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Forord 

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

konsekvensutredning for E134 mellom Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i 

Notodden kommune. Konsekvensutredningen er utført etter metoden beskrevet i Statens 

vegvesen håndbok V712 Konsekvensanalyser.  

Rapporten tar for seg tema naturressurser 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 Vegard Meland. 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 til utredning av: 

• jordbruk 

• utmarksressurser (beite, jakt og ferskvannsfiske) 

• vannressurser 

• mineralressurser 

Utdyping av kravene er gitt i kapittel 1.3. 

Kunnskap om området er i hovedsak hentet fra materialer som er tilgjengelige i offentlige 

baser, rapporter og fra offentlige myndigheter. I tillegg er området befart.  

0.2 Alternativer som utredes 

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

strekningen.  

• Alternativ 1 daglinje 

• Alternativ 1B daglinje, søndre variant ved Elgsjø 

• Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

• Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

0.3 Konsekvensanalyse 

0.3.1 Registrerte verdier 

Det er begrensede verdier knyttet til naturressurser mellom Saggrenda og Elgsjø. Noen 

mindre arealer med dyrket og dyrkbar jord inngår. Utmarksarealer benyttes til husdyrbeite. 

Det finnes løsmasser som har et antatt betydelig grunnvannspotensial, men det er ingen 

eller liten bruk av denne ressursen i dag. Spredte drikkevannsbrønner finnes. 

Mineralressurser inngår, men dette er forekomster som ikke utnyttes i dag.  

0.3.2 Konsekvenser 

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

viser også samlet konsekvensvurdering for utbyggingsalternativene samt rangering. Alle 

alternativer er samlet sett gitt noe negativ konsekvens. 

Alternativene er identiske frem til Jerpetjønnhovet. Alle fører til et lite beslag av dyrkbar jord 

i delområde NR1 Kobbervollane, noe som gir noe miljøskade for dette delområdet. Dagens 

E134 går gjennom områdene NR2 Moen, NR3 Moen–Tangane og NR4 Jerngruva. Her vil ny 

veg (alle alternativer) legges utenfor områdene, dagens veg nedklassifiseres og det aller 

meste av dagens trafikk fjernes. Dette er positivt, men det positive utslaget er så lite at det 

ikke gir utslag på skalaen som er benyttet. Ved delområde NR5 Elgsjø kommer alternativ 2 ut 

med noe miljøskade grunnet inngrep i grunnvannsressurs. De tre andre alternativene er ikke 

i direkte berøring med ressursen.  
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I det store delområdet NR6 kalt Saggrenda–Elgsjø er alternativ 1 og 1B tilnærmet like. 

Dagsonene gir inngrep i områder benyttet til utmarksbeite og jakt, samt grunnvanns-

ressurser. Dette gir noe miljøskade. Alternativ 3 har tilnærmet lik linjeføring som 1 og 1B, 

men firefeltsveg har noe større arealbeslag, og har derfor noe større inngrep i områder brukt 

til jakt og beite og potensielt grunnvannsuttak. Alternativet gir noe miljøskade, men 

rangeres etter 1 og 1B. Alternativ 2 har de samme virkningene, men den lange tunnelen 

gjennom Skredbufjellet begrenser de negative virkningene på denne strekningen. Dette mer 

enn veier opp den ene minusen for delområde NR5 Elgsjø, og alternativ 2 rangeres som nr. 2 

etter nullalternativet. Dagsonealternativene 1 og 1B rangeres likt på tredjeplass, mens alt. 3 

rangeres sist. Alternativ 0 som er dagens situasjon har per definisjon ingen konsekvens.  

Tabell 0-1: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema naturressurser 

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

Delområde NR1 

Kobbervollane 
Stor 0 – – – – 

Delområde NR2 

Moen 
Stor 0 0 0 0 0 

Delområde NR3 

Moen–Tangane 
Middels 0 0 0 0 0 

Delområde NR4 

Jerngruva 
Stor 0 0 0 0 0 

Delområde NR5 

Elgsjø 
Middels 0 0 0 – 0 

Delområde NR6 

Saggrenda–Elgsjø 
Noe 0 – – – – 

Avveining  Har per 

definisjon ingen 

konsekvens 

To delområder 

med noe 

miljøskade 

To delområder 

med noe miljø-

skade 

Tre delområder 

med noe miljø-

skade 

To delområder 

med noe miljø-

skade 

Samlet vurdering 

(etter kriterier i 

tabell 2-3) 

 Ingen 

konsekvens  

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Rangering  1 3 3 2 4 

Forklaring til 

rangering 

 Ingen påvirk-

ning av natur-

ressurser 

Beslag av noe 

dyrkbar jord og 

utmarksbeite 

Beslag av noe 

dyrkbar jord og 

utmarksbeite. 

Forskjellen mel-

lom alt 1 og alt. 

1B er ubetydelig 

Beslag av noe 

dyrkbar jord og 

utmarksbeite. 

Lang tunnel mer 

en veier opp for 

nærføring til 

grunnvanns-

ressurs, og 

dette bedøm-

mes som det 

beste utbyg-

gingsalternativet 

selv med tre 

områder med 

noe miljøskade 

Beslag av noe 

dyrkbar jord og 

utmarksbeite. 

Firefeltsveg har 

noe større 

arealbeslag enn 

de andre, 

rangeres derfor 

som det 

dårligste 
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0.4 Massedeponier 

Alle de tre foreslåtte massedeponiene ligger innenfor det store delområdet NR6 Saggrenda–

Elgsjø. Ingen av lokaliteten er i berøring med viktige naturressurser. De er alle lagt i skogs-

/myrområder uten spesielle verdier. Deponiområdene vurderes derfor å medføre ubetydelig 

endring med hensyn til naturressurser. 

0.5 Konsekvenser i anleggsperioden 

Aktivitet i anleggsfasen kan medføre forurensning som skader vannressurser. Det er 

forutsatt at det iverksettes rutiner for å begrense faren for dette. Dyr på beite kan skremmes 

av anleggsaktivitet og skades om de forviller seg inn på anleggsområdet. Byggeaktiviteten vil 

også gi en begrensninger knyttet til jakt. 

0.6 Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 

Innenfor tema naturressurser er det ikke vurdert behov for spesielle vurderinger rundt 

lovverk og retningslinjer.  

0.7 Skadereduserende tiltak og miljøoppfølging 

Det foreslås ikke skadereduserende tiltak for tema naturressurser.  

Det vil bli anleggsaktivitet i områder der det går husdyr på utmarksbeite. Her må det tas 

kontakt med dyreeiere/beitelag slik at nødvendige hensyn tas. Det blir trolig nødvendig å 

gjerde inn anleggsområde for å hindre at husdyr tar seg inn på anlegget. 

Drikkevannsbrønner i nærheten av valgt alternativ må undersøkes før anleggsstart slik at en 

har en nåtilstand med tanke på kapasitet/kvalitet før arbeidene starter.  
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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). 

1.1.2 Prosjektmål 

Samfunnsmål 

Utarbeide en plan som tilrettelegger for: 

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

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

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

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

Effektmål 

Utarbeide en plan som tilrettelegger for:  

• Redusert sannsynlighet for møteulykker og redusert skadeomfang ved ev. 

utforkjøringer 

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

hendelser 

• 5,5 minutter kortere reisetid mellom Saggrenda og Elgsjø 

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

1) Samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

2) Ikke prissatte konsekvenser 

 

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 fastsattes av Kongsberg kommune og 

Notodden kommune. I planprogrammet er utredningskrav for dette temaet spesifisert som 

følger: 

Utredningskrav 

Fagtemaet omfatter naturressurser som dyrket mark, utmarksressurser som beite, 

jakt og fiske, vann og mineralressurser. Under de ikke-prissatte konsekvensene 

ser en på naturressurser ut fra samfunnets interesser og behov for å ha 

ressursgrunnlaget tilgjengelig for framtida. Tiltakets påvirkning og beslag av 

arealer knyttet til disse ressursene vil fremgå av utredningen.  

Skogbruk er ikke en del av denne analysen, men blir behandlet under prissatte 

konsekvenser. En utredet mineralforekomst med utvinningsrett og mineraluttak 

som er i drift blir også behandlet under prissatte konsekvenser. 

Jordbruk  

Planområdet har lite dyrket og dyrkbar jord. Det er derfor i utgangspunktet få og 

små virkninger knyttet til denne delen av naturressurstemaet. Alt jordbruksareal 

og dyrkbar jord skal kartlegges, og avgang som følge av tiltaket skal beregnes og 

legges til grunn ved vurdering av konsekvens. Dette gjelder også areal som går ut 

av produksjon som følge av arrondering eller dårligere tilgjengelighet, eller som 

påvirkes gjennom forurensning e.l.  

Utmark - beite, jakt og ferskvannsfiske 

De store utmarksarealene i og på siden av planområdet består hovedsakelig av 

skog hvor det både foregår beite og leies ut jakt/fiske. Beiteressursens betydning 

beskrives, og tiltakets påvirkning av beiteområdets arrondering eller bæreevne 

vurderes. Omfanget av næringsmessig utnyttelse av jakt- og ferskvannsfiske må 

kartlegges, og tiltakets eventuelle påvirkning på den næringsmessige utnyttelsen 

av denne ressursen vurderes. 

Vann 

Kjente vannressurser, dvs. kilder for uttak av drikkevann, vann til næringsformål 

og grunnvannsreservoar, skal beskrives og verdivurderes. Tiltakets påvirkning på 

ressursene, direkte og indirekte, vurderes. Evt. påvirkning på mål for vannkvalitet 

må vurderes.  

Mineralressurser 

De mange registreringene av mineralressurser i området. Kjente grus- og 

pukkressurser ligger utenfor planens sluttpunkt i vest. Utredningen må skaffe 

oversikt over forekomstene samt beskrive potensial for mineralske ressurser i 

områder der dette ikke er vurdert. Kilder som Direktoratet for mineralforvaltning 

sitt kartinnsyn, Norges geologiske undersøkelses ressursdatabaser (med kart) skal 

brukes, og innhenting av ny og supplerende informasjon vurderes og utføres. 

Dette datagrunnlaget legges til grunn for en vurdering av tiltakets påvirkning.  
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2 Metode og kunnskapsgrunnlag 

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

V712 (1). 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. For den komplette 

metoden henvises det til håndbok V712. 

2.1 Definisjon og avgrensing 

Naturressurser er i denne sammenhengen delt i fornybare og ikke-fornybare ressurser. Med 

fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann og andre biologiske 

ressurser. Vannressurser er avgrenset til ferskvann, nærmere bestemt drikkevannskilder, 

vann til næringsmiddelproduksjon, jordbruksvanning og prosessvann, både overvann og 

grunnvann. Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og mineralressurser (berggrunn 

og løsmasser) samt deres anvendelsesmuligheter. 

Skogbruk behandles under prissatte konsekvenser og virkningen av tapt areal og produksjon 

blir beregnet gjennom kostnad for grunnerverv. Dyrkbart areal i skogsområder vurderes 

imidlertid under jordbruk i ikke-prissatte konsekvenser. Også drikkevannskilder eller 

vannforsyning som ødelegges blir behandlet som en prissatt konsekvens (kostnad ved å 

etablere ny vannkilde). Vannkilden og nedslagsfeltet vurderes i ikke-prissatte konsekvenser. 

Forekomster og områder med potensiale for forekomster av mineralressurser (prospekter) 

vurderes under ikke-prissatte konsekvenser, mens tildelt utvinningsrett for mineralressurser 

inngår i prissatte konsekvenser. 

I en samfunnsøkonomisk analyse skal konsekvenser telles kun én gang. Grenseoppgang 

mellom de ulike temaene framgår av håndbok V712. 

2.2 Metodens tre trinn 

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

vist i figur 2-1. Gjennom forberedende arbeider kartlegges området. Trinn 1 og trinn 2 skal 

gjøres for alle fagtemaene. Trinn 3 er en samlet konsekvensvurdering av alle ikke-prissatte 

fagtema, og inngår ikke i denne rapporten, men i hovedrapport for konsekvensutredningen.  
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Figur 2-1: Tre-trinns metode for konsekvensutredning av ikke-prissatte tema. Figur hentet fra V712 

(1) 

2.2.1 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 

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

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

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

registreringskategoriene i tabell 2-1. 

Tabell 2-1: Relevante* registreringskategorier for fagtema naturressurser. Hentet fra Statens vegvesens 

håndbok V712 (1) 

Registreringskategori Forklaring 

Jordbruk Alt jordbruksareal, dvs. fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. 

I tillegg skal dyrkbar jord registreres og vurderes. Dyrkbar jord inngår ikke i 

jordvernmålet.  

Utmark   Dette gjelder beiteområder (utmarksbeite) for husdyr, og viktige områder for 

vilt som jaktressurs og ferskvannsfiske i næringssammenheng.  

Vann Vann som naturressurs omfatter eksisterende og framtidige kilder for uttak 

av drikkevann, vann til næringsformål (begge senere omtalt med 

fellesbetegnelsen drikkevann) og større grunnvannsreservoar (akvifer). 

Mineralressurser Disse inndeles i fem ulike grupper: industrimineraler, naturstein, 

byggeråstoffer (fra fast fjell og løsmasser), metalliske malmer og 

energimineraler. Disse gruppene inngår i kategoriene forekomster, 

prospekter og områder med tildelte utvinningsretter ut fra hvor omfattende 

lokaliteten er undersøkt. 

*Reindrift og fiskeri er også registreringskategorier innen naturressurser, men disse registeringskategoriene er ikke 

relevante for dette planarbeidet og er derfor ikke omtalt nærmere 
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Tre begrep står sentralt i analysen:  

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

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

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

linjalfigur som utgjør x-aksen i «konsekvensvifta» figur 2-2. Kriterier for verdi-

setting av temaet er gitt i V712 tabell 6-29. Merk at NIBIO (Norges bioøkonomiske 

institutt) har utarbeidet verdikart for fulldyrket jord og dyrkbar jord basert på 

metodikken i V712. Disse kartene er tilgjengelige i NIBIOs kartbase Kilden (2) og 

som nedlastbare kartfiler, og er brukt i dette arbeidet.  

• 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 6-31. 

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

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

ene er en vurdering av om ny veg vil medføre forbedring eller forringelse av et 

delområde. 

 

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

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

Midlertidig påvirkning i anleggsperioden beskrives separat.  

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

 

 

 

 

Skala Konsekvensgrad Forklaring 

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

Gjelder kun for delområder med stor eller svært stor verdi. 

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

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

- 1 minus (-) Noe miljøskade for delområdet. 

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

+/++ 
1 pluss (+) 

2 pluss (++) 

Miljøgevinst for delområdet:  

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

+++/ 

++++ 

3 pluss (+++) 

4 pluss (++++) 

Benyttes i hovedsak der delområder med ubetydelig eller noe verdi 

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

Hentet fra V712 (1) 

 

2.2.2 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

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

av hvert utbyggingsalternativ.  

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

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

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

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

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

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

forbedring for et område eller hele alternativer beskrives, jf. V712 kap. 6.1.4.  
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Tabell 2-3: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Hentet fra V712 (1)  

 

2.3 Kunnskap og kilder 

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

offentlige baser, rapporter og informasjon fra fylkesmann og kommuner. I arbeidet er 

følgende hovedkilder benyttet: 

• Kartbaser fra:  

o Norges geologiske undersøkelse (NGU)  

o Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) 

o Norges bioøkonomiske institutt (NIBIO) 

o Direktoratet for mineralforvaltning 

• Tilgjengelig litteratur 

• Egen befaring 

 

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 

konsekvensgrader 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. 
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2.4 Besvarelse av planprogram 

Informasjon knyttet til dette temaet er hentet fra tilgjengelige databaser og rapporter, se 

forrige avsnitt. Det har ikke vært ansett som nødvendig å iverksette egne undersøkelser for å 

oppfylle planprogrammets utredningskrav, men supplerende informasjon vedrørende 

mineralressurser er innhentet fra Direktoratet for mineralforvaltning.  

2.5 Alternativ 0, temaspesifikke forhold 

Alternativ 0 er å beholde dagens veg, dvs. at det ikke bygges ny E134 på strekningen. 

Trafikkprognosene viser en stor trafikkøkning på E134 som stamveg mellom Øst- og 

Vestlandet. I analyseåret som er 2046 er trafikken beregnet til 11 000 (ÅDT), mens trafikken 

i dag er 5300. En slik økning i trafikken vil føre til økt forurensning. Grunnet modernisering 

av bilparken og en større andel nullutslippsbiler er ikke denne økningen proporsjonal med 

bilmengden. Det er heller ikke forventet at saltingsbehovet vil øke med økt trafikk. Det er 

imidlertid trolig at klimaendringer vil gi endringer i saltingsbehovet. Generelt er det forventet 

en nedgang i saltingsbehovet bortsett fra i de i de høyeste fjellområdene i Sør-Norge og i 

deler av Troms (3), men det er store lokale forskjeller på dette.  

I nullalternativet ligger det også planlagt endret arealbruk i området. Det er ikke kjent 

endringer her som har betydning for tema naturressurser, og alternativ 0 blir tilsvarende 

dagens situasjon.  

2.6 Influensområde 

For ny E134 er influensområdet definert som de områdene som påvirkes direkte av 

alternativene, inkludert andre tiltak som omlagte lokalveger, massedeponier etc. I tillegg er 

det lagt til en buffer på ca. 200 meter, men her er det gjort tilpasninger for å følge naturlige 

avgrensninger i landskapet og registrerte naturressurser. Tiltaket vil også gi endringer på 

dagens veg. Den er derfor også inkludert i influensområdet, samt areal i nærheten av den 

som kan bli påvirket av endringen. På nordsiden er stort sett jernbanen brukt som 

avgrensning til influensområdet. Delområdekartet (figur 5-1) viser influensområdet.  
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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 

3.2.1 Veg i dagen 

Transportanalyse/trafikkutvikling: 

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført trafikkberegninger som fastsetter 

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

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

Vegstandard ny E134 

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

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

midtdeler.  

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

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

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

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

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

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

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

 

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

stigningsforholdene vil bli bedre.  

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

 

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 (4). 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).  

  

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 
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Tabell 3-2: Dimensjoneringskriterier for ny E134 som smal 4-felts veg 

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

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

prosjektet, da dette gir bedre framkommelighet vinterstid. 

Dagens veg 

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

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

dimensjoneres med dimensjoneringsklasse Hø1 med fartsgrense 80 km/t. 

3.2.2 Tunneler 

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

Vegen vil ha bredt midtfelt med forsterket midtoppmerking.  

 

Figur 3-4: Tunnelprofil T10,5 (fra Statens vegvesens håndbok N100) 

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 
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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 stenges ledes trafikken til dagens E134 mellom nybygd kryss i Saggrenda 

(åpner sommer 2020) og ny kobling ny/gammel veg på vestsiden av tunnelen. 

3.2.3 Kryss 

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

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

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

og det er innvilget fravik for denne løsningen. 

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. 

3.3.1 Sideterreng 

Fjellskjæringer 

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

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

ut i vegbanen.  

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

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

hver tiende høydemeter. Der det er skrånende terreng ned mot skjæringstopp, avdekkes et 

10 meter bredt belte fra skjæringstopp og bakover, for å unngå nedfall av stein og masser 

på vegbanen. 
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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 

skrånende terreng, tilpasses nytt terreng til helningen på tilgrensende terreng på en naturlig 

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

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

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

fremstår som best mulig tilpasset landskapet.  

3.3.2 Tunnelportaler og forskjæringer 

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

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

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

påhuggsområdene har lavere og kortere forskjæringer på nordsiden av vegen.  

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

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

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

Stedstilpassede tiltak er i denne utredningen beskrevet under skadereduserende tiltak for 

det enkelte tema. 

  

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

markerer fjellskjæring der tunnelen går inn i fjellet 

3.3.3 Vegetasjon 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jonsknuten. 

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

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

ved hjelp av vegetasjon. 

3.3.4 Konstruksjoner 

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

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

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

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

være to tunnelportaler. Se omtale av tunnelportaler over. 

Bruer og kulverter 

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

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

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

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

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

reguleringsplan. 

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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3.6.1 Alternativ 1 daglinje 

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

bratte skogkledde skråningen videre vestover forbi Kobbervollane. 

 

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

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

Eksisterende atkomst til Kobbervollane krysser i kulvert under ny E134. 

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

krysser ny E134 under Lerkeliabrua 

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

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

og turveg. 

 

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

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

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

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

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

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

Månlidalen til den møter dagens atkomstveg.

 

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

 

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

atkomst som i dag, med kulvert under ny E134 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

 
Figur 3-19: Kryssområdet ved parsellslutt på Rossebu 

 

3.6.2 Alternativ 1B daglinje søndre variant ved Elgsjø 

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

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

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

naturtyper i området nord for Elgsjø. 



E134 Saggrenda-Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.  

Delrapport naturressurser  

 

31 

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

3.6.3 Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

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

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

for Nedre Jerpetjønn. 

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

Mølleskotet. Jernbanen krysses like før utløpet av tunnelen. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

og vestover. 

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

skjæringer og fyllinger enn i øvrige alternativer 
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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 

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   
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3.6.5 Mengder og kostnader for alternativene 

Tabell 3-3: Mengder og kostnader for alternativene 

 Alternativ 1 

daglinje 

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 

 

3.6.6 Andre vurderte løsninger 

Andre vurderte løsninger er dokumentert i rapporten «Oppsummering av 

optimaliseringsfasen» (5). 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 

3.7.1 Krav 

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

være helt eller delvis sammenfallende for begge kjøreretninger. 

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

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

avsluttes når fartsdifferansen er 10 km/t.  

3.7.2 Alternativ 1 og 1B  

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

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

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

over toppen av Jerpetjønnhovet. 
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3.7.3 Alternativ 2 

For tunnelalternativet er det planlagt forbikjøringsfelt i begge retninger vest for 

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

3.7.1 Alternativ 3  

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

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 

3.9.1 Massebalanse 

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

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

fylling og at bergskjæringsmasser kan benyttes til produksjon av forsterkningslag og 

frostsikringslag, slik at det ikke er behov for å transportere inn masser utenfra. 

For alternativ 1B er det beregnet et masseunderskudd på om lag 500 000 m3. Dette vil det 

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

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

beregnet til om lag 500 000 m3.  

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

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

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

3.9.2 Mulige massedeponier 

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

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

deponier utredes i konsekvensutredningen, se figur 3-26, 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. 
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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 

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

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

fra både Kongsberg og Notodden, til et høybrekk ved Jerpejønnhovet sørvest for Øvre 

Jerpetjønn. Parsellstart ligger på ca. 270 moh., Jerpetjønnhovet på ca. 450 moh. og 

parsellslutt vest for Elgsjø på ca. 300 moh.   

Berggrunnen domineres av metasandstein og skifer i vestre deler, sentralt av fattig granitt 

og øyegneis, lengst øst også striper med rikere båndgneis (amfibolitt, hornblendegneis, 

glimmergneis) (6). Løsmassedekket er stedvis tykt i bunn av dalføret, men blir raskt tynt og 

usammenhengende på kollene rundt (7). Mesteparten av området er utmarksområder med 

gran- og furuskog, med innslag av myr og mange vann- og vassdrag. Det er noe innmark i 

tilknytning til den spredte bebyggelsen. Bebyggelsen omfatter småbruk, boliger og hytter, 

og er konsentrert omkring Bråten, Heia og Jerpetjønnene. 

  

Figur 4-1: Det er et aktivt skogbruk i området 

   

4.2 Jordbruk 

Det er veldig lite dyrket og dyrkbar jord i influensområdet. Noen mindre gårdsbruk i drift 

inngår. Her er det grasproduksjon, samt husdyr (sau og geit). Figur 4-2 og figur 4-3 viser 

markslag, dyrkbar jord og skogsbonitet. Skog inngår ikke i tema naturressurser, men er 

likevel vist på kart for å gi en bedre oversikt over området.  
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Figur 4-2: Registreringskart markslag og bonitet, østre del 
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Figur 4-3: Registreringskart markslag og bonitet, vestre del 
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4.3 Utmark 

4.3.1 Utmarksbeite 

Figur 4-4 viser beitelag i området. Sandsvær/Kongsberg beitelag, Skrim ligger innenfor 

influensområdet sør for E134 i Kongsberg. Det er et stort beitelag som dekker store deler av 

Kongsberg kommune vest for Lågen og sør for E134. Det slippes sau og storfe på beite i et 

290 km2 stort område. I følge NIBIO har beitelaget 16 medlemmer, og det slippes noe over 

600 sau og 400 storfe årlig (2).  

Beitelaget Sandsvær/Kongsberg beitelag, Meheia grenser til influensområdet i nord.  

Det er ikke registrert beitelag i Notodden kommune, men ressursen er tilsvarende her som i 

Kongsberg.  

 
Figur 4-4: Kart som viser beitelag. Hentet fra NIBIOs kartløsning Kilden (2) 

 

4.3.2 Jakt og fiske 

Det er ingen ressursutnytting knyttet til fiske i området. Det begrenser seg til friluftsliv og 

rekreasjon. 

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

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

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

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

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

organiseres både storvilt- og småviltjakta av grunneiere. 

Sandsvær/Kongsberg 

beitelag, Skrim 

 

Sandsvær/Kongsberg 

beitelag, Meheia 
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4.4 Mineralressurser 

Det er en rekke registrereringer av mineralressurser i dette området (9), noe som er naturlig 

siden det har vært mye gruvedrift. Stedsnavn som Kobbervollane, Gruvelia og Jerngruva 

vitner om tidligere tiders utvinning. Figur 4-8 og figur 4-9 viser mineralressurser i området.  

4.4.1 Kobbervollane 

Ved Kobbervollane finnes spor etter gruvedrift. Det var smeltehytte her for gruva «Der 

Verlorne Sohn» på motsatt side av elva. Rett sør for Kobbervollane er det også registrert 

tidligere gruvedrift (Gott Vermags). Forekomsten (604–044) er beskrevet som «lite viktig». 

Geofysiske undersøkelser i 1944 ga ikke indikasjoner på drivverdige forekomster (10).  

Delrapport kulturarv gir mer oversikt over den historiske driften av disse gruvene.  

4.4.2 Lassedalen 

I Lassedalen er det en flusspatforekomst. Flusspat (CaF2) benyttes som smeltemiddel i 

metallurgisk industri. Mineralet er en viktig kilde til fremstilling av flussyre og fluor. Ellers 

brukes krystaller av flusspat i linser og prismer for mikroskoper og teleskoper.  

Forekomsten regnes som en av de største i Norge. NGU skriver i 2017 om forekomsten 

(604–314) (11):   

Forekomsten opptrer som en forkastningsbreksje med flusspatmineralisering. 

Flusspaten er hvit og grovkrystallinsk. Sidebergarter er de typiske kongsberg-

gneisene, intrudert av granitt og diabasganger. Det har vært en forholdsvis stor 

drift,- tipphauger over et område på 50 x 150 meter. Gruveåpningen sees som et 

10x20 meter vannfyllt hull. Pumpehuset er fremdeles synlig. Norsk Hydro har på 

1970 tallet tid boret opp forekomsten og funnet den uinteressant på det tids-

punkt. I 2010 har det engelske gruveselskapet Tertiary minerals skaffet seg 

rettighetene til forekomsten og fått den evaluert på nytt. Reservene er anslått til 

å være 4 millioner tonn med mineralisering hvorav 1,2 mill. tonn har en gehalt på 

29 % flusspat. Forekomsten er åpen mot dypet og enkelte skjæringer i borkjerner 

har gehalter på opptil 68 % flusspat. I følge informasjon fra Tertiary minerals har 

selskapet som målsetting å få forekomsten evaluert med en detaljeringsgrad 

som oppfyller internasjonale krav. 

Forekomsten vurderes å ha internasjonal betydning av NGU. Den er også nevnt i region-

geologens strategi for 2017-19 som en forekomst som prioriteres for undersøkelse i 

Buskerud (12).  

Historikk 

Det har vært drift i Lassedalen i flere perioder, og flere aktører har vært involvert på ulike 

steder i forekomsten.  

I en rapport fra 1918 heter det at det tidligere er tatt ut 460 m3 i to skjerp, og at 500-600 

tonn er eksportert. Gjennomsnittsanalyser viste et flusspatinnhold på 40-50 % CaF2 (13).  
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I en tilsvarende rapport fra 1926 om Blaarud Flusspatbrudd heter det at det tidligere har 

vært tatt ut flusspat i området, og at det skal ha vært tatt ut 6000 tonn i dagbrudd. 

Kongsberg Sølvverk var mottaker av flusspat til bruk ved sølvsmeltingen (14).  

I en oversikt fra Statistisk sentralbyrå for året 1940 heter det at det ble produsert 116 tonn 

flusspat med 80 % CaF2 året i Lassedalen Mineralgrube, mens det ble produsert 100 tonn 

flusspat med samme CaF2-innhold i Blårud Flusspatgruve (15).  

I et kart over Lasssedalen fra 1945 er det markert flusspatbrudd til Årdals verk og Norsk 

Aluminium og kalkspatbrudd til Sv. Næss. Figur 4-5 viser dette kartet. Hydros (tidligere 

Årdals verk og Norsk Aluminium) utvinning av flusspat har bakgrunn i behov for et 

flussmiddel i forbindelse med fremstilling av aluminium.  

Etter 1950 har det ikke vært aktiv gruvedrift i området. Hydro gjorde undersøkelser på 

1970-tallet, men forekomsten ble da ikke vurdert som drivverdig. Gruveutstyr og bygninger 

ble fjernet på 1980-tallet, og gruveåpningene ble gjenmurt. 

 

Figur 4-5: Oversiktskart over Lassedalen fra 1945. Gruver markert med lilla sirkel, fra venstre: Årdals 

verk, Norsk Aluminium og Sv. Næss. Kart hentet fra Direktoratet for mineralforvaltning (16) 

 

Beskrivelse av forekomsten 

Forekomsten beskrives i en udatert rapport tilgjengelig i Direktoratet for mineralforvaltnings 

kartbase (17). Rapporten er forfattet av geolog Tore Vrålstad. Han var ansatt som geolog hos 

Hydro i over 30 år, og skrev sannsynligvis rapporten i forbindelse med Hydros undersøkelser 

på 1970-tallet. Gruven ble da avvannet, og det ble utført flere boringer.  

I rapporten heter det at det finnes flere øst-vestgående årer og ganger i de gamle gneisene 

(prekambriske) sørvest, nordvest og vest for Kongsberg. Flusspatforekomsten i Lassedalen 

er en slik gang. Den er klassifisert som 1. generasjons, de er brede og lange med 

dominerende mineralinnhold av kvarts og kalkspat. De breieste er rene brekksjeganger. Sølv 

finnes i 2 generasjonsganger. Disse er smale og korte.  

Forekomsten i Lassdalen er den største som er funnet. Det går øst-vest, og er nærmere 4 km 

lang. Strukturen er ikke rettlinjet, den har knekkpunkter. Disse knekkpunktene har muligens 

betydning for opptreden av de rikere flusspatpartier. I vest tynnes strukturen ut, ev. splittes 
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opp. I øst dekkes berget av tykke løsmasseavsetninger med få bergblotninger, noe som gjør 

det vanskelig å følge forekomsten. Den kan fortsette østover. Lassedalsstrukturen er en 

brekksje av varierende, men til dels stor mektighet. Fra ca. 10 meter til opptil 50-60 meter. 

Det oppgis at strukturen faller ca. 70 grader mot sør. 

I NGUs base oppgis også at strukturen er nesten fire kilometers lang. Her oppgis strøk/fall 

på 282/90 (11). Fallet avviker altså noe fra det som angis i Vråstads rapport.   

Nye vurderinger 

Selskapet Tertiary Minerals plc har nylig hatt bergrettighet (undersøkelsesrett) til dette 

området, se figur 4-6. Bergrettighet ble tidligere kalt muterett. Undersøkelsesområdet 

omfatter 15 sammenhengende tillatelser i et ca. 5900 dekar stort område. Retten var 

tidsavgrenset fra 26.11.2008 til 31.12.2019, og har dermed akkurat gått ut (18).  

Undersøkelsesretten gir innehaveren rett til å foreta undersøkelser i grunnen for å vurdere 

om det finnes forekomst av mineraler med en slik rikholdighet, størrelse og beskaffenhet, at 

den kan antas å være drivverdig. Retten gir ingen rett til utvinning, men den som har en 

undersøkelsesrett kan søke om utvinningsrett etter mineralloven § 29. Det kan gis 

utvinningsrett dersom søkeren sannsynliggjør at forekomsten kan bli drivverdig innen 

rimelig tid. Utvinningsretten gir ikke i seg selv rett til å starte drift på en mineralsk 

forekomst. For å kunne starte regulær drift på en forekomst kreves en rekke tillatelser etter 

blant annet plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og forurensningsloven, samt 

driftskonsesjon etter mineralloven (19). 

Vi har mottatt en rapport fra Tertiary Minerals der deres arbeid i Lassedalen beskrives (20). I 

perioden de hadde bergrettighet har de utført følgende aktiviteter:  

• Gjennomgang av historiske data 

• Nye analyser av tidligere borkjerner  

• Mineralogiske analyser og metallurgisk tester  

• Ressursestimering med utarbeidelse av modell av forekomsten basert på historiske 

data og nye analyser 

• Vurdering av driftsmetoder  

• Miljøvurderinger  

• Utarbeidet avtaler med grunneiere  

 

Etter det vi forstår er det ikke utført nye boringer i området, slik at arbeidet ikke har 

avdekket om forekomstens utbredelse avviker fra det som er kartlagt tidligere.  

Beregninger utført av bedriften viser at lønnsom drift trolig er mulig. En drift med uttak av 

ca. 550 000 tonn malm i året for å kunne produsere 100 000 tonn CaF2 beskrives. Dette 

med åpen drift der malm fraktes fra brudd med dumper/lastebil til et behandlingsanlegg. 

Samlet uttak er beregnet til 3,6 mill. tonn, noe som gir en driftstid på 6,6 år. Det er forutsatt 

døgkontinuerlig drift på ukedager.  

På bedriftens nettsider heter det at Lassedalen har lav prioritet, bl.a. grunnet at selskapet 

heller vil prioritere andre tilsvarende prosjekter (21). Det ser derfor ikke ut til at det vil bli 

drift med det første.  
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Figur 4-6: Bergrettighetsområde Lassedalen (firkanter) og flusspatforekomsten (mørk blå flate). 

Skjermbilde fra kartbasen til NGU (9) 

 

Vurdering 

Vegalternativet går mer eller mindre parallelt med flusspatforekomsten se figur 4-8. 

Avstanden mellom ny veg og forekomsten varierer mellom 300 og 560 meter. En drift 

tilsvarende det som vurderes av Tertiary Minerals vil ikke påvirkes av vegalternativet grunnet 

god avstand.  

Om forekomsten går nordover i berget, kan den ligge under ny veg. Det er imidlertid 

ingenting som tilsier dette. NGU oppgir at fallet til forekomsten er 90. Det vil si at den går 

rett nedover, og at det ikke strekker seg nordover mot ny veg. Undersøkelsene til Tertiary 

Gold viser det samme. En eldre rapport oppgir fallet til 70 grader mot sør, altså bort fra 

vegalternativet. Videre er det svært lite sannsynlig at bredden på forekomsten kan være så 

stor at den når nord til vegalternativet. Forekomsten er dannet i en bred breksje med 

maksimal bredde på 50-60 meter.  

Vi kan ikke se at ny veg vil båndlegge ressursen eller være til hinder for framtidig utnyttelse 

av den, og den ligger følgelig utenfor influensområdet for tiltaket.  
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Figur 4-7: Flusspatforekomsten i Lassedalen og ny E134 

 

4.4.3 Jerngruva 

Ved plassen Jerngruva har det som navnet viser vært gruvedrift. Forekomsten er registrert av 

NGU som nr. 604-056, se rød trekant på figur 4-8. Det er registrert jernmetaller (jern, 

mangan og titan). Forekomsten ligger like nord for dagens E134, men er utenfor 

influensområdet for tiltaket. Det vil ikke bli endringer på denne siden av E134. 

4.4.4 Pukk- og grusressurser 

De eneste registreringer av pukk- og grusressurser hos NGU er ved Goasholt og Leivstein i 

Notodden kommune (22). Her foreligger det vedtatte reguleringsplaner for masseuttak. 

Begge ligger utenfor influensområdet.  
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Figur 4-8: Registreringskart vann- og mineralressurser, østre del 
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Figur 4-9: Registreringskart vann- og mineralressurser, vestre del 
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4.5 Vann 

Granada, den nasjonale databasen over brønner, viser at det er spredte fjellbrønner i 

området (23). De er knyttet til bebyggelsen. Alle har vannforsyning som formål. I en 

kartlegging av NGU oppgis det at vanngiverevnen i området i hovedsak er middels, med 

500-600 l/time (24). Dette er knyttet til granitt. Områder med vulkanske bergarter inngår 

også, her er vanngiverevne noe lavere. Det kan imidlertid være store lokale forskjeller, bl.a. 

grunnet sprekkesystemer.  

På Meheia er det også registrert en løsmassebrønn i Granada (23).  

Mattilsynet har registrert drikkevannsuttak i Elgsjø, og markert en sone rundt sjøen som 

varsomhetsområde for innsjøer (25). Kommunen er ikke kjent med at det er drikkevanns-

uttak fra Elgsjø (26), opplysningen fra Mattilsynet er feil. Det er imidlertid en brønn her til 

Elgsjø café. Det er nok den som ligger til grunn for registreringen til Mattilsynet. Denne 

brønnen er ikke registrert i Granada. 

I Granada er det også kartlagt potensiale for drikkevann i løsmasser (23). Elve-

/bekkeavsetningene ved Buvannet og Elgsjø har begge antatt betydelig grunnvannspotensial. 

Tilsvarende avsetninger som ligger ved Kobbervollane, Jerngruva/Knutsmyr og foten av 

Fjellstulfjell har begrenset potensial grunnvannspotensial. Det er ingen kjent bruk av disse 

ressursene i dag, drikkevann tas fra grunnvannsbrønner i berg eller overflatevann (bekker). 

Ressursen er imidlertid uansett tilstede, og kan utnyttes i framtida. I vurderingene er 

områdene med begrenset potensial ikke skilt ut som egne delområder siden verdien er 

begrenset. Verdien her blir tilsvarende vannressursen i berggrunnen. Områder med antatt 

betydelig grunnvannspotensial er skilt ut som egne delområder.  

Figur 4-8 og figur 4-9 viser registrerte brønner og antatt grunnvannspotensial. Samlet sett 

er det liten utnyttelse av vannressursene i området i dag. All berggrunn kan benyttes til 

drikkevanns- og energibrønner, samt at løsmasser har grunnvannspotensial. 

4.6 Vannkraft 

NVE har registrert fallet i Kobberbergselva fra Kobbervollane til ned til Saggrenda, samt 

Øksne og Kolsjø som magasiner som «rest i samlet plan» (27).  

Både Øksne og Kolsjø har reguleringsdammer for fløting. Reguleringshøyden til Øksne er 

oppgitt å være tre meter (387,5–390,5 moh.) og Kolsjø to meter (412-414 moh.). Det er ikke 

gjort vurderinger av økonomien av en ev. utbygging, men ved å ha disse innsjøene som 

reguleringsmagasin er det trolig lønnsomt å bygge ut denne ressursen. Statskog som er 

grunneier ber også i sin høringsuttalelse til oppstartsvarsel at vegprosjektet ikke legger 

restriksjoner til vassdraget som kan medføre bortfall av et potensielt energiprosjekt i 

vassdraget (28). 

Iht. til V712 skal vannressurser til kraftproduksjon som blir berørt av en plan behandles 

under prissatte konsekvenser. Dette undertemaet behandles derfor ikke nærmere her, men 

vi kan uansett ikke se at prosjektet vil påvirke muligheten til å utnytte vassdraget til 

energiproduksjon.  
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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. 

5.1 Inndeling i delområder 

Influensområdet er delt inn i seks delområder. De beskrives her, og er vist på kart på neste 

side i figur 5-1.  
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Figur 5-1: Delområdekart naturressurser 
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5.2 Delområde NR1 Kobbervollane  

5.2.1 Avgrensning 

Delområdet er avgrenset av dyrket og dyrkbar jord på bruket Kobbervollane (108/36), se 

figur 5-2. Som det går fram av figuren inngår også en moreneavsetning som har et 

begrenset grunnvannspotensial her. Som beskrevet i kap. 4.5 skilles disse ikke ut som egne 

verdisatte delområder.  

 
Figur 5-2: Naturressurser ved delområde NR1 Kobbervollane 

5.2.2 Beskrivelse 

Delområdet består av 26 dekar fulldyrket jord. Her er det i dag grasproduksjon. I tilknytting 

til dette arealet er det også inkludert nærmere 9 dekar dyrkbar jord. NIBIOs kartlegginger 

viser at alt det dyrkete arealet er i jordressursklasse 2 (små begrensninger), og det er gitt 

stor verdi.  

  
Figur 5-3: Kobbervollane 
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5.2.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-1: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NR1 Kobbervollane 

Verdivurdering: Delområde NR1 Kobbervollane 

Registreringskategori: Jordbruk 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                              ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  

Iht. til metodikken gis delområdet med dyrket jord stor verdi siden det er i klasse 2. Den dyrkbare jorden her har 

bare noe verdi, men slås her for enkelhets skyld sammen med den dyrkete jorden slik at dette blir et sammen-

hengende delområde. Samlet sett gis delområdet stor verdi. 

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle                                                   ▲ 
Begrunnelse: 

Alternativet er ikke i berøring med dyrket jord på Kobbervollane. Jordene kan drives som i dag. 

Veglinja tar imidlertid beslag i et areal med dyrkbar mark like nordvest for bebyggelsen, se figur 

5-4. Av dette nærmere 10 dekar store arealet går ca. 3,5 dekar tapt. Situasjonen på Kobbervollane 

vil bli kraftig endret med en ny europaveg like ved bruket, men dette har mindre betydning for 

utnytting av naturressursene. Delområdet blir noe forringet. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alle                                                      ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (–). 

 

 

Figur 5-4: Ny E134 forbi Kobbervollane. Linja legges over dyrkbar jord (brun skravur). Rød flate er 

dyrket jord. Som det går fram av figuren er omlagt gårdsveg så vidt i berøring med dyrket jord. Dette 

vegkantarealet er ikke i drift i dag 
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5.3 Delområde NR2 Moen  

5.3.1 Avgrensning 

Delområdet består av dyrket jord på Moen, se figur 5-5. Det omfatter brukene Mobråten 

(115/30) og Moen (115/7). Det er også et areal med dyrket jord nord for jernbanen. Dette 

ligger utenfor influensområdet, og er derfor ikke tatt med i delområdet.  

 
Figur 5-5: Naturressurser i delområde NR2 Moen og NR3 Moen–Tangane. NR2 er de dyrkede arealene, 

NR3 er grunnvannsressursen, se kap. 5.4 

5.3.2 Beskrivelse 

Innenfor delområdet drives det landbruk. Iht. NIBIOs verdikartlegging er det én teig med små 

begrensninger (stor verdi) på 8 dekar her og et areal på 16,0 med store begrensninger (noe 

verdi). Sau og geit gikk på beite her høsten 2019.  

  
Figur 5-6: Fra Moen. Sau på innmarksbeite høsten 2019 
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5.3.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-2: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NR2 Moen 

Verdivurdering: Delområde NR2 Moen 

Registreringskategori: Jordbruk 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                     ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  

Området er sammensatt av to mindre teiger med fulldyrket jord med ulik verdi iht. til NIBIOs verdisetting basert på 

jordressursklasser. Arealet med noe verdi er dobbelt så stort som det med stor verdi. Samlet sett gis delområdet 

middels verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle                        ▲ 
Begrunnelse: 

Alternativet for ny E134 er lagt langt sør for delområdet, og det påvirkes ikke direkte. Dagens 

E134 som går forbi delområdet vil nedklassifiseres til fylkesveg. Dette vil gjøre det noe lettere å 

drive landbruk grunnet enklere fremkommelighet med traktor og muligens noe mindre risiko 

knyttet til å ha dyr på beite ved en langt mindre trafikkert veg. Disse endringene er imidlertid så 

marginale at de gir små utslag på skalaen som benyttes. Alternativet gir ubetydelig endring. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alle                                 ▲ 
Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 
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5.4 Delområde NR3 Moen–Tangane  

5.4.1 Avgrensning 

Delområdet består av en grunnvannsressurs (akvifer) på Moen, se figur 5-5. Den er 

avgrenset av jernbanen i nord og Buvannet i sør. Delvis innenfor grunnvannsressursen er det 

et areal med dyrkbar jord, samt at det er et annet like utenfor. Dette vil ikke påvirkes, og er 

derfor ikke nærmere vurdert. 

5.4.2 Beskrivelse 

Delområdet består av et område med antatt betydelig grunnvannspotensiale i elveavsetning. 

Dette arealet dekker i alt 260 dekar. Ressursen er ikke utnyttet i dag, og vannkvalitet eller 

mulige uttaksmengder er ikke kjent. Innenfor delområdet er det registrert et par 

drikkevannsbrønner i berg.  

5.4.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-3: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NR3 Moen–Tangane 

Verdivurdering: Delområde NR3 Moen–Tangane 

Registreringskategori: Vann  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                 ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  

Delområdet består av en løsmasseavsetning med et antatt betydelig grunnvannspotensial. Vanngiverevne og  

-kvalitet er ikke kjent. Det er liten bosetning i området, slik at potensialet til å forsyne mange er lite. Området gis 

middels verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle                         ▲ 
Begrunnelse: 

Alternativene for ny E134 er lagt langt sør for delområdet, og området påvirkes ikke direkte. 

Dagens E134 som går forbi delområdet vil nedklassifiseres til fylkesveg. Dette medfører en kraftig 

reduksjon i biltrafikk, og mest sannsynlig opphør av vegsalting. Vannressursen vil dermed bli 

mindre utsatt for vegrelatert forurensning. Den positive effekten av trafikknedgang bedømmes 

imidlertid å være så liten at det blir små utslag på skalaen som benyttes. Alternativet gir 

ubetydelig endring.  

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alle                                  ▲ 
Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 
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5.5 Delområde NR4 Jerngruva 

5.5.1 Avgrensning 

Delområdet er avgrenset av dyrket jord i tilknytting til plassen Jerngruva som ligger på 

begge sider av E134 (se figur 5-7). 

 
Figur 5-7: Naturressurser ved delområde NR4 Jerngruva 

 

5.5.2 Beskrivelse 

Området består av fulldyrket jord tilhørende Jerngruva (115/2) og Nordre Jerngruva 

(115/23). Det er fulldyrket jord i drift her i dag med grasproduksjon og dyr på beite (se figur 

5-8). Her inngår 25,0 dekar med stor verdi, 16,8 dekar med middels verdi og 4,5 dekar med 

noe verdi.  

Som navnet sier har det vært gruvedrift i dette området. Det er ingen kartlagte drivverdige 

ressurser i dag, og dette vektlegges derfor ikke. Innenfor (og utenfor) delområdet ligger 

også en moreneavsetning som har antatt begrenset grunnvannspotensial. Det er ingen kjent 

bruk av ressursen, og den skilles ikke ut som et eget delområde (se kap. 4.5).  
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5.5.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-4: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NR4 Jerngruva 

Verdivurdering: Delområde NR4 Jerngruva 

Registreringskategori: Jordbruk 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                                                                              ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  

Delområdet består av dyrket jord med tre verdikategorier. Stor verdi dominerer, og delområdet gis samlet sett stor 

verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alle                           ▲ 
Begrunnelse: 

Dagens E134 som går forbi delområdet vil nedklassifiseres til fylkesveg. Dette vil gjøre det noe 

lettere å drive landbruk grunnet enklere fremkommelighet med traktor og muligens noe mindre 

risiko knyttet til å ha dyr på beite siden trafikken blir langt mindre. Disse endringene er imidlertid 

så små at de gir små utslag på skalaen som benyttes. Alternativet gir ubetydelig endring. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

Alle                                  ▲ 
Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 

 

  
Figur 5-8: Delområde NR4 Jerngruva 
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5.6 Delområde NR5 Elgsjø 

5.6.1 Avgrensning 

Delområdet omfatter elveavsetning ved Elgsjø, se figur 5-9.  

 
Figur 5-9: Delområde NR5 Elgsjø består av en registrert grunnvannsressurs 

 

5.6.2 Beskrivelse 

Elveavsetningen ved Elgsjø har et antatt betydelig grunnvannspotensial. Det er ingen 

utnytting av ressursen i dag, og siden E134 skjærer gjennom den kan den være utsatt for 

vegrelatert forurensning (i første rekke salt).  

 

 
Figur 5-10: Elgsjø 
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5.6.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-5: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NR5 Elgsjø 

Verdivurdering: Delområde NR5 Elgsjø 

Registreringskategori: Vann  

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                           ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  

Delområdet består av en løsmasseavsetning med et antatt betydelig grunnvannspotensial. Vanngiverevne og  

-kvalitet er ikke kjent. Det er liten bosetning i området, slik at potensialet til å forsyne mange er begrenset. 

Området gis middels verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret  Ubetydelig 

endring  

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1 daglinje                      ▲ 
Begrunnelse: 

Alternativ 1 er lagt nord for ressursen, og den vil dermed ikke påvirkes direkte. Dagens E134 går 

gjennom avsetningen. Den vil opprettholdes (som fylkesveg), men trafikken vil blir langt mindre 

og salting vil mest sannsynlig opphøre. Det betyr at ressursen blir mindre påvirket av vegrelatert 

forurensning. Ny veg vil imidlertid saltes, og selv om avstanden mellom ny veg og forekomsten 

er større, kan den bli saltpåvirket. Ressursen benyttes ikke i dag, og behovet er også svært 

begrenset. Alternativet gir ubetydelig endring.  

Alt. 1B daglinje                        ▲ 
Begrunnelse: 

Alternativ 1B ligger litt nærmere ressursen enn alt. 1, men påvirkningen vurderes likt. 

Alternativet gir ubetydelig endring.  

Alt. 2 tunnel                                                  ▲ 

Begrunnelse: 

Alternativ 2 vil gå gjennom forekomsten, noen som vil begrense muligheten for utnytting. 

Forekomsten vil også bli mer utsatt for vegrelatert forurensning. Delområdet blir noe forringet. 

Alt. 3 firefelt                         ▲ 

Begrunnelse: 

Alternativ 3 ligger nærmere ressursen enn alt. 1, men påvirker den ikke direkte. Vurderingene 

blir de samme. Alternativet gir ubetydelig endring. 

Tiltakets konsekvens 

Utbyggings-

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

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

Alt. 1B daglinje 
                                   ▲ 
Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 

Alt. 2 tunnel                                                      ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (–). 

Alt. 3 firefelt                                 ▲ 
Ubetydelig miljøskade for delområdet (0). 
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Figur 5-11: Grunnvannsressursen ved Elgsjø og alternativene (fra nord alt. 1, alt. 3, alt. 1B og alt. 2) 

 

5.7 Delområde NR6 Saggrenda–Elgsjø 

5.7.1 Avgrensning 

Delområdet omfatter samtlige restarealer innenfor influensområdet.  

5.7.2 Beskrivelse 

Her inngår områder som benyttes til utmarksbeite og jakt. Det sistnevnte har nok liten 

ressursmessig betydning, men på Statskogs arealer har dette preg av næringsvirksomhet. 

Potensiale for det er også tilstede på andre eiendommer. Det er ikke registrert beitelag på 

Notoddensiden av fylkesgrensa, men ressursen er uansett tilstede. All berggrunn i området 

er en ressurs i form av brønner både til drikkevann og energiformål. Det samme er tilfelle 

med løsmasseavsetninger med antatt begrenset grunnvannspotensial.   
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5.7.3 Verdi, påvirkning og konsekvens 

Tabell 5-6: Vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens delområde NR6 Saggrenda–Elgsjø 

Verdivurdering: Delområde NR6 Saggrenda–Elgsjø 

Registreringskategori: Utmark og vann 

Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

                                                ▲ 

Kort beskrivelse med verdibegrunnelse:  

Området har naturressurser knyttet til utmark (beite og jakt) og utnytting av grunnvann. Det er lite bebyggelse her, 

noe som medfører at dagens bruk av vannressurser er liten. Det er heller ikke lagt opp til utbygging i området, slik 

at denne ressursen heller ikke forventes å bli viktigere i nær fremtid. Delområdet gis noe verdi.  

Tiltakets påvirkning 

Utbyggings-

alternativ 

Forbedret Ubetydelig 

endring 

Noe forringet Forringet Sterkt forringet 

Alt. 1 

daglinje 
                                                       ▲ 
Begrunnelse: 

Alternativet passerer løsmasseforekomster med begrenset grunnvannspotensial ved Kobber-

vollane, Jerngruva og i foten av Fjellstulfjell. Dette gjør utnytting av forekomstene mindre aktuelt, 

men det er uansett begrenset behov for å ta disse ressursene i bruk. Ved Jerpetjønnhovet legges 

alternativet over to grunnvannsbrønner (nr. 41089 og 40200), se figur 5-12. Det er en stor fare for 

at disse ødelegges. Etablering av nye brønner er uproblematisk, og vil inngå investeringskostnad-

ene. Dette vektlegges derfor ikke her. Ellers er alternativet lagt i skogsområder der bruk av natur-

ressurser er begrenset om en ser bort fra skogbruk. Det går imidlertid dyr på beite her, og om-

rådet inngår i Statskogs jaktområde. En ny europaveg i dette området vil forringe disse mulig-

hetene noe. Dette oppveies ikke ved en nedklassifisering av dagens E134. Beslag av beiteressurser 

blir meget lite når en ser på beitelagenes samlede areal i dette området, og vil ikke medføre at 

dyreantallet må reduseres. Det blir arealinngrep i områder som benyttes til stor- og småviltjakt, 

samt at det blir støybelastning. Arealinngrepet gir mindre leveområde for jaktbart vilt, men dette 

er meget lite sammenlignet med de samlede leveområdene, slik at mengden jaktbart vilt ikke vil 

endres. Jaktutøvelsen vil imidlertid endres, og storviltjakta må trolig omorganiseres. Dette kan 

igjen påvirke betalingsvilligheten for jegere Samlet sett blir delområdet noe forringet.   
Alt. 1B 

daglinje 
                                                        ▲ 
Begrunnelse: 

Frem til Jerngruva er alternativet identisk med alt. 1. Endringene nord for Elgsjø er så små at de 

ikke har betydning.  Samlet sett blir delområdet noe forringet.   
Alt. 2 tunnel                                                   ▲ 

Begrunnelse: 

Frem til Jerngruva er alternativet identisk med alt. 1. Tunnel under Skredbufjellet fører til at de to 

brønnene ved Jerpetjønn og grunnvannsressursen i foten av Fjellstulfjell ikke påvirkes. I tunnel-

sonen vil heller ikke mulighetene for jakt og beite påvirkes. Påvirkningen er dermed noe mindre 

enn de andre alternativene, men delområdet blir likefullt noe forringet. Tunnelen vil medføre 

utslipp av vaskevann fra tunnel. Dette er forurenset, og kan om det slippes ut urenset forringe 

vannkvalitet. Det er forutsatt at dette vannet samles opp og renses før det slippes til resipient, slik 

at det ikke vil skade vannressurser.  

Alt. 3 firefelt                                                           ▲ 

Begrunnelse: 

Frem til Jerngruva er alternativet identisk med alt. 1. Videre er alternativet tilnærmet som alt. 1, 

men arealbeslaget blir noe større med firefeltsveg, noe som gir et litt større beslag i områder med 

jakt- og beiteressurser. Endringene nord for Elgsjø er så små at de ikke har betydning.  Samlet sett 

blir delområdet noe forringet. 

 

Tiltakets konsekvens 
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Utbyggings-

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

Alt. 1 

daglinje 
                                                         ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (–). 

Alt. 1B 

daglinje 
                                                         ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (–). 

Alt. 2 tunnel                                                    ▲ 

Noe miljøskade for delområdet (–). 

Alt. 3 firefelt                                                            ▲ 
Noe miljøskade for delområdet (–). 

 

 

Figur 5-12: Daglinjealternativet ligger tett på to registrerte bergbrønner (vist med blå sirkel) ved 

Jerpetjønnene  

 

5.8 Verdikart 

De seks verdisatte delområdene er vist i figur 5-1.  
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Figur 5-13: Verdikart naturressurser 

  



E134 Saggrenda-Elgsjø. Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.  

Delrapport naturressurser  

 

68 

6 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

Trinn 2 av analysen omhandler konsekvensvurdering av temaet for hele utbyggings-

alternativer.  

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 utbyggings-

alternativ.  

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

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

Delområde NR1 

Kobbervollane 
Stor 0 – – – – 

Delområde NR2 

Moen 
Stor 0 0 0 0 0 

Delområde NR3 

Moen–Tangane 
Middels 0 0 0 0 0 

Delområde NR4 

Jerngruva 
Stor 0 0 0 0 0 

Delområde NR5 

Elgsjø 
Middels 0 0 0 – 0 

Delområde NR6 

Saggrenda–Elgsjø 
Noe 0 – – – – 

Avveining  Har per 

definisjon 

ingen 

konsekvens 

To delområder 

med noe 

miljøskade 

To delområder 

med noe miljø-

skade 

Tre delområder 

med noe miljø-

skade 

To delområder 

med noe miljø-

skade 

Samlet vurdering 

(etter kriterier i 

tabell 2-3) 

 Ingen negativ 

konsekvens  

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Rangering  1 3 3 2 4 

Forklaring til 

rangering 

 Ingen påvirk-

ning av natur-

ressurser 

Beslag av noe 

dyrkbar jord og 

utmarksbeite 

Beslag av noe 

dyrkbar jord og 

utmarksbeite. 

Forskjellen 

mellom alt 1 og 

alt. 1B er 

ubetydelig 

Beslag av noe 

dyrkbar jord og 

utmarksbeite. 

Lang tunnel 

mer en veier 

opp for nær-

føring til 

grunnvanns-

ressurs, og 

dette bedøm-

mes som det 

beste utbyg-

gingsalternativ-

et selv med tre 

områder med 

noe miljøskade 

Beslag av noe 

dyrkbar jord og 

utmarksbeite. 

Firefeltsveg har 

noe større 

arealbeslag enn 

de andre, 

rangeres derfor 

som det 

dårligste 
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Som det går fram av tabellen er det svært små forskjeller mellom alternativene, og de 

negative konsekvensene er små. Alle utbyggingsalternativer er gitt liten negativ konsekvens. 

Alternativ 0 som er dagens situasjon har per definisjon ingen konsekvens.  

Alternativene er identiske ved Kobbervollane, og her tar de et lite beslag av dyrkbar jord, noe 

som gir noe miljøskade for dette delområdet. Dagens E134 går gjennom områdene NR2-4. 

Her vil ny veg (alle alternativer) legges utenfor, dagens veg nedklassifiseres og det aller 

meste av dagens trafikk fjernes. Dette er positivt, men den positive virkningen er så liten at 

den ikke gir utslag på skalaen som er benyttet for tema naturressurser. Ved Elgsjø (NR5) 

kommer alt. 2 ut med én minus grunnet inngrep i grunnvannsressurs, mens de tre andre 

alternativene ikke er i direkte berøring med delområdet. I det store delområdet kalt NR6 er 

alternativ 1 og 1B tilnærmet like. Dagsonene gir inngrep i områder benyttet til utmarksbeite 

og jakt, samt grunnvannsressurser. Dette gir noe miljøskade. Alternativ 3 har tilnærmet lik 

linjeføring som 1 og 1B, men firefeltsveg har noe større arealbeslag, og har derfor noe større 

inngrep i områder brukt til jakt og beite og potensielt grunnvannsuttak. Alternativet gir noe 

miljøskade, men rangeres etter 1 og 1B. Alternativ 2 har de samme virkningene, men den 

lange tunnelen gjennom Skredbufjellet begrenser de negative virkningene på denne 

strekningen. Dette mer enn veier opp den ene minusen for delområde NR5 Elgsjø, og 

alternativ 2 rangeres som nr. 2 etter nullalternativet. Dagsonealternativene 1 og 1B rangeres 

likt på tredjeplass, mens alt. 3 rangeres sist.  

6.2 Konsekvenser i anleggsperioden 

Planlagte riggområder og anleggsveger (se figur 3-26 til figur 3-28) er ikke i berøring med 

spesielle naturressurser. 

Aktivitet i anleggsfasen kan medføre forurensning som skader vannressurser ved 

uhellsutslipp fra maskiner og drivstofftanker, utslipp av drivevann fra tunnel og avrenning 

fra rigg/anleggsområdet. Drivevann fra tunnel må renses før utslipp til resipient. Det er 

forutsatt at det iverksettes rutiner for å begrense faren for dette. Uansett er nok 

konsekvensene knyttet til vann og vassdrag som en ressurs begrenset siden det er lite 

utnytting av overflatevann i området.  

Dyr på beite kan skremmes av anleggsaktivitet og skades om de forviller seg inn på 

anleggsområdet.  

Utøvelse av jakt vil bli begrenset i og nær anleggsområdet i byggetiden.  

6.3 Vurdering av permanente massedeponier 

Alle de tre foreslåtte massedeponiene ligger innenfor det store delområdet NR6 Saggrenda–

Elgsjø. Ingen av lokalitetene er i berøring med viktige naturressurser. De er alle lagt i skogs-

/myrområder uten spesielle verdier. Deponiområdene vurderes derfor å medføre ubetydelig 

endring med hensyn til naturressurser. 

6.4 Vurderinger etter særlovverk, retningslinjer etc. 

Innenfor tema naturressurser er det ikke vurdert behov for spesielle vurderinger rundt 

lovverk og retningslinjer. Jordvernet har blitt styrket de siste årene, men ingen alternativer er 
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i berøring med dyrket jord. Forholdet til vanndirektivet behandles under tema 

naturmangfold.  

6.5 Usikkerhet 

Det er ikke avdekket vesentlige usikkerheter knyttet til dette temaet. Det er en viss 

usikkerhet knyttet til utbredelse av mineralforekomster, men dette bedømmes ikke å ha 

betydning for de vurderinger som er gjort.  

 

7 Skadereduserende tiltak 

KU-forskriften setter krav til hvordan forebygge skadevirkninger av et tiltak. Jamfør § 23 

skal KU «beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå, begrense, istandsette og hvis 

mulig kompenseres for vesentlige skadevirkninger for miljø og samfunn både i bygge- og 

driftsfasen».  

Det foreslås ikke skadereduserende tiltak for tema naturressurser.  

 

8 Miljøoppfølging 

Det vil bli anleggsaktivitet i områder der det går husdyr på utmarksbeite. Her må det tas 

kontakt med dyreeiere/beitelag slik at nødvendige hensyn tas. Det blir trolig nødvendig å 

gjerde inn anleggsområde for å hindre husdyr tar seg inn på anlegget.  

Drikkevannsbrønner i nærheten av valgt alternativ må undersøkes før anleggsstart slik at en 

har en nåtilstand med tanke på kapasitet/kvalitet før arbeidene starter.  

Utover dette er det ikke identifisert spesielle forhold som krever miljøoppfølging for tema 

naturressurser.  
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