstedstruktur. Uvesentlig 

Menneskeskapte 

visuelle egenskaper 

Avfallsdeponi og næringsområde som har skapt sår i 

landskapet. 

Viktig 

Menneskeskapte 

nøkkelelementer 

Delområdet har ingen menneskeskapte 

nøkkelelementer. 

Uvesentlig 

Fastsatt karakter for landskapsbildet:  

Områdets karakter defineres av avfallsdeponiet og næringsområdet, som har skapt store sår i 

landskapet. Tett blandingsskog rundt avgrenser den visuelle virkningen av inngrepene for områdene 

rundt. Fra E134 er inngrepene godt synlig, da vegetasjonen mellom næringsområdet og vegen er 

fjernet. 

*Kriterier for vurdering: uvesentlig – mindre viktig – viktig – svært viktig – avgjørende  
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Figur 5-97: Deler av næringsområdet på Ingerhøy. Øverst sett mot sør og nederst sett mot nordvest 

  



E134 Saggrenda–Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning 

Delrapport landskapsbilde 

 

128 

 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-24: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde L12 Ingerhøy 

Verdivurdering: Delområde L12 Ingerhøy 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                           ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse: 

Arealene fremstår som sår i landskapet, men er ikke synlig fra områdene rundt på grunn av den tette skogen.  

Delområdet har noen visuelle kvaliteter, men landskap og bebyggelse/anlegg gir et noe redusert totalinntrykk. 

Samlet sett er delområdet vurdert å ha noe verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle 

alternativer 
                             ▲ 
Påvirkningen av tiltaket vurderes som ubetydelig endring. 

Begrunnelse: Tiltaket berører ikke delområdet. Kun mindre endringer i skråningen lengst nordøst, 

men dette medfører ikke endringer for delområdet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alle 

alternativer 
                                   ▲ 
Ubetydelig miljøskade for delområdet (0).  

 

5.14 Verdikart 

Landskapet innenfor influensområdet er nokså ensartet, og har få landskapselementer som 

skiller seg ut. Landskapet kan derfor oppleves som noe vanskelig å orientere seg i. De 

største verdiene for landskapsbilde er knyttet til vassdragene med vann og tjern innenfor 

influensområdet. Dette er Kobberbergselva/Storelva, Bråtavannet, Steingrunnsvannet, 

Buvannet, Øksneelva, Svarttjern med myrområde og små vann (Løken), Øvre og Nedre 

Jerpetjønn og Elgsjø. Det er noen mindre åpne områder med jordbrukslandskap og 

bebyggelse som skiller seg ut med visuelle kvaliteter ved Moen, Meheia gård/Jerngruva og 

Knutsmyr. Disse områdene har noe høyere verdi enn skog- og åslandskapet.  
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Figur 5-98: Verdikart for tema landskapsbilde 
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6. Trinn 2. Konsekvenser av alternativer 

Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for hele 

utbyggingsalternativer. Utbyggingsalternativene som inngår i konsekvensutredningen, er 

beskrevet i kapittel 3. 

6.1 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 

utbyggingsalternativ.  

Tabell 6-1: Oppsummering av konsekvens for de ulike alternativene 

Delområder Verdi Alt. 0 Alt. 1 Alt. 1B Alt. 2 Alt. 3 

Delområde L1Kobbervollane 

til Meheia stasjon 

Middels 0 -- -- -- -- 

Delområde L2 

Kobberbergselva 

Stor 0 0 0 0 0 

Delområde L3 Meheia 

stasjon til Nedre Jerpetjønn 

Middels 0 - - - - 

Delområde L4 Moen og 

Haugen 

Stor 0 - - - - 

Delområde L5 Bråtavannet, 

Steingrunnsvannet og 

Buvannet 

Stor 0 - - - - 

Delområde L6 Øksneelva Stor 0 -- -- -- -- 

Delområde L7 Løken og 

Knutsmyr 

Stor 0 -- -- -- -- 

Delområde L8 Nedre 

Jerpetjønn til Tellerud 

Middels 0 -- -- 0 -- 

Delområde L9 Øvre og 

Nedre Jerpetjønn 

Stor 0 -- -- 0 -- 

Delområde L10 Tellerud til 

Ingerhøy 

Middels 0 - -- -- - 

Delområde L11Elgsjø Stor 0 - -- -- - 

Delområde L12 Ingerhøy Noe 0 0 0 0 0 

Avveining  Alterna-

tivet har 

per 

definisjon 

ingen 

konse-

kvens 

Det blir nye 

store inngrep i 

L6, L7, L8 og 

ved L9 som 

gir (--) i 

konsekvens. 

Ved L10 og 

L11 er konse-

kvensen 

mindre enn 

Som alt. 1 

fram til Nedre 

Jerpetjønn. 

Det blir nye 

store inngrep i 

L6, L7, L8 og 

ved L9 som 

gir (--) i 

konsekvens.  

Som alt. 1 

fram til Nedre 

Jerpetjønn. 

Tunnelen spa-

rer L8 og L9 

for ytterligere 

inngrep og gir 

0 i konse-

kvens.  

Som alt. 1., 

men ved L10 

og L11 er 

barriere-

virkning av 

tiltaket større. 

Det noe 

bredere 

vegprofilet i 
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både alt 1B og 

2. 

Ved L10 og 

L11 er 

konsekvensen 

større enn for 

alt.1. 

Ved L3 er 

konsekvensen 

litt større enn 

for alt. 1og 1B 

blant annet på 

grunn av 

lange tosidige 

fjellskjæringer 

inn mot 

tunnel-

påhuggene. 

Ved L10 og 

L11 er konse-

kvensene som 

for alt. 1B. 

dette alter-

nativet 

påvirker 

landskapet 

marginalt, og 

har derfor 

ikke 

innvirkning på 

konsekven-

sen. 

Samlet vurdering 2  Ingen 

konsekve

ns 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Middels 

negativ 

konsekvens 

Rangering  1 3 5 2 4 

Forklaring til rangering   For L10 og 

L11 gir alt. 1 

minst negative 

virkninger. 

Inngrepene i 

L8 og L9 kan i 

liten grad 

dempes. 

For L10 og 

L11 gir alt. 1B 

nest mest 

negative 

virkninger. 

Inngrepene 

langs L8 og L9 

kan i liten 

grad dempes. 

For L10 og 

L11 gir alt. 2 

mest negative 

virkninger. 

Grunnen til at 

alt 2 kommer 

best ut er at 

det ikke blir 

inngrep i L8 

og L9, samt at 

inngrepene 

ved L11 kan 

revegeteres 

og dempes. 

Konsekvensen

e for L10 og 

L11 er noe 

større enn for 

alt. 1 og alt. 3 

rangeres 

derfor som 

dårligere enn 

alt.1. 

 

 Alternativ 0 

Alternativ 0 har ingen konsekvenser. Det betyr at alternativet ikke får negative virkninger for 

landskapsbildet, men at man heller ikke oppnår noen av fordelene som de andre 

alternativene kan gi for enkelte delområder.  

 Alternativ 1 daglinje 

Alternativ 1 vil kun ha negative konsekvenser sammenlignet med alternativ 0. Alternativ 1 vil 

medføre både direkte og indirekte inngrep i nye områder. De mest alvorlige konfliktene er 

inngrepene ved våtmarksområdet L7 Løken, ved Øvre og Nedre Jerpetjønn i delområdene L8 

og L9, samt ved Elgsjø i delområdene L10 Tellerud til Ingerhøy og L11 Elgsjø.  

 

 
2 Etter Kriterier i Tabell 6 5 i håndbok V712. 
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I området ved Løken beslaglegges nordre del av våtmarksområdet, samt at landskapets 

karakter endres ved at vegen ligger på en relativt høy fylling ute på det flate området. Denne 

kan formes og revegeteres, men vil likevel framstå som en vegg i det flate landskapet her. 

Ved Øvre og Nedre Jerpetjønn blir det store fjellskjæringer som gir skjemmende inngrep 

både sett fra vegen og fra vannene og hytte- og turområdene der. Disse inngrepene kan i 

liten grad dempes.  

Ved Elgsjø ligger vegen i hovedsak på fylling, og endrer landskapets karakter noe ved at 

fyllingen fremstår som en vegg i det småkollete landskapet. Fyllingene kan imidlertid 

dempes ved terrengforming og revegetering. Elgsjøbrua vil ikke bli veldig synlig fra Elgsjø, 

men i området langs Tovestulåa. Brua ligger nord for hyttebebyggelsen, og vil derfor ikke gi 

barrierevirkning mot Elgsjø. 

 Alternativ 1B daglinje søndre variant ved Elgsjø 

Alternativ 1B er svært lik alternativ 1, men vil ligge nærmere delområde L11 Elgsjø enn 

alternativ 1, og gir derfor større negativ konsekvens for dette delområdet.  

Ved Elgsjø vil fyllingene fremstå som en enda tydeligere vegg i det småkollete landskapet i 

delområde 10, enn i alternativ 1. Elgsjøbrua vil bli liggende midt i dagens hyttefelt og skape 

en mer synlig barriere mellom Elgsjø og områdene langs Tovestulåa, enn i alternativ 1.  

 Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

Alternativ 2 er lik alternativ 1 og 1B frem til Nedre Jerpetjønn. Alternativet har færre negative 

konsekvenser enn dagalternativene, da det går i en ca. 3,8 km lang tunnel under 

Skredbufjellet. Dette innebærer at man med alternativ 2 unngår de store skjemmende 

inngrepene langs Nedre og Øvre Jerpetjønn i delområdene L8 og L9.  

Ved Elgsjø ligger veglinja med fyllinger svært nær nordenden av delområde L11 Elgsjø. 

Fyllingene blir en tydeligere barriere enn ved de andre alternativene, selv om veglinja ligger 

noe lavere. Rommet under Elgsjøbrua i delområde L10, blir da også lavere og alternativ 2 gir 

en større barriereeffekt enn de andre alternativene. Dette alternativet stenger helt for 

kontakten mellom Elgsjø og hytteområdene langs Tovestulåa. Vegen og brua vil stenge for 

all utsikt til Elgsjø. Lokalvegen som også skal inn under Elgsjøbrua medfører noen mindre 

skjæringer, som vil skjemme området ved Elgsjø kafe. 

 Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

Alternativ 3 er tilnærmet lik alternativ 1 fram til Tellerud, men vil ligge nærmere delområde 

L11 Elgsjø enn alternativ 1. Alternativ 3 vil ligge omtrent like nær som alternativ 1B, men 

likevel være mindre dominerende enn alternativ 1B. Dette medfører at alternativ 3 har noe 

større negativ konsekvens enn alternativ 1, men ikke så stor som alternativ 1B og 2.  

Alternativ 3 har fire felt helt fra Kobbervollane, til forskjell fra de andre alternativene som har 

varierende bredde med to, tre og fire felt avhengig av plasseringen av forbikjøringsfelt. Dette 

gir marginal økning i fjellskjæringer noen steder, men samtidig gir det bredere profilet et 

åpnere vegrom som reduserer virkningen av høyden på fjellskjæringene. Samlet gir ikke 

dette endringer i tiltakets konsekvens sammenlignet med alternativ 1.  
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6.2 Konsekvenser i anleggsfasen 

Dette kapittelet gir en kort oppsummering av konsekvensene i anleggsperioden. Tema 

landskapsbilde fokuserer på de permanente virkningene i for landskapet i driftsfasen, og 

inngrepene i anleggsperioden vektlegges derfor ikke i denne utredningen. 

I anleggsfasen vil det foregå stor aktivitet med bygging av veganlegg med kryssområder, 

konstruksjoner, lokalveger, samt anleggelse av massedeponier, riggområder og 

anleggsveger. I perioder vil dette gi inngrep som framstår som kaotiske og som sår i 

landskapet. Disse vil ha betydelig nærvirkning for berørte områder. Bygging av ny veg 

mellom Jerpetjønnhovet og til parsellslutt ved Elgsjø vil delvis ha stor fjernvirkning, forøvrig 

vil inngrepene ha begrenset fjernvirkning. Omfanget og utstrekningen av inngrepene vil 

variere gjennom anleggsperioden. 

6.3 Vurdering av permanente massedeponier 

Det foreslås et massedeponi innenfor delområde L3 nord for Buvannet og to innenfor 

delområde L10 ved Fjellstul og ved Mølleskotet. Massedeponiene vil føre til større 

terrenginngrep, men forutsatt at de formes og revegeteres vil områdene på sikt gro til igjen, 

og kunne tilpasses landskapsbildet. Massedeponi M1 nord for Buvannet vil være oppfylling 

av en dyp dal som ligger nord for ny veglinje, og deponiet vil kunne gi veglinjen en bedre 

forankring i landskapet. Deponiet vil i begrenset grad ha fjernvirkning mot andre 

delområder.  

Massedeponi M2 ved Fjellstul ligger høyest i landskapet og vil kunne ha noe fjernvirkning 

mot vest, mens Massedeponi M3 vil medføre oppfylling av en dyp dal nord for ny veglinje. 

M3 vil i liten grad være synlig fra omgivelsene.  

6.4 Usikkerhet 

Det er i planleggingsarbeidet gjort nye utredninger, befaringer, registreringer og innsamling 

av data og vurderingene har blitt kvalitetssikret. Selv om det foreligger en del tilgjengelig 

kunnskap, vil det likevel være usikkerhet knyttet til konsekvensutredningen. Usikkerhet 

knyttet til ikke-prissatte konsekvenser kan ikke tallfestes på samme måte som for prissatte 

konsekvenser. De viktigste årsakene til usikkerhet for landskapsbilde som ikke prissatte-

konsekvenser, kan knyttes til om hvorvidt alle verdiene i influensområdet er tilstrekkelig 

fanget opp (registrering), vurdert korrekt (verdivurdering) og om måten tiltaket påvirker 

verdiene (påvirkning) er tilstrekkelig fanget opp og vurdert.  

Det er knyttet usikkerhet til om hvor vidt vedtatte reguleringsplaner blir gjennomført, og om 

arealbruken blir endret som reguleringsplanen viser. Det er knyttet usikkerhet til selve 

utformingen av arealene i reguleringsplan. 

Det pågår planarbeid for et større motorsportanlegg vest for Elgsjø (Telemark Ring) i regi av 

Notodden kommune. Det foreligger ikke vedtatt plan, men dersom det etableres vil anlegget 

kunne ha stor påvirkning på landskapsbilde. Det er derfor knyttet usikkerhet til vurderingene 

rundt delområdene som motorsportanlegget vil kunne ha visuelle virkninger for. Dette er 

delområdene L10 Tellerud til Ingerhøy, L11 Elgsjø og L12 Ingerhøy. 
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Det er også usikkerhet knyttet til lokalisering og utforming av selve tiltaket. Her gjelder det 

forming av sideterreng, tilpassing til omgivelsene og valg av konstruksjonstype og -lengde 

for bruer, tunnelportaler og underganger. Usikkerheten omfatter også synlighet av hyller i 

fjellskjæringene. Her vil bergets egenskaper og fallretning påvirke utforming av hyllene. 

Forhold som gjengroing av vegetasjon og aktiv skogsdrift kan ha virkninger for synligheten 

av tiltaket, og det er knyttet usikkerhet til dette. 

Det ovennevnte er generell usikkerhet som ikke skiller alternativene fra hverandre. Alternativ 

2 kan imidlertid få noe større reduksjon i negativ påvirkning og konsekvens enn de andre 

alternativene ved endring av tilpassing til omgivelsene. Dette skyldes at alt. 2 er det eneste 

alternativet med tunnelportaler. Dersom det gjennomføres omfattende skadereduserende 

tiltak, som forlengelse av betongkulvert og utsprenging av et større område for å gi 

tunnelportalen en god tilpassing til tilgrensende terreng, vil vegens påvirkning bli mindre 

negativ og gi en noe lavere konsekvens. Usikkerheten er ikke stor nok til å endre 

rangeringen. Alternativ 2 har på grunn av tunnelstrekningen kortere dagsone. Dette 

innebærer at færre delområder berøres. Konsekvensene på tunnelstrekning vil ikke endre 

seg for dette tema. Man kan derfor si at alternativets påvirkning og konsekvens har mindre 

usikkerhet enn for alternativene uten tunnel, da usikkerheten kun gjelder dagsonene.  
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7. Skadereduserende tiltak 

7.1 Generelt 

Hovedutfordringene for landskapstilpassingen består i å gi nytt veganlegg en god tilpassing i 

det sidebratte terrenget. Revegetering og bearbeiding av sideterreng er de tiltakene som har 

størst effekt for å gi veganlegget en god landskapstilpassing, men også plassering, 

utforming og lengder på konstruksjoner har stor betydning.  

Gjennomføring av skadereduserende tiltak kan begrense de negative konsekvensene av å 

gjennomføre det foreslåtte tiltaket. Revegetering av fyllinger inngår i tiltaket som er 

konsekvensvurdert, og omtales derfor ikke under skadereduserende tiltak. 

7.2 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. Der fjellskjæringene overstiger 10 meters høyde målt fra bunn grøft, legges 

det inn seks meter dype hyller for hver tiende høydemeter.  

For å redusere virkningen av høye skjæringer finnes det som omtalt under, flere tiltak som 

kan gjennomføres. 

Naturlig utforming 

Virkningen av fjellskjæringer dempes ved at de gis en 

mest mulig naturlig utforming og tilpasses 

terrengformen på det enkelte sted. Ved å avrunde 

fjellskjæringene og ved å fjerne gjenstående 

fjellskalker, får fjellskjæringen en bedre tilpassing til 

tilgrensende terreng.  

 

 

Figur 7-1: Fjellskjæringer bør avrundes ved start og slutt slik 

at de får en naturlig form og en bedre tilpassing til 

eksisterende terreng 
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Fjerne den ene skjæringen 

Der det er tosidig skjæring kan man vurdere å ta den ene skjæringen ned slik at den virker 

som en ås i landskapet i stedet for en skjæring, dette er særlig aktuelt der det er små skalker 

som står igjen. På sikt vil det etableres vegetasjon i skråningen som vil bidra til å dempe 

synligheten av fjellskjæringene mot andre landskapsrom. 

 

Figur 7-2: Prinsippsnitt som viser hvordan man kan fjerne fjellskjæringen på en side av vegen, slik at 

den framstår som en ås i landskapet 

Figur 7-3: Bildet viser et eksempel på hvordan det kan se ut der prinsippet med å ta ned 

fjellskjæringen på en side av vegen er benyttet  
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For å anslå hva et slikt tiltak kan koste og bety for reduksjon av konsekvens er det tatt 

utgangspunkt i strekningen fra Kobbervollane i profil 12800 vestover til profil 15100, som 

vist i figuren under.  

 

 
Figur 7-4: De tre fjellskjæringene som kan fjernes på strekningen fra Kobbervollane i retning Meheia 

stasjon. Det er fjellskjæringene nord for vegen som fjernes 

 

Figur 7-5: Fra venstre vises fjellskjæringene i henholdsvis profil 13220-13420, 14360-14580 og 

14840-15060. Fjellskjæringen sprenges med helning lavere enn 1:2, og toppmasser legges over slik at 

skråningen kan revegeteres  

 

Å åpne profilet i alle de tre fjellskjæringene nord for vegen vil innebære en kostnad på 3,5 

millioner. Konsekvensen på denne strekningen vil da kunne reduseres fra betydelig 

miljøskade til noe miljøskade. Dersom man velger å kun ta ned en eller to av fjellskjæringene 

vil endringen bli tilsvarende mindre. 
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Nisjer 

Det kan også være aktuelt å lage nisjer for å åpne opp og skape variasjon i en sone med 

lenger tosidig fjellskjæring. Lengden på nisjene bør være minimum 10 meter. 

Løsmasseskråninger inn mot fjellskjæringen 

Fjellet sprenges ut slik at løsmasser som tilsås kan legges med helning 1:2 i minimum 4 

meters bredde inn mot fjellskjæring.  

 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.  

7.3 Konstruksjoner 

 Tunnelportaler og forskjæringer 

Det er kun alternativ 2 som medfører 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.   

For at påhuggsområdene skal fremstå som tilpasset tilgrensende terreng, må lengde og 

høyde på fjellskjæringene reduseres. Dette kan gjøres ved at det sprenges ut et bredere 

profil slik at området mellom fjellskjæring og veg kan tilsås og revegeteres. Dette vil dempe 

inngrepets påvirkning både sett fra omgivelsene og fra vegen. I tillegg bør 

løsmassekulverten forlenges noe for å få til en tilsvarende god tilpassing over 

tunnelportalen. Portalutformingen gjøres enkel og tilpasset stedets karakter, både når det 

gjelder materialbruk og helning på terrenget. Se figurene under. 

 

 

 

Figur 7-7: Her er alt synlig fjell sprengt bort og 

erstattet av grønne skråninger. Dette gir 

tunnelportalen og påhuggsområdet en god 

tilpassing til tilgrensende terreng, og området 

åpnes opp inn mot tunnelåpningen 

 

Figur 7-6: Her er synlig fjell fjernet på en side av 

portalen, samt over denne. Dette gir en god 

tilpassing til tilgrensende terreng, og området 

åpnes opp inn mot tunnelåpningen 
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Delområde L3 Meheia stasjon til Nedre Jerpetjønn - Portal øst 

Alternativ 2 skiller seg fra daglinjene ved at den går inn i en tosidig fjellskjæring før 

tunnelpåhugget, i stedet for å ligge på fylling slik som daglinjene. Fjellskjæringene vil 

fremstå som store skjemmende sår både langs vegen og sett fra omgivelsene. Det anbefales 

å forlenge løsmassekulverten med ca. 100 m, samt ta ned mer fjell på begge sider av vegen 

for å få mer plass til terrengforming.  

Dette vil gi en betydelig bedre landskapstilpassing og redusere de negative virkningene for 

landskapsbilde. Konsekvensgraden for delområde L3 vil etter tiltak kunne ligge på samme 

nivå som for de andre alternativene. Totalt for alternativet vil dette bety at alternativ 2 vil bli 

enda noe bedre enn de andre alternativene.  

Kostnadsendringene vil bli om lag 30 mill. kroner for forlengelse av kulvert. Kostnader for 

ekstra utsprenging, tilbakefylling og revegetering kommer i tillegg. 

 

Delområde L10 Tellerud til Ingerhøy - Portal vest 

Alternativ 2 har omtrent samme påvirkning som alternativ 1B, og noe større negativ 

påvirkning på landskapsbildet i delområde L10 enn alternativ 1 og 3. Det har noe mer 

skjæringer på strekningen nord og øst for Elgsjø, inkludert området inn mot tunnelpåhugget 

med stedvis tosidige fjellskjæringer. Fjellskjæringene vil fremstå som store skjemmende sår 

både langs vegen og sett fra omgivelsene. Det anbefales å forlenge løsmassekulverten med 

ca. 60 m, samt ta ned mer fjell nord for vegen, samt fjerne skalk, for å få mer plass til 

terrengforming.  

Dette vil gi en betydelig bedre landskapstilpassing og redusere de negative virkningene for 

landskapsbilde. Konsekvensgraden for delområde L10 vil etter tiltak kunne ligge nærmere 

alternativ 1 og 3.  

Dersom ovennevnte ikke er aktuelt kan fjellskjæringen inn mot portal reduseres, slik at den 

ikke overstiger 10 meter i høyde og 100 meter lengde. Dette vil gi noe mindre reduksjon i 

konsekvens. 

Kostnadsendringene vil bli om lag 20 mill. kroner for forlengelse av kulvert. Kostnader for 

ekstra utsprenging, tilbakefylling og revegetering kommer i tillegg. 

 Bruer 

Delområde L6 Øksneelva 

Brukonstruksjonen bør forlenges spesielt på østsiden, da det vil gi mindre høye fyllinger og 

dermed en bedre tilpassing til landskapet. Det vil bli et åpnere rom under brua der 

kantsonene og det småkollete landskapet kan beholdes i større grad. Dette vil også gi en 

bedre utforming for viltkryssingen.  

Det anbefales at lengden for Øksneelvbrua økes med ca. 70 meter, til total lengde på ca. 175 

meter.  En 70 meter lengre bru vil gi en optimal lengde for å ta vare på landskapet.  

Endringene i konsekvens for alle alternativene vil kunne være opp mot en grad, fra betydelig 

miljøskade til noe miljøskade. 
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Dersom man velger å bygge høye landkar i stedet for fyllinger helt frem til brua, vil også 

dette kunne bidra til å redusere konsekvensene.  

Kostnadsendringene vil bli på om lag 50 mill. kroner (gjelder for smal 4-feltsveg). 

 

Delområde L7 Løken og Knutsmyr 

En lengre bru med kortere fyllinger ved kryssingen av Løken vil gi en åpnere situasjon rundt 

det flate våtmarksområde. Ved å unngå høye fyllinger fremstår våtmarksområdet som mer 

helhetlig, og vegen som bedre tilpasset landskapet. Det bli også enklere å føre lokalvegen 

under ny E134 på en god måte. 

Det anbefales at Løkenbrua forlenges med ca. 60 m for å gi en betydelig bedre tilpassing til 

landskapet.  

Endring i konsekvens for alle alternativene vil kunne være opp mot en grad, fra betydelig 

miljøskade til noe miljøskade. 

Dersom man velger å bygge høye landkar i stedet for fyllinger helt frem til brua, vil også 

dette kunne bidra til å redusere konsekvensene.  

Kostnadsendringene vil bli om lag 45 mill. kroner (gjelder for smal 4-feltsveg). 

 

Delområde L10 Tellerud-Ingerhøy og L11 Elgsjø 

For alle alternativene ved Elgsjø vil lengre bru ved kryssing av Tovestulåa gi mindre fyllinger, 

en åpnere situasjon langs elveløpet og en betydelig bedre landskapstilpasning. Kortere 

fyllinger gjør veganlegget mindre dominerende både i nær og fjernvirkning, da fyllingene 

ikke blir som en så tydelig vegg i det småkollete landskapet. 

Det anbefales at Elgsjøbrua forlenges med ca. 50 meter for å gi en betydelig bedre tilpassing 

til landskapet.  

Endring i konsekvens for alternativene, er størst for alternativ 2, som vil kunne få redusert 

konsekvensene fra betydelig miljøskade til noe miljøskade. For de andre alternativene vil 

konsekvensene bli lavere, men fortsatt innebære betydelig miljøskade. 

Dersom man velger å bygge oppmurte landkar i stedet for fyllinger helt frem til brua, vil 

også dette kunne bidra til å redusere konsekvensene.  

Kostnadsendringene vil bli på om lag 35 mill. kroner (gjelder for smal 4-feltsveg). 

 

 Støttemurer 

Støttemurer utføres i naturstein for å passe best mulig inn i landskapet. Dette gjelder blant 

annet ved avkjøringen til eksisterende veg ved Kobbervollane. 
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8. Miljøoppfølging 

Viktige tema av betydning for landskapsbilde i videre planlegging og prosjektering vil være: 

• Det skal tilstrebes å finne gode estetiske løsninger som sikrer at veglinja med 

anlegg blir liggende godt tilpasset i terrenget. 

• Det skal legges opp til sikring av eksisterende verdifull vegetasjon og sikring av 

strandsoner langs vann, elve- og bekkeløp. 

• Naturlig revegetering skal benyttes som hovedprinsipp på sideterreng, men med 

50% tilsåing av gress for flater der det er behov for rask revegetering for å 

begrense erosjon. 

• Det skal tilstrebes å benytte norske stedegne arter i veganlegget, og de skal være 

naturlig hjemmehørende i det naturmiljøet de skal etableres. 

• Behovet for langsgående støyskjermer og/eller -voller må vurderes nærmere i 

teknisk plan. 

• Plassering og føring av viltgjerde. 

• Terrengforming og revegetering av eventuelle permanente massedeponier. 

Utover dette er det ikke identifisert spesielle forhold som krever miljøoppfølging for tema 

landskapsbilde.  
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