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Forord 

Denne konsekvensutredningen 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 sammenstiller og oppsummerer utførte delutredninger i henhold til beskrivelsen i 

planprogram for prosjektet. Planprogrammet er fastsatt av Kongsberg kommune og 

Notodden kommune. Forslagsstiller og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen 

Utbyggingsområde sørøst. 

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

Grøsfjeld (planleggingsleder).  

Foreliggende rapport er utarbeidet av Multiconsult Norge AS på oppdrag fra Statens 

vegvesen. Oppdragsleder hos Multiconsult har vært Wenche Aalberg. Gunnar Bratheim har 

ledet arbeidet med konsekvensutredningen.  

Rapporten er tilgjengelig på følgende nettadresse: 

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

 

 

Oslo, februar 2021 

 

  

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

0.1 Innledning 

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

Østlandet og Vestlandet. Vegstandarden på eksisterende E134 mellom Saggrenda og Elgsjø 

er dårlig, og denne standarden er klart medvirkende til at prosjektet har blitt en realitet. 

• Flere steder langs strekningen Saggrenda-Elgsjø har fartsgrense 60 km/t pga. 

spredt randbebyggelse og mange avkjørsler.  

• To korte strekninger har fartsgrense 40 km/t pga. dårlig standard på bruer.  

• Deler av strekningen har lange og bratte stigninger (opptil 9 %), med til dels dårlig 

kurvatur og manglende forbikjøringsmuligheter 

• Strekningen er en flaskehals både for transportnæringen, busstransportnæringen 

og lokalbefolkningen. Spesielt gjelder dette på vinteren, da tungtransport ofte 

kjører seg fast. 

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

meget alvorlig skadd, 5 alvorlig skadde og 34 lettere skader. 

0.2 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 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 

Målprioritering for innholdet i planforslaget: 

1) Positiv netto nytte 

2) Ikke prissatte konsekvenser 
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0.3 Beskrivelse av tiltaket 

0.3.1 Vegstandard 

Ny E134 planlegges i utgangspunktet som 2-felts avkjørselsfri hovedveg med midtdeler, i 

tråd med vegklasse H5 i Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming.  

Statens vegvesen utarbeidet i oktober 2019 en utredning om økt bruk av smal 4-felts veg på 

veger med ÅDT mellom 6000 og 20 000 (1). Utredningen ble gjort på bakgrunn av oppdrag 

fra Samferdselsdepartementet. Rapporten har vært på en omfattende høringsrunde. 

Vegdirektoratet har 29.05.2020 sendt sin anbefaling til Samferdselsdepartementet for 

avgjørelse. Det anbefales at det bygges motorveg med fartsgrense 110 km/t og vegbredde 

20 til 23 m for ÅDT mellom 12 000 og 20 000. For ÅDT 6 000–12 000 kan det være aktuelt 

å bygge motorveg med fartsgrense 110 km/t og vegbredde 19-21,5 m dersom det er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Med utgangspunkt i dette er det utredet to alternative vegklasser for ny E134 Saggrenda-

Elgsjø: 

• 2- og 3-felts veg med midtdeler og fartsgrense 90 km/t 

• smal 4-felt med fartsgrense 110 km/t 

2-felts veg med midtdeler (H5) 

Ny veg med vegklasse H5 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. På enkelte strekninger er det med denne dimensjoneringsklassen også 

aktuelt med 4 felt, dvs. forbikjøringsfelt i begge retninger. 

 
Figur 0-1: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 (fra Statens vegvesens håndbok N100) 

 
Figur 0-2: Tverrprofil for dimensjoneringsklasse H5 der det anlegges forbikjøringsfelt (fra Statens 

vegvesens håndbok N100). 
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Vegen planlegges med fartsgrense 90 km/t. Minimum horisontalkurveradius er 400 m. 

Kravet til maksimal stigning er 6 %. Av hensyn framkommelighet for tunge kjøretøyer 

vinterstid er det i dette prosjektet planlagt veglinjer med maksimalt 5 % stigning. 

Smal 4-felts veg 

For smal 4-felts veg er det tatt utgangspunkt i tidligere standardklasse H8 fra forrige utgave 

av N100 (2014). Vegbredde er 20 m, og fartsgrense er 110 km/t. Minimum horisontal-

kurveradius er 800 m. Som for H5-veg er det planlagt med maksimalt 5 % stigning i dette 

prosjektet. 

 
Figur 0-3: Tverrprofil for smal 4-feltsveg Samlet bredde er 20,0 m (1) 

Tunnel 

Figur 0-4 viser tunnelprofil for ettløps tunnel T10,5 med parallell rømningstunnel T5,5. På 

bakgrunn av vurderinger gjort i innledende fase er denne standarden valgt for tunnel på 

vegklasse H5 i dette prosjektet. Rømningstunnelen vil være kjørbar for utrykningskjøretøyer 

og for drift og vedlikehold.  

  

Figur 0-4: Tunnelprofil for ettløps tunnel T10,5 og parallell rømningstunnel T5,5 (fra Statens 

vegvesens håndbok N100) 

0.3.2 Kryss 

Ved Rossebu etableres T-kryss for kobling til eksisterende veg. Dette er en midlertidig 

løsning fram til videreføring av ny E134 vestover. 

I motsatt ende av prosjektstrekningen, i Saggrenda (rett øst for Vollåstunnelen), ble et nytt 

planskilt kryss tatt i bruk ifm. åpningen av prosjektet E134 Damåsen-Saggrenda 

03.07.2020. 
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Det er ingen viktige målpunkter på strekningen mellom Saggrenda og Elgsjø og det etableres 

derfor heller ikke flere kryss på denne strekningen.  

0.3.3 Vegalternativer 

Gjennom optimaliserings- og silingsfasene for prosjektet (egne rapporter foreligger) er det 

utviklet fire alternativer: 

• Alternativ 1 daglinje (2- og 3-feltsveg) 

• Alternativ 1B daglinje, søndre variant ved Elgsjø 

• Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

• Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

Disse er vist i figuren under. 

 

 
Figur 0-5: Alternative veglinjer og massedeponier 

 

0.3.4 Trafikk 

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført trafikkberegninger i regional 

transportmodell (RTM). I 2050 er trafikken på ny veg (alternativ 1, 1B og 2) beregnet å være i 

overkant av 11 000 kjøretøyer i døgnet (ÅDT). I alternativ 3 med smal 4-felts veg øker 

trafikken noe mer, og her er det beregnet en ÅDT på litt over 12 000 kjøretøyer i 2050. 

Dersom dagens veg beholdes, er trafikken beregnet til om lag 10 000 kjøretøyer i 2050. 
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0.3.5 Kollektivtrafikk 

Det ligger bussholdeplasser langs dagens E134. Strekningen trafikkeres av ekspressbuss 

mellom Notodden og Oslo. Det er 10 avganger i hver retning på hverdager.   

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 eventuelle lokale 

ruter kjøre dagens veg, mens ekspressruter kjører ny E134. 

0.3.6 Massedeponier 

Alle alternativene vil medføre overskudd av masser. Massene vil i størst mulig grad bli 

benyttet i linja, men det vil også være behov for massedeponi. Det utredes tre mulige 

lokaliseringer av massedeponi, disse er vist i figur 0-5. 

0.3.7 Støy  

Støyberegninger etter retningslinje T-1442 om behandling av støy i arealplanlegging viser at 

alternativ 01 har et betydelig antall støyutsatte boliger og fritidsboliger i området nord for 

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

(rød sone) gå betydelig ned. Som følge av økt hastighet på ny veg blir det kun moderat 

reduksjon i antall boliger og fritidsboliger i gul sone i daglinjealternativene.  

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

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

alternativet. 

Støytiltak for boliger og fritidsboliger i gul og rød sone er ikke hensyntatt i beregningene, 

disse vil utformes i den videre planleggingen, på bakgrunn av mer detaljerte beregninger for 

den enkelte bolig/fritidsbolig. 

Tabell 0-1: Antall boliger/fritidsboliger i rød og gul støysone i de ulike alternativene 

Alternativ Støysone iht. T-1442 

Gul sone  

Lden 55-65 dB 

Rød sone 

Lden >65 dB 

Boliger/fritidsboliger Boliger/fritidsboliger 

Alternativ 0 85 34 

Alternativ 1 daglinje 68 3 

Alternativ 1B daglinje 73 3 

Alternativ 2 tunnel 44 7 

Alternativ 3 smal 4-felt 82 5 

 

 

 
1  Alternativ 0 er forventet utvikling dersom det ikke bygges ny veg. For tema støy betyr dette dagens veg med framtidig 

trafikknivå (år 2046). 
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0.4 Samfunnsøkonomisk analyse 

0.4.1 Prissatte konsekvenser 

For alle utbyggingsalternativer vil trafikant- og transportbrukere oppleve positiv nytte. 

Denne posten har det største bidraget til positiv nytte i alle alternativene. Alternativ 3 har 

høyest trafikantnytte, og er det eneste alternativet som oppfyller målsettingen om en 

reisetidsreduksjon på 5,5 minutter. I tillegg til trafikantnytten kommer reduserte 

ulykkeskostnader med forholdsvis store nyttebidrag i alle alternativer.  

I både alternativ 1, 1B og 3 er de positive virkningene av tiltaket større enn kostnadene og 

medfører positiv netto nytte av utbyggingsalternativene på henholdsvis omtrent 300 

millioner, 250 millioner og 38 millioner. Alternativ 3 har lavere netto nytte enn alternativ 

1/1B grunnet høyere investeringskostnader og økte kostnader for samfunnet knyttet til 

regional- og global luftforurensning. Netto nytte er noe høyere i alternativ 1 enn i alternativ 

1B i hovedsak grunnet lavere investeringskostnader i alternativ 1. Dette alternativet kommer 

derfor best ut i vurderingen av prissatte virkninger.  

Alternativ 2 har negativ samfunnsnytte. Dette alternativet har vesentlig høyere investerings-

kostnader og kostnader til drift- og vedlikehold enn øvrige alternativer. De positive 

effektene alternativet gir er derimot ikke vesentlig større enn det som beregnes for de øvrige 

alternativene, og ikke store nok til å oppveie de høye kostnadene. Det medfører at netto 

nytte av tiltaket i alternativ 2 er negativ.  

Tabell 0-2: Sammenstilling av prissatte konsekvenser, (millioner kr, diskontert).  

Konsekvenstema Alternativ 1 Alternativ 1B Alternativ 2 Alternativ 3 

Trafikant og transportbrukernytte 1 662 1 662 1456 2 061 

Operatørnytte -12 -12 - 11 -11 

Budsjettvirkning -1 533 -1 582 -2 652 -1 960 

Ulykker 385 385 325 375 

Støy- og luftforurensing 15 13 15 -10 

Regional- og global luftforurensning 106 93 157 -25 

Andre kostnader 0 0 98 0 

Restverdi 0 0 23 0 

Skattekostnad -307 -316 -530 -392 

Netto nytte, NN 316 242 -1 119 38 

Netto nytte per budsjettkrone, NNB 0,21 0,15 -0,42 0,02 

Anleggskostnad, diskontert (inkl. mva.) -1 704 -1 768 -2 669 -2 234 

Rangering 1 2 4 3 
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Figur 0-6: Sammenstilling av prissatte konsekvenser. De røde strekene viser beregnet netto nytte. Tall i 

millioner kr (diskontert verdi) 

0.4.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Metode 

Ikke-prissatte konsekvenser vurderes i henhold til metoden i Statens vegvesens håndbok 

V712 Konsekvensanalyser.  

• Verdi for delområder vurderes på en femdelt skala, fra ingen betydning til svært 

stor verdi. 

• Tiltakets påvirkning vurderes for hvert delområde, på en skala fra sterkt forringet 

til forbedret. 

• Konsekvens for delområder fastsettes ut fra verdi og påvirkning, på en skal fra fire 

minus til fire pluss. 

• Samlet konsekvens for veglinjer vurderes på en skala med åtte trinn, fra kritisk 

negativ konsekvens (- - - -) til stor positiv konsekvens (+++/++++). 

Landskapsbilde 

Dagens situasjon og verdier 

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

Terrenget stiger bratt opp fra både Kongsberg og Notodden, til et høybrekk omkring 

Jerpetjønn.  

Den aktuelle strekningen går gjennom hovedsakelig skog- og åslandskap, med noen 

mindre, åpne områder med jordbrukslandskap og bebyggelse ved Moen, Meheia 

gård/Jerngruva og Knutsmyr. Randbebyggelsen langs vegen består av enkelte mindre 

gårdsbruk og en del hytter.  

Gjennom dalen går dagens E134, jernbanen og parallelle og kryssende lokalveger. I bunnen 

av dalen er det flere innsjøer. Det største vassdraget, Kobberbergselva, renner nedover mot 

Kongsberg fra vannene Buvannet-Steingrunnsvannet-Bråtavannet. 

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

massetak/industri. 

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

elementer som skiller seg ut. Landskapet kan derfor oppleves som noe vanskelig å orientere 
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seg i. Det er skilt ut i alt 12 ulike delområder som er registrert og verdisatt. De største 

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

influensområdet, i følgende delområder: 

• L2 Kobberbergselva 

• L5 Bråtavannet, Steingrunnsvannet og Buvannet 

• L6 Øksneelva 

• L7 Løken og Knutsmyr 

• L9 Øvre og Nedre Jerpetjønn 

• L11 Elgsjø.  

Alle disse områdene er vurdert å ha stor verdi. 

Det er noen mindre åpne områder med jordbrukslandskap og bebyggelse som skiller seg ut 

med visuelle kvaliteter ved Moen (i L4), Meheia gård/Jerngruva (i L3) og Knutsmyr (i L7). 

Disse områdene har noe høyere verdi enn skog- og åslandskapet. Delområde L4 Moen og 

Haugen er vurdert å ha stor verdi, de øvrige har middels verdi. 

  
Figur 0-7: Jordbrukslandskapet ved Knutsmyr Figur 0-8: Fra våtmarksområdet ved Løken  

 

 
Figur 0-9: Kobberbergselva sett fra området ved Kobbervollane i vestlig retning. Små stryk skaper 

variasjon langs elveløpet 
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Konsekvenser 

For tema landskapsbilde er alle alternativer vurdert å gi middels negativ konsekvens. Alter-

nativ 2 er rangert som best av utbyggingsalternativene, og 1B som dårligst. De mest alvor-

lige konfliktene er inngrepene ved våtmarksområdet L7 Løken, ved Øvre og Nedre Jerpetjønn 

i delområdene L8 og L9 (alternativ 1, 1B og 3), samt ved Elgsjø i delområdene L10 Tellerud 

til Ingerhøy og L11 Elgsjø. 1B er rangert dårligere enn alternativ 1 ved Elgsjø, da 1B vil få 

store fyllinger som i større grad fremstår som en vegg i landskapet. Alternativ 2 er rangert 

bedre enn alternativ 1, 1B og 3, da det unngår inngrepene langs Øvre og Nedre Jerpetjønn.  

Alternativ 3 med 4-felts veg medfører økning i fjellskjæringer noen steder sammenlignet 

med de andre alternativene, men samtidig gir det bredere profilet et åpnere vegrom som 

reduserer virkningen av høyden på fjellskjæringene. Dette gir samlet sett ingen endring i 

konsekvens. Ved Elgsjø er linjeføringen mer lik alternativ 1B enn alternativ 1, slik at 

alternativet rangeres foran 1B, men etter alternativ 1. 

 

Friluftsliv/by- og bygdeliv 

Dagens situasjon og verdier 

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

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

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

viktigste verdiene i området er knyttet til: 

• Innfallsporter/turkorridorer mot Øksne/Kolsjø sør for E134 og 

Hengsvann/Jonsknuten-områdene nord for dagens E134 (delområde FB3 og FB4 – 

middels verdi) 

• Fjellstulfjellet, som er et mye brukt turmål (FB8 – stor verdi) 

• Områdene fra Elgsjø mot Høymyr, Skredbufjellet og Heia hyttefelt, som er mye 

brukte utfartsområder og nærfriluftsområder for hyttebebyggelsen (FB 9 og FB10 – 

middels verdi) 

• Turkorridoren mot Tovestul/Dårstul (FB13 – middels verdi) 

Storparten av de resterende arealene som inngår i influensområdet har noe verdi for 

friluftsliv. 

  

Figur 0-10: Utsikt vestover fra Fjellstulfjellet Figur 0-11: Turskilt ved E134 ved Elgsjø 
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Konsekvenser 

For friluftsliv/by- og bygdeliv er alle alternativer vurdert å gi noe negativ konsekvens. 

Alternativ 2 er rangert som best av utbyggingsalternativene, og alternativ 3 som dårligst. 

Den største konflikten er felles for alle alternativer, inngrep i turkorridoren mot 

Øksne/Kolsjø, hvor blåmerket sti beslaglegges og turgåere blir henvist til skogsbilvegen. I 

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

medfører støy i områder som i dag er lite støyutsatt. Samtidig vil alle alternativer medføre 

forbedringer for friluftslivet nær eksisterende trasé på Kongsbergsiden. Alternativ 1 og 1B 

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

delområdet Fjellstulfjellet. Alternativ 2 har tunnel her, og reduserer støy sammenlignet med i 

dag. 

Ved Elgsjø gir alternativ 1B, 2 og 3 inngrep og økt støy som påvirker hele delområdet 

negativt. Alternativ 1 gir ikke de samme negative virkningene for Elgsjø, men drar på den 

andre siden ny veg lenger inn i friluftsområder nord for innsjøen.  

Alternativ 3 gir noe mer støy og litt større inngrep langs hele strekningen sammenlignet med 

1 og 1B. Av daglinjealternativene er alternativ 1 totalt sett vurdert som svakt bedre enn 1B, 

som igjen er litt bedre enn alternativ 3.  

 
Figur 0-12: Jerpetjønnhovet er et viktig utgangspunkt for turer til Fjellstulfjellet og flere andre turmål 
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Naturmangfold 

Dagens situasjon og verdier 

Influensområdet er delt inn i hele 31 delområder. Landskapet nord for Elgsjø skiller seg ut 

med spesielt store naturverdier. Her finnes store sammenhengende arealer med gammel 

brannpåvirket lavlandsfuruskog av høy nasjonal/internasjonal kvalitet. Nærhet til 

naturreservatene Fjellstulfjell og Flaaten styrker dette. Området styrkes ytterligere ved at det 

ligger i et nasjonalt kjerneområde for gammel furuskog. Her er det blant annet funnet en 

barkbilleart som var antatt utdødd, til den ble gjenfunnet ved Follsjå sommeren 2019, og 

deretter ved Elgsjø samme høst. To av delområdene nord for Elgsjø, samt Kjerkeberget 

naturreservat like ved Vollåstunnelen, har svært stor verdi.  

Utover dette er det verdier knyttet til vassdragene grunnet forekomst av de rødlistete artene 

ål og edelkreps, samt spredte naturtyper i skogsområdene. I alt 10 delområder, inklusive 

vilttrekk ved Rossebu, er vurdert å ha stor verdi. 

  
Figur 0-13: Jerpetjønnsbekken Figur 0-14: Tovestulåa rett oppstrøms Elgsjø 

 

Konsekvenser 

Den lange tunnelen i alt. 2 er positivt for naturmangfoldet. Dette alternativet har også små 

inngrep i gammel furuskog med svært stor verdi. Det er imidlertid svært dårlig for vilttrekk i 

Elgsjøområdet. Alternativ 1 gir mulighet til å opprettholde vilttrekket i Elgsjøområdet på en 

god måte, men har store inngrep i gammel furuskog med svært stor verdi. Alternativ 1B har 

på sin side små inngrep i det verdifulle furuskogsområdet, og har også en god løsning for 

vilt med to kryssingsmuligheter. Alternativ 3 har noe større inngrep i furuskogsområdet enn 

alternativ 1B, mens konsekvenser for viltkryssing blir tilnærmet likt alternativ 1B.  

Det er utfordrende å vurdere alternativene mot hverandre. Det avhenger om man vektlegger 

de landskapsøkologiske sammenhengene eller gammel furuskog med internasjonal verdi. 

Siden tunnelalternativet bryter barriereeffekten på deler av strekningen på god måte, og har 

små inngrep i furuskog bedømmes dette å være det nest beste (etter alternativ 0), med 

middels negativ konsekvens.  

Vi har her vurdert at inngrep i gammel furuskog med internasjonale verdier er svært alvorlig. 

Noen av inngrepene i de aktuelle delområdene er gitt den høyeste konsekvensgraden med 

fire minus. Dette grunnet de svært store verdiene, faren for at inngrep kan være i strid med 

forvaltningsmålet i naturmangfoldloven § 5 (se kap. 4.5.6 for nærmere beskrivelse), en føre-
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var tilnærming og samlet belasting (skogbruk). Dette fører til at alt. 1 og 3 bedømmes å 

være de dårligste alternativene for tema naturmangfold med svært stor negativ konsekvens 

(- - - -). Disse har inngrep i to av områdene med gammel furuskog. Av disse rangeres alt. 1 

sist siden dette har de største arealinngrepene. Alt. 1B har store inngrep i ett av områdene 

med gammel furuskog og gis stor negativ konsekvens (– – –). Merk at denne bedømmelsen 

er streng og konservativ. Konsekvensen er i nedre del av svært stor negativ på grensen til 

stor negativ.  

Kulturarv 

Dagens situasjon og verdier 

Den største konsentrasjonen av kulturminner forekommer i Kongsberg kommune, på 

strekningen fra Kobbervollane til Jerpetjønn. De eldste arkeologiske funn som er gjort i 

området er på Meheia nord for Steingrunnsvannet. Her er det funnet flintavslag og rester fra 

tilvirkning av steinredskaper fra steinalder (10 000-1 800 år før vår tidsregning). Det er 

funnet arkeologiske minner i området ved innsjøer, samt utmarkskulturminner som 

fangstanlegg, rydningsrøyser, kullgroper etc. Influensområdet ligger sør for det fredete 

kulturmiljøet Kongsberg Sølvverk, men det forekommer kulturminner som knytter seg til 

sølvgruvedriften (1623-1967) innenfor influensområdet. Det finnes i tillegg kulturminner 

som fløtningsminner i form av blant annet murer langs Kobberbergselva. Det er ikke 

registrert stående byggverk som er automatisk fredet (fra før 1649). De eldste 

gårdsbygningene som fremdeles står i området er fra 1700-tallet. Det finnes SEFRAK-

registrerte bygninger (bygninger fra før 1850) både innenfor og i nærheten av 

influensområdet. 

Det er skilt ut i alt 8 ulike delområder som er registrert og verdisatt. De største verdiene er 

knyttet til: 

• Teknisk industrielle kulturmiljøer med spor etter gruvedrift ved gårdsmiljøene 

Kobbervollane (KA1) og Bratt (KA2) som begge er gitt stor verdi 

• Gårdsmiljø ved Heia (KA5), Meheia (KA7) og Knutsmyr (KA8), som har middels verdi 

• Meheia stasjon (KA4), middels verdi 

• Fløtningsanlegg langs Øksneelva (KA6) og Kobberbergselva (KA3), begge med 

middels verdi 

 

  
Figur 0-15: Knutsmyr, delområdets eldste bygning 

er stabburet i midten 

Figur 0-16: Kobbervollane gård 
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Konsekvenser 

For tema kulturarv er alle alternativer vurdert å ha middels negativ konsekvens. De største 

konfliktene er langs traseens østre del der alternativene er like. De viktigste kulturminnene 

er knyttet til delområdene preget av kulturminner fra tidligere tids gruvedrift (delområdene 

Bratt og Kobbervollane). Ved Kobbervollane er ny veglinje trukket unna de mest verdifulle 

områdene nede ved elva for å unngå konflikt. Lenger vest berøres miljøet med fløtnings-

minner langs Øksneelva og flere gårdsmiljøer negativt med nærhet til ny veg. Alternativ 1 og 

1B er rangert likt, og foran alternativ 2, da tunnelalternativet berører en automatisk fredet 

fangstgrop nær det vestre tunnelpåhugget. Alternativ 3 gir stedvis noe mer synlige inngrep 

og større arealbeslag nær kulturmiljøer enn de andre, og rangeres som nr. 4. 

 

Naturressurser 

Dagens situasjon og verdier 

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

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

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

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

ressurser inngår, men dette er forekomster som ikke utnyttes i dag. Den største forekomst-

en ligger i Lassedalen (flusspat), men denne vil ikke bli påvirket av ny veg. Det er beskrevet 

og verdisatt seks delområder for dette temaet, der den høyeste verdien er knyttet til dyrket 

jord ved Kobbervollane og Jerngruva. 

Konsekvenser 

For naturressurser har alternativene små virkninger og alle er gitt noe negativ konsekvens. 

Alle alternativene fører til et lite beslag av dyrkbar jord på Kobbervollane. Ved Elgsjø (NR5) 

kommer alternativ 2 ut med noe miljøskade grunnet inngrep i grunnvannsressurs. 

Dagsonene i alle alternativer gir inngrep i områder benyttet til utmarksbeite og jakt, samt 

grunnvannsressurser, men tunnelen gjennom Skredbufjellet begrenser disse virkningene i 

alternativ 2. Alternativ 2 rangeres som det beste av utbyggingsalternativene, mens alternativ 

1 og 1B rangeres likt. Firefelts veg i alternativ 3 har noe større arealbeslag enn de andre, og 

rangeres derfor som det dårligste. 

  
Figur 0-17: Kobbervollane 
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Samlet konsekvens for ikke-prissatte tema 

Totalvurderingen for alternativ 1B og 2 i henhold til kriteriene i Statens vegvesens håndbok 

V712 er middels negativ konsekvens, mens alternativ 1 og 3 vurderes å ha samlet sett stor 

negativ konsekvens da de er vurdert å ha svært stor negativ konsekvens for naturmangfold. 

For alle tema utenom naturmangfold er forskjellene mellom utbyggingsalternativene små 

vurdert i henhold til metodikken. I rangeringen mellom alternativene blir vurderingen av 

svært stor negativ konsekvens for tema naturmangfold i alternativ 1 og alternativ 3 

utslagsgivende – disse alternativene rangeres som de dårligste, med alternativ 1 så vidt bak 

alternativ 3. Alternativ 1B skiller seg fra alternativ 2 for tema naturmangfold, ved å ha stor 

negativ konsekvens der alternativ 2 har middels negativ. Alternativ 2 er dermed rangert som 

det beste utbyggingsalternativet for ikke-prissatte konsekvenser. Alle utbyggings-

alternativene er dårligere enn alternativ 0, som pr. definisjon ikke har noen konsekvenser. 

Tabell 0-3: Samlet konsekvens for de ikke-prissatte temaene 

Tabell trinn 3 
Referanse-

alternativ 
Alt. 1. daglinje 

Alt. 1B. daglinje 

søndre variant 

ved Elgsjø 

Alt. 2 tunnel 

gjennom Skred-

bufjellet 

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

Landskapsbilde  
0 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Friluftsliv / by- 

og bygdeliv 
0 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Naturmangfold 
0 

Svært stor negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Svært stor negativ 

konsekvens 

Kulturarv  
0 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Naturressurser 
0 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Samlet vurdering 
0 

Stor negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Rangering 1 5 3 2 4 

Forklaring til 

rangering 

Alternativ 0 

har pr. 

definisjon 

ingen 

konsekvens  

Alt. 1 har klart større 

konflikter med 

naturmangfold nord 

for Elgsjø enn 1B og 

2 og noe større 

konflikt enn 

alternativ 3. Dette 

gjør at det rangeres 

bak disse 

Rangert som 

dårligere enn alt. 1 

for landskap og 

friluftsliv, og likt 

som alt. 1 for natur-

resurser og 

kulturarv. Vesentlig 

mindre negative 

konsekvenser for 

naturmangfold gjør 

at det likevel 

rangeres klart foran 

alt. 1 

Skiller seg fra 1B ved 

å ha lavere 

konsekvensgrad for 

naturmangfold, og 

rangeres da som det 

beste 

Alt. 3 plasserer seg 

mellom 1 og 1B mht. 

konflikter med 

naturmangfold nord 

for Elgsjø. Forskjel-

len for dette temaet 

er vurdert som stør-

re enn for de andre 

temaene, og alterna-

tivet rangeres foran 

alt. 1 totalt sett, selv 

om det er rangert 

bak for andre 

deltemaer 
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0.5 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

0.5.1 Samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

Alle utbyggingsalternativene er vurdert som negative for ikke-prissatte konsekvenser. 

 

Figur 0-18: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser i aksediagram 

Alternativ 2 har negativ netto nytte, og kommer dermed negativt ut både for prissatte og 

ikke-prissatte konsekvenser. Det kan derfor konkluderes med at dette alternativet ikke er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Alternativ 1, 1B og 3 har positiv netto nytte. For disse alternativene vil samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet være avhengig av om man vurderer at oppnådd netto nytte er så stor at den mer 

enn oppveier de negative ikke-prissatte konsekvensene, slik at alternativene rangeres totalt 

sett bedre enn alternativ 0. Dette vurderes i kapitlet under. 

0.5.2 Foreløpig rangering ut fra prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

Alternativ 2 vs øvrige alternativer 

Forskjellene i ikke-prissatte konsekvenser mellom alternativ 2 og de øvrige utbyggings-

alternativene varierer med inntil én konsekvensgrad på skalaen, mens forskjellen i beregnet 

netto nytte er svært stor, med mer enn 1,1 mrd. kr. Den langt større forskjellen i netto nytte 

Alt. 2 
Alt. 1B 

Alt. 1 

Alt. 3 
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er vurdert å være av større betydning i sammenstillingen, og det er ikke vurdert som rimelig 

at forskjellene for ikke-prissatte tema forsvarer de store merkostnadene ved alternativ 2. 

Alternativ 2 rangeres derfor sist av alternativene, som nr. 5 

Alternativ 3 vs alternativ 1 og alternativ 1B  

Alternativ 3 er rangert bak alternativ 1B for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, 

og må følgelig være rangert bak dette alternativet.  

Mellom alternativ 1 og 3 er det en betydelig forskjell i beregnet netto nytte, om lag 280 mill. 

kr. Alternativ 3 er rangert som noe bedre enn alternativ 1 for ikke-prissatte konsekvenser, 

men alternativene er vurdert å ligge på samme trinn på konsekvensskalaen. Det vurderes at 

forbedringene som oppnås med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser i alternativ 3 

sammenlignet med alternativ 1 er for små til å kunne forsvare en så stor reduksjon i netto 

nytte som 280 mill. kr. Alternativ 3 rangeres derfor som dårligere enn alternativ 1. 

Alternativ 1 og alternativ 1B vs alternativ 0 

Alternativ 1 er bedre enn alternativ 0 (og dermed samfunnsøkonomisk lønnsomt) dersom 

beregnet netto nytte mer enn oppveier de negative ikke-prissatte konsekvensene. Beregnet 

netto nytte for alternativ 1 er på 316 mill. kr, noe som tilsvarer om lag 16 mill. kr pr. år over 

40-årsperioden som er beregnet (beregnet med de samme forutsetningene som EFFEKT leg-

ger til grunn, 4 % kalkulasjonsrente). Dersom betalingsvilligheten i samfunnet for å unngå de 

negative ikke-prissatte konsekvensene som alternativ 1 medfører er større enn 16 mill. kr/år 

(i 40 år), vil ikke dette alternativet være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Tilsvarende sum for 

alternativ 1B er 12 mill. kr/år. 

For summene på henholdsvis 16 mill. kr/år og 12 mill. kr/år i redusert nytte oppnås det 

vesentlig reduserte inngrep i de to naturtypene med svært stor verdi. I alternativ 1 unngås 

arealbeslag som i verste fall blir over 60 dekar (dersom «avskårne» deler av begge naturtyp-

ene også regnes som tapt) og i 1B opp mot 25 dekar. Dette gir et nyttetap/kostnad på ca. 

265 000 kr/dekar/år (i 40 år) i alternativ 1 og tilsvarende ca. 480 000 kr/dekar/år i alt. 1B. 

Det er vanskelig å estimere samfunnets betalingsvillighet for ikke-prissatte verdier. De 

største negative konsekvensene av disse to alternativene er knyttet til verdifulle furuskogs-

områder med sjeldne og truede arter som representerer verdier på nasjonalt og til dels 

internasjonalt nivå.  

I alternativ 1 går bortimot 10 % av de verdifulle furuskogslokalitetene i området tapt. Hvilken 

effekt dette har for blant annet den truede billearten O. longicollis er vanskelig å forutsi 

eksakt. Ut fra et føre-var prinsipp kan det være mulig å argumentere for at en kostnad/tap 

av nytte på totalt 316 mill. kr (i alt. 1) i en 40-års periode kan forsvares for å unngå et 

såpass stort arealbeslag som utgjør en viktig del av sjeldne og truede arters leveområde, og 

kan være i strid med forvaltningsmålet i naturmangfoldloven. Det vurderes derfor at 

alternativ 1 ikke er bedre enn alternativ 0, og dermed ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

For alternativ 1B er kostnaden pr. arealenhet for «spart natur» om lag dobbelt så stor som i 

alternativ 1. Størrelsen på arealbeslaget er også vesentlig mindre enn i alternativ 1, og utgjør 

selv i verste fall under 4 % av totalarealet av de meste verdifulle områdene. I dette perspek-

tivet er det betydelig vanskeligere å argumentere for at en kostnad/tap av nytte på 242 mill. 

kr over en 40-årsperiode kan forsvares for å unngå dette naturinngrepet. Det vurderes 
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derfor at alternativ 1B er bedre enn alternativ 0, og dermed er alternativ 1B samfunns-

økonomisk lønnsomt.  

Oppsummering av rangering 

Av dette følger det også at alternativ 1B vurderes som bedre enn alternativ 1. Oppsummert 

blir dermed rangeringen etter den samfunnsøkonomiske analysen slik: 

1. Alternativ 1B  4. Alternativ 3 

2. Alternativ 0   5. Alternativ 2 

3. Alternativ 1 

Tabell 0-4: Foreløpig rangering ut fra prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

  

Referanse-

alternativ  

(alt. 0) 

Alt. 1. 

daglinje 

Alt. 1B. 

daglinje 

søndre 

variant ved 

Elgsjø 

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbu-

fjellet 

Alt. 3 

daglinje smal 

4-felts veg 

Netto 

nytte 

Netto nytte (mill. kr) 0 316 242 -1119 38 

Netto nytte per 

budsjettkrone, NNB 

0 0,21 0,15 -0,42 0,02 

NNB, rangering 4 1 2 5 3 

Ikke-

prissatte 

Konsekvenser 0 - - – - - - - - - – 

Rangering 1 5 3 2 4 

Foreløpig rangering 2 3 1 5 4 

0.5.3 Vurdering av usikkerhet 

Det er enkelte usikkerheter knyttet til konsekvensvurderingene. Kombinert med små 

forskjeller mellom alternativene med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser medfører dette 

også usikkerhet som kan ha betydning i rangeringen. 

Usikkerhet i beregnet netto nytte 

Det er usikkerhet rundt beregnet netto nytte. Særlig vil endringer i kostnader, levetid eller 

trafikkgrunnlag kunne påvirke, jf. følsomhetsanalysen i kapittel 5.1.2. 

Trafikkmengden på strekningen er beregnet ut fra en regional transportmodell (RTM) som 

ikke hensyntar andre/nye prosjekter på E134. Til tross for dette viser beregningene at 

trafikkmengden er nær innslagspunktet for 4-felts veg ved slutten av analyseperioden. 

Ettersom E134 er utpekt som en hovedforbindelse mellom Oslo og Bergen er det sannsynlig 

at trafikken vil kunne øke ytterligere når også andre deler av korridoren bygges ut og bidrar 

til innkorting og/eller bedre vegstandard. Tidligere transportmodellberegninger tilsier for 

eksempel at trafikken på E134 kan øke med ca. 2 000 kjt./døgn som følge av nye tunneler 

mellom Vågsli og Seljestad, og at trafikken mellom Kongsberg og Notodden kan øke med ca. 

1 000 kjt./døgn som følge av ny veg mellom Gvammen og Grunge. Trafikken på E134 vil 

også kunne øke ved gjennomføring av fergefri E39 og ved bygging av arm til Bergen.  

Følsomhetsanalysen viser at dersom beregnet trafikkmengde på E134 Saggrenda-Elgsjø 

2050 inntreffer kun 2 år tidligere, vil netto nytte øke med 28-34 millioner kroner. 
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Nytteøkningen er størst i alternativ 3. Dette viser at økende trafikk vil redusere forskjell i 

beregnet netto nytte mellom alternativ 3 og 1/1B, da nytten av en firefelts veg øker med stor 

trafikkmengde. I et scenario med større trafikk enn beregnet vil med andre ord alternativ 3 

med større sannsynlighet være samfunnsøkonomisk lønnsom, og ligge tettere opptil 

alternativ 1 og 1B i beregnet netto nytte.  

For alternativ 2 er det imidlertid lite sannsynlig at positiv netto nytte kan oppnås, fordi økt 

trafikk vil medføre økte kostnader ved at man må bygge to fullverdige tunnelløp. 

Tunnelalternativet vil derfor fremdeles bli rangert etter daglinjealternativene. 

Usikkerhet rundt betydningene av naturinngrep i furuskogsområdene ved Elgsjø 

Det er usikkerhet rundt hvordan vegtiltaket vil påvirke verneverdiene i de berørte 

furuskogområdene med svært stort verdi ved Elgsjø.  

Verdiene er knyttet til selve skogtypen (gammel, til dels brannpåvirket furuskog) og til 

forekomster av sjeldne rødlistearter, herunder også en barkbilleart som inntil nylig var 

registrert som utdødd, og som i Norge kun er registrert i området Elgsjø-Follsjå. 

Kunnskapen om denne artens biologi er noe mangelfull, og man kan derfor ikke forutsi 

eksakt hvordan populasjonen vil reagere på inngrep i skogområdene, f.eks. om det vil være 

mulig å opprettholde en populasjon på begge sider av ny veg dersom denne skjærer 

igjennom furuskogområdet. Videre er det usikkerhet knyttet til artens totale utbredelse, da 

det kreves nøye undersøkelser i felt for å avdekke denne. Det er også usikkerhet rundt 

omfanget av den type skog som vi finner i området, da det er tilgrensende skogområder i 

regionen som ikke er godt kartlagt. 

Det at det verdifulle området ikke har formelt vern medfører videre en usikkerhet rundt 

inngrep i dette området som ikke har noe med vegprosjektet å gjøre, eksempelvis hogst. 

Usikkerhet rundt Telemark Ring 

Notodden kommune jobber med reguleringsplan for etablering av motorsportanlegg vest for 

Elgsjø. Dette vil kunne påvirke en del av de samme områdene som berøres av ny E134. 

Viktigst for konsekvensvurderingene vil være betydningen for det regionale vilttrekket i 

Elgsjøområdet. Et motorsportanlegg på vestsiden av Elgsjø vil i kombinasjon med 

eksisterende inngrep blokkere for trekkruter i dette området. Det vil da ha mindre betydning 

om det er tilrettelagt for trekk under ny E134 fra Tovestulåa og vestover. Dette svekker 

alternativ 1 sammenlignet med øvrige alternativer, da det for alternativ 1 er vektlagt som 

positivt med gode kryssingsmuligheter i det aktuelle området.  

0.5.4 Endelig rangering etter vurdering av usikkerhet 

Alternativ 1 har størst konsekvenser for de verdifulle furuskogsområdene. Usikkerheten om 

effekt av inngrepene her innebærer en risiko. Det er lagt til grunn en konservativ vurdering 

av konsekvensene, men likevel gjør denne usikkerheten at konklusjonen om å rangere 

alternativet bak alternativ 1B, som har noe dårligere prissatt nytte, men gir vesentlig mindre 

inngrep i de aktuelle lokalitetene, forsterkes.  

Alternativ 3 med firefelts veg kommer i en mellomstilling mellom disse alternativene mht. 

inngrep. Ved økt trafikk vil dette alternativet få større økning i nytte enn alternativene med 

2/3-feltsveg. Samtidig har alternativet også vesentlig mindre inngrep i de verdifulle 
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furuskogsområdene enn alternativ 1, selv om de er vurdert å ligge på samme 

konsekvensgrad. Med økt netto nytte vil alternativet på denne bakgrunn kunne rangeres 

foran alternativ 1, spesielt dersom man vektlegger sannsynligheten for en trafikkøkning. 

Tabell 0-5: Rangering ut fra prissatte og ikke-prissatte konsekvenser etter vurdering av usikkerhet 

Virkninger 

 
Referanse

alternativ  

(alt. 0) 

Alt. 1. 

daglinje 

Alt. 1B. 

daglinje søn-

dre variant 

ved Elgsjø 

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skred-

bufjellet 

Alt. 3 

daglinje smal 

4-felts veg 

Prissatte 

konsekvenser 

Netto nytte 0 316 242 -1119 38 

Netto nytte per 

budsjettkrone, NNB 
0 0,21 0,15 -0,42 0,02 

Rangering 4 1 2 5 3 

Ikke-

prissatte 

konsekvenser 

Konsekvenser 0 - - – - - - - - - – 

Rangering 1 5 3 2 4 

Foreløpig rangering 2 3 1 5 4 

Vurdering av usikkerhet 

 Usikkerhet 

rundt påvirk-

ning av 

verdier i 

furuskog-

områdene og 

til rette-

legging for 

vilttrekk 

forsterker 

konklusjonen 

om at 1B 

rangeres 

foran alt. 1  

Usikkerhet 

rundt påvirk-

ning av furu-

skog og 

vilttrekk 

styrker 

alternativet 

sammenlig-

net med 

alt. 1 

Usikkerhet 

påvirker ikke 

rangeringen 

av alt. 2 

Stor sann-

synlighet for 

at utbed-

ringer på 

andre deler 

av E134 øker 

trafikken vil 

gjøre alt. 3 

mer lønn-

somt, slik at 

forskjellen i 

netto nytte 

opp til 1 og 

1B reduseres 

Endelig rangering etter usikkerhet 2 4 1 5 3 

0.6 Vurdering av måloppnåelse og ROS 

0.6.1 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Gjennomført ROS-analyse viser at alle alternativene vil bedre risiko- og sårbarhetsforhold 

sammenlignet med eksisterende veg. Trafikksikkerheten og framkommeligheten/ 

forutsigbarheten langs ny veg vil i alle alternativer bedres sammenlignet med dagens 

situasjon. Det vurderes å være ubetydelige forskjeller mellom dagalternativene, og de 

rangeres derfor likt. Det vurderes å være liten sannsynlighet for ulykke i tunnel, men dersom 

en uønsket hendelse skjer, vil konsekvensene være større ved tunnel enn ved dagtrasé. 

Tunnelalternativet vurderes derfor som dårligst med hensyn til risiko og sårbarhet. 
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0.6.2 Måloppnåelse 

Måloppnåelse er vurdert i tabellen under. Alle alternativer gir god måloppnåelse på 

regularitet og trafikksikkerhet, samt positive effekter med hensyn til å utvikle et tettere bo- 

og arbeidsmarked i Kongsberg og Notodden. 

Det som først og fremst skiller alternativene er beregnet netto nytte og reisetid. Alt. 2 skiller 

seg klart negativt ut med hensyn til netto nytte, og oppfyller ikke målet. Alternativ 3 kommer 

best ut på reisetid, med 6 minutter kortere reisetid for personbil, og er det alternativet som 

totalt sett gir best måloppnåelse. 

Tabell 0-6: Vurdering av måloppnåelse 

Typer mål Vedtatte mål for tiltaket 
Alt. 1. 

daglinje 

Alt. 1B.  

daglinje 

Alt. 2 

tunnel  

Alt. 3 dag-

linje 4-felt 

Forklaring/  

kommentar 

Tiltaks-

spesifikke 

mål 

Et samfunnsøkonomisk 

lønnsomt prosjekt, dvs. et 

prosjekt med positiv netto 

nytte 

Oppfylt 

(316 mill. 

kr) 

Oppfylt  

(242 mill. 

kr) 

Ikke 

oppfylt  

(-1119 

mill. kr) 

Oppfylt  

(38 mill. kr) 

Oppfylles i alle daglinje-

alternativene. Alternativ 

1 har høyest nytte, 

deretter alt. 1B 

Redusert sannsynlighet for 

møteulykker og redusert 

skadeomfang ved ev. 

utforkjøringer 

Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt Fremdeles mulig med 

møteulykker i tunnel i 

alt. 2, men risiko lavere 

enn i dag 

At vegen ikke skal være stengt 

pga. fastkjørte kjøretøy eller 

andre uplanlagte hendelser 

Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt Alt. 2 tunnel oftere 

stengt enn veg i dagen, 

men er noe bedre enn 1 

og 1B for vinterforhold 

5,5 minutter kortere reisetid 

mellom Saggrenda og Elgsjø 

Delvis 

oppfylt 

(4,5 min) 

Delvis 

oppfylt 

(4,5 min) 

Delvis 

oppfylt 

(4 min) 

Oppfylt 

(6 min) 

Beregnet reisetid for 

personbil 

Kr 1,3 mrd. reduserte 

bedriftsøkonomiske 

transportkostnader for 

næringslivet 

Delvis 

oppfylt 

Delvis 

oppfylt 

Delvis 

oppfylt 

Delvis oppfylt Besparelsene for 

næringslivet når ikke 

helt opp i dette beløpet 

i noen alternativer 

Vurdering av tiltaksspesifikke mål Delvis 

oppfylt 

Delvis 

oppfylt 

Ikke 

oppfylt 

Oppfylt  

Viktige  

sam-

funnsmål 

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 

Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt Valgt standardklasse gir 

god måloppnåelse 

Utvikle Kongsberg–Notodden-

området som tettere bo- og 

arbeidsmarked.  

Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt Ny veg vil gi et positivt 

bidrag gjennom 

redusert reisetid og 

bedre forutsigbarhet i 

alle alternativer 

Vurdering av viktige samfunnsmål Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt  

 



Konsekvensutredning hovedrapport – Detaljregulering for E134 Saggrenda-Elgsjø 

 

26 

0.7 Statens vegvesens anbefaling 

Statens vegvesens anbefaling av alternativ ble fremmet i silingsrapport som ble lagt ut som 

underlag ved høring av planprogrammet, sammen med delutredninger for prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser. 

Tunnelalternativet ser ut til å være noe bedre enn de øvrige alternativene for ikke-prissatte 

temaer, men forskjellen er moderat og åpenbart ikke tilstrekkelig til å veie opp for de store 

forskjellene i prissatte konsekvenser. Alternativet er rangert som dårligst i den samfunns-

økonomiske analysen, da høye kostnader gjør at alternativet får vesentlig dårligere sam-

funnsøkonomisk nytte enn et daglinjealternativ og ikke innfrir det viktigste målet for pro-

sjektet; positiv netto nytte. Statens vegvesen vil derfor vurdere innsigelse mot alternativ 2. 

Av de undersøkte daglinjealternativene kommer alternativ 1B best ut med hensyn til ikke-

prissatte konsekvenser. Ut fra hensynet til de store naturverdiene i Elgsjøområdet, vil Statens 

vegvesen fraråde en trasé basert på alternativ 1 ut fra et føre-var-prinsipp. Alternativ 1B og 

3 gir mindre inngrep i de mest verdifulle områdene. 

I valget mellom alternativ 1B og alternativ 3, er alternativ 1B rangert foran alternativ 3 etter 

den samlede samfunnsøkonomiske analysen, hvor både ikke-prissatte og prissatte 

konsekvenser er vurdert. Alternativ 3 gir imidlertid bedre måloppnåelse med hensyn til 

reisetid.  

Det er usikkerhet rundt framtidig trafikkmengde på strekningen. Beregnet framtidig trafikk 

viser at vegen vil få trafikkmengder tett opp under vegnormalenes grense for bruk av 4-felts 

veg 20 år etter åpning. Disse beregningene hensyntar ikke at E134 er utpekt som en 

hovedforbindelse mellom Oslo og Bergen. Det er derfor sannsynlig at trafikken vil kunne øke 

ytterligere når også andre deler av korridoren bygges ut og bidrar til innkorting og/eller 

bedre vegstandard. 

Når man først skal bygge ny veg på strekningen, mener Statens vegvesen på denne 

bakgrunn at en smal 4-felts veg vil være en mer robust løsning, og Statens vegvesen vil 

derfor klart foretrekke alternativ 3 selv om det er alternativ 1B som vil gi størst samfunns-

økonomisk nytte med de beregningsforutsetningene som ligger til grunn pr. nå. Statens 

vegvesen fremmer derfor forslag til reguleringsplan for alternativ 3 smal 4-felts veg. 

Kommunene har sluttet seg til dette forslaget. 

Alternativ 3 medfører inngrep i områder med svært stor verdi for naturmangfold. Dette er 

områder med brannpåvirket lavlandsfuruskog og leveområder for truet naturmangfold, bl.a. 

en særlig sjelden insektart. Tiltakets arealbeslag av svært viktig lavlandsfuruskog er ikke 

svært stort målt mot total forekomst av slik skog innenfor og like utenfor influensområdet. 

Faglige utredninger konkluderer likevel med at et hvert tap av leveområde for denne arten 

antas å være i strid med artens forvaltningsmål. Dette er bakgrunnen for de høye negative 

konsekvensgradene for tema naturmangfold og ikke-prissatte tema totalt. Vurderingen 

omkring artens forvaltningsmål er preget av en viss usikkerhet. Konsekvensvurderingene for 

tema naturmangfold må derfor sees på som konservative og preget av «føre-var» hensyn. 

Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) i Vestfold og Telemark har i sin høringsuttalelse til 

planprogrammet stilt en forventning til at det gjøres grep for å senke konfliktnivået. Konkret 

arbeides det med vurdering av en håndfull skadereduserende tiltak. Det er håp om at 
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tiltakene blir effektive, og at ny veg i området likevel ikke vil være i konflikt med nasjonal 

politikk på naturmangfoldområdet. I så tilfelle vil konsekvensene for naturmangfold bli 

mindre alvorlige enn det som er lagt til grunn i sammenstillingen av den 

samfunnsøkonomiske analysen, og prosjektets lønnsomhet for samfunnet vil øke 

tilsvarende.  
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1. Bakgrunn  

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) Positiv netto nytte2  

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 planområde for planforslaget basert 

på anbefalt alternativ.  

 
Figur 1-1: Kart som viser planområdet   

 

Den aktuelle strekningen går gjennom spredt bebygde skogområder. 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. Ny E134 vil bli 

avsluttet lenger øst, slik at disse områdene 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. 

 

 
2 Med positiv netto nytte menes det at prosjektet skal komme ut på plussiden når man regner på de prissatte 

konsekvensene i den samfunnsøkonomiske analysen 
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2. Metode  

Denne konsekvensutredningen er gjennomført etter metodikk i Statens vegvesens Håndbok 

V712 Konsekvensanalyser (2) og ut fra de kravene som gjelder i vedtatt planprogram for 

tiltaket. 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. 

Planprogrammet er fastsatt av Notodden kommune og Kongsberg kommune, og beskriver 

hva som skal utredes innenfor hvert utredningstema. I konsekvensutredningen er kravene i 

planprogrammet gjengitt innledningsvis under hvert deltema. 

Det foreligger egne delutredninger for de ikke-prissatte temaene, samt prissatte 

konsekvenser. Hovedtrekk fra disse presenteres i foreliggende rapport. For detaljer henvises 

det til delrapportene. 

2.1 Samfunnsøkonomisk analyse 

Metodikken i håndbok V712 er basert på samfunnsøkonomisk analyse. En samfunns-

økonomisk analyse er en systematisk vurdering av alle relevante fordeler og ulemper som et 

tiltak vil føre til i netto for samfunnet.  

I metoden i V712 vurderes både de konsekvensene som kan måles i kroner og øre (prissatte 

konsekvenser) og konsekvenser som ikke kan måles i kroner og øre (ikke-prissatte 

konsekvenser). Dette er to sidestilte deler av den samfunnsøkonomiske analysen. 

 

Figur 2-1: Hovedgrep for konsekvensanalyse i håndbok V712 
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Et tiltak er til fordel for samfunnet dersom summen av de prissatte konsekvensene og de 

ikke-prissatte konsekvensene er større enn null. En beregning av lønnsomheten for de 

prissatte konsekvensene sammenstilles derfor i metoden med de ikke-prissatte 

konsekvensene og avveies opp mot disse. Dersom totalen for prissatte og ikke-prissatte 

konsekvenser kommer ut på plussiden sammenlignet med alternativ 0 

(sammenligningsalternativet, se kapittel 2.4) er tiltaket samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

2.2 Prissatte konsekvenser 

Prissatte konsekvenser beregnes med en årlig kostnad eller nytte, som det deretter beregnes 

nåverdi av for hele levetiden. Investeringer diskonteres fra investeringstidspunkt til 

sammenligningsåret. Nåverdi er et uttrykk for dagens verdi av framtidige virkninger (nytte 

og kostnader). De prissatte konsekvensene beregnes som endringer sammenliknet med 

alternativ 0. 

Prissatte konsekvenser er beregnet i verktøyet EFFEKT, versjon 6.73. 

Tabell 2-1: Temaer innenfor prissatte konsekvenser 

Vurderingsform Konsekvenstema Deltema 

Prissatte 

konsekvenser 

Trafikant- og 

transportbrukernytte 

Distanseavhengige kjørekostnader, andre reiseutlegg, 

tidsbruk, ulempekostnader i ferjesamband og ved 

vegstengning, helsekonsekvenser av økt gang- og 

sykkeltrafikk, utrygghet for gående og syklende 

Operatørnytte 

Operatørselskapenes (kollektivselskap, bompengeselskap, 

ferjeselskap, parkeringsselskap) kostnader, brukerinntekter 

og overføringer 

Budsjettkonsekvens for det 

offentlige 

Investering, drift og vedlikehold, tilskudd til 

kollektivtrafikk, skatteinntekter 

Trafikkulykker Personskadeulykker og materiellskadeulykker 

Restverdi Framtidig nytte av tiltaket etter beregningsperioden.  

Skattekostnad 
Effektivitetstap knyttet til skattefinansiering, 20 % av 

offentlige utgifter 

Støy og luftforurensning Støyplage innendørs. Lokal og regional luftforurensning 

Klimagassutslipp Global luftforurensing (utslipp av CO2, N2O og CH4) 
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2.3 Ikke-prissatte konsekvenser 

2.3.1 Temainndeling 

Ikke-prissatte konsekvenser omfatter fem tema: landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, 

naturmangfold, kulturarv og naturressurser.  

Tabell 2-2: Temaer innenfor ikke-prissatte konsekvenser 

Vurderingsform Konsekvenstema Avgrensning 

Ikke-prissatte 

konsekvenser 

Landskapsbilde Omhandler «det romlig-visuelle landskapet» 

Friluftsliv/by- og bygdeliv Omhandler «landskapet slik folk opplever og bruker det» 

Naturmangfold Omhandler «det økologiske landskapet» 

Kulturarv Omhandler «det kulturhistoriske landskapet» 

Naturressurser Omhandler «produksjonslandskapet» 

 

Undersøkelsesområdet består i hovedsak av planområdet, og undersøkelsene er i hovedsak 

gjort her. Områder utenfor planområdet kan også bli påvirket av tiltaket og er undersøkt der 

det er aktuelt (influensområdet). I noen tilfeller har delområdene som er kartlagt under de 

ulike fagtemaene en naturlig avgrensing som går ut over planområdet. 

Det er hentet inn data fra tilgjengelige databaser og tilgjengelige rapporter fra tidligere 

arbeider og undersøkelser i området. Det er også gjennomført befaring og supplerende 

kartlegging der det har vært behov for det. Blant annet er det gjort betydelig feltkartlegging 

av naturmangfold, og det er utført kartlegging av kulturminner i regi av Viken 

fylkeskommune på Kongsbergsiden av grensen. 

2.3.2 Verdivurdering av delområder 

Basert på datagrunnlaget er influensområdet delt inn i delområder. Inndeling i delområder 

kan variere mellom de ulike deltema. Delområdene er verdivurdert etter nærmere definerte 

kriterier i håndbok V712 for hvert deltema, se metodekapitlet under deltemaene. Verdi blir 

satt på en fem-delt skala fra ubetydelig til svært stor verdi. Svært stor verdi er i hovedsak 

knyttet til regionale og nasjonale verdier, mens noe verdi er områder med lokal betydning. 

Det er utarbeidet verdikart der delområdenes verdi framkommer.  

 
 

Figur 2-2: Skala for vurdering av verdi (fra Statens vegvesens håndbok V712) 

2.3.3 Vurdering av påvirkning 

Det er videre vurdert hvilken påvirkning de foreslåtte endringene i arealbruk vil få i forhold 

til delområdene. Også påvirkning blir vurdert etter nærmere definerte kriterier i håndbok 

V712. Vurderingen av påvirkning blir utført for utbyggingsalternativet og sammenlignet med 

0-alternativet.  

Uten 
betydning Noe Middels Stor 

Svært 
stor 
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2.3.4 Vurdering av konsekvens for delområder 

Konsekvensen for delområdene fremkommer ved å sammenholde områdets verdi med 

tiltakets påvirkning. Konsekvensgrad blir gitt på en syv-delt skala fra kritisk negativ (----) 

til stor positiv (++++), se konsekvensvifta i figur 2-4 og veiledning i tabell 2-3.  

 

Figur 2-4: Konsekvensvifta (fra Statens vegvesens håndbok V712) 

  

Forbedret 

Ubetydelig 

endring 

Noe 

forringet 

Forringet 

Sterkt 

forringet 

Ødelagt 

Ingen endring 

Stor forbedring 

Figur 2-3: Skala for vurdering av påvirkning. 

Skalaen er glidende og pilen skal flyttes 

oppover eller nedover for å illustrere graden 

av påvirkning på delområdet (fra Statens 

vegvesens håndbok V712) 
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Tabell 2-3: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. 

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 

2.3.5 Vurdering av konsekvens for alternativer 

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

konsekvensvurdering av hvert alternativ. Dette gjøres for hvert fagtema.  

Først settes konsekvensvurderingene av delområdene inn i en tabell. Deretter gjøres en 

samlet, begrunnet vurdering av konsekvensgraden for hvert alternativ.  Veiledende kriterier 

for vurdering av konsekvens for hele alternativer er vist i tabell 2-4. 

Tabell 2-4: Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ 

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 (referanse-

alternativet). Det er få konflikter og ingen konflikter med høye konsekvensgrader. 

Positiv 

konsekvens 

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

finnes. Kun ett eller få delområder med lave negative konsekvensgrader, 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 konsekvensgrader, og 

disse oppveies klart av delområder med positiv konsekvensgrad 

 



Konsekvensutredning hovedrapport – Detaljregulering for E134 Saggrenda-Elgsjø 

 

35 

2.3.6 Skadereduserende og kompenserende tiltak 

Tiltak som kan begrense vesentlige negative konsekvenser, såkalte skadereduserende tiltak, 

skal vurderes i arbeidet. Skadereduserende tiltak omfatter tiltak utover de forbedrende 

tiltakene som allerede har blitt innlemmet i investeringskostnadene. Skadereduserende tiltak 

skal først vurderes og beskrives etter at konsekvensene av de alternative traseene er vurdert. 

Det skal redegjøres for hvordan det skadereduserende tiltaket vil endre konsekvensen for de 

aktuelle verdiene. Skadereduserende tiltak kan deles i to: 

1. Tiltak for å redusere midlertidig miljøskade i anleggsperioden. 

2. Tiltak for å redusere permanent miljøskade som følge av ferdig etablert situasjon. 

Figur 2-5 viser en hierarkisk framstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning av verdier. 

Figuren er i utgangspunktet utarbeidet med hensyn på tema naturmangfold, men den er i 

stor grad overførbar til også andre tema. I henhold til det fastsatte planprogrammet skal det 

vurderes skadereduserende tiltak. 

 

 
Figur 2-5: Tiltaksfigur for å unngå negativ påvirkning av verdier (fra Statens vegvesens håndbok V712) 

2.4 Alternativ 0 

Alternativ 0 er en videreføring av dagens situasjon. Dagens E134 vil da beholdes. Trafikken 

er beregnet til å øke fra 5 300 kjøretøyer pr. døgn i dagens situasjon til om lag 10 000 i 

2046 for alternativ 0. Dette henger sammen med allerede vedtatte utbedringer av E134 

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

mellom Øst- og Vestlandet. 

Det pågår planarbeid for et større motorsportanlegg vest for Elgsjø (Telemark Ring) i regi av 

Notodden kommune. Det foreligger ikke vedtatt plan, og Telemark Ring er derfor ikke en del 

av 0-alternativet. Siden dette anlegget kan ha lokalt stor påvirkning, er muligheten for 
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etablering av et slikt anlegg tatt med som en usikkerhet i vurderingene for aktuelle 

delområder. 

2.5 Influensområde 

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

utover grensene for planområdet som er beskrevet i kapittel 1.2.  

Influensområdet defineres for hvert deltema ut fra hvordan nye veglinjer og dagens veg (0-

alternativet) påvirker bruken av områdene. Dette omfatter f.eks. forhold som arealbeslag, 

synlighet, påvirkning av opplevelsesverdi, påvirkning av lydbilde og påvirkning av 

tilgjengelighet, alt etter tema som utredes. Det vises til de enkelte delutredninger for 

detaljer. 
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3. Tiltaksbeskrivelse 

3.1 Avgrensing 

Ny E134 planlegges fra utløpet av Vollåstunnelen (åpnet juli 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 

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 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet nylig utført en utredning om 

økt bruk av smal 4-felts veg på veger med ÅDT mellom 6000 og 20 000 (1).  

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 20,0 m (1) 

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 og parallell rømningstunnel T5,5 (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 og ny kobling mellom ny og gammel veg på vestsiden av tunnelen.  

3.2.3 Kryss 

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

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

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

og det er innvilget fravik for denne løsningen. 

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 slik 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 er over 

10 meter høye, legges det inn seks meter dype hyller for hver tiende høydemeter (se figur 

3-5). 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 meter 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 landskapstilpassing 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 påhuggsområd-

ene har lavere og kortere forskjæringer på nordsiden av vegen.  

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

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 meter 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 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 bjelker og søyler. 



Konsekvensutredning hovedrapport – Detaljregulering for E134 Saggrenda-Elgsjø 

 

44 

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 Utredningsalternativer 

Figur 3-9: Veglinjer som konsekvensutredes 
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3.5.1 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 meter lang bru. Bru etableres også 

over Øksneveien og Løken lenger vest. Vegen skrår videre oppover mot Jerpetjønn, der den 

ligger i lia sør for dagens veg og jernbanen. Atkomst til Heia hyttefelt kan krysse i kulvert 
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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 

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 Nedre Jerpetjønn, sett vestover 

 

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

 

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

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

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

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

 
Figur 3-19: Kryssområdet ved parsellslutt på Rossebu 
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3.5.2 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 å 

begrense inngrep i verdifulle naturtyper i området nord for Elgsjø. 

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

3.5.3 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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3.5.4 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 meter vest for overgangen til 4-felts veg.  

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

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

og vestover. 

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

skjæringer og fyllinger enn i øvrige alternativer 

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

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

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

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

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

3.5.5 Mengder og kostnader for alternativene 

Følgende lå til grunn ved kostnadsberegning i februar 2020 (usikkerhet ± 25 %): 

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 352 m 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 større 

konstruksjoner 

5 bruer,  

7 kulverter,  

1 større støttemur 

6 bruer,  

6 kulverter,  

1 større støttemur 

5 bruer,  

4 kulverter,  

1 større støttemur, 

4 tunnelportaler 

5 bruer, 

7 kulverter,  

1 større støttemur 

Anleggskostnad  

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

Andre vurderte løsninger er dokumentert i rapporten «Oppsummering av 

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

• Toløpstunnel med 90 km/t 

• Smal firefelts veg med toløpstunnel og 110 km/t 

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

3.6 Forbikjøringsfelt 

3.6.1 Krav 

Vegklasse H5 (alternativ 1, 1B og 2) har krav til minst to forbikjøringsfelt for hver tiende 

kilometer. 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.  

3.6.2 Alternativ 1 og 1B  

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

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

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

over toppen av Jerpetjønnhovet. 

3.6.3 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. 

3.6.1 Alternativ 3  

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

3.7 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. 

3.8 Massebalanse og deponibehov 

3.8.1 Massebalanse 

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

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

fylling og at bergskjæringsmasser kan benyttes til produksjon av forsterkningslag og 

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

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

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

beregnet til om lag 500 000 m3.  

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

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

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

3.8.2 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 3-42, figur 3-43 og figur 3-44. 

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. 

 

3.9 Trafikk 

3.9.1 Transportberegninger 

Transportøkonomisk institutt (TØI) har utført transportberegninger for prosjektet med 

regional transportmodell (RTM 4.1.2).  

Tabell 3-4 viser beregnet trafikk for de ulike alternativene i 2030 og 2050. Total ÅDT øker 

med i underkant av 1 000 kjøretøy i alternativene 1, 1B og 2 sammenliknet med alternativ 0 i 

2030, og med i overkant av 1 000 kjøretøy i 2050. I alternativ 3 øker ÅDT noe mer 

sammenliknet med alternativ 0 både i 2030 og 2050.  

I 2050 er beregnet ÅDT 600-800 kjøretøy mer i alternativ 3 enn alternativ 1/1B og 2. Dette 

har sammenheng med økning i lette kjøretøy. ÅDT for tunge kjøretøy er tilnærmet lik i alle 

utbyggingsalternativene.  

På grunn av lang tidshorisont er det usikkerhet knyttet til disse tallene. 
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Tabell 3-4: Beregnet årsdøgntrafikk (ÅDT) for alle alternativene fordelt på lette og tunge kjøretøy.  

 Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 1B Alternativ 2 Alternativ 3 

ÅDT lette (2030) 7 330 8 260 8 260 8 100 8 700 

ÅDT tunge (2030) 950 970 970 970 970 

ÅDT totalt (2030) 8 380 9 230 9 230 9 070 9 670 

ÅDT lette (2050) 8 900 10 100 10 100 9 900 10 650 

ÅDT tunge (2050) 1 370 1 370 1 370 1 370 1 380 

ÅDT totalt (2050) 10 270 11 470 11 470 11 270 12 030 

 

3.9.2 Kollektivtrafikk 

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

ekspressbuss mellom Notodden og Oslo. Det er 10 avganger i hver retning på hverdager.   

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 eventuelle lokale 

ruter kjøre dagens veg, mens ekspressruter kjører ny E134. 

3.10 Grunnforhold og geoteknikk 

Grunnforholdene i området består i hovedsak av tynt morenedekke, med tykkere dekke 

enkelte steder i bunnen av dalføret (se figur 3-26 og figur 3-27). Det er mindre områder 

med myr, særlig i den delen av planområdet som ligger i Notodden kommune.  

Det er utført grunnundersøkelser i forbindelse med planarbeidet. Disse viser stort sett liten 

dybde til bergoverflaten (0–5 meter), med unntak av noen steder der dybde til berg er større 

enn 5 meter. Største dybde til berg som er registrert er 19,5 meter, men her er det påtruffet 

meget faste masser fra om lag 1,0 meter under terrengnivå. Det er stort sett meget faste 

masser over berg i prøvepunktene, der noen har et løst lagret topplag. 
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Figur 3-26: Løsmassekart, østre del av strekningen 

 

Figur 3-27: Løsmassekart, vestre del av strekningen 
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3.11 Berggrunn og bergteknikk 

Berggrunnen i planområdet domineres av granitt / granittisk gneis. Ellers opptrer lengst øst 

et område med kvartsdiorittisk gneis og videre metavulkanske bergarter. Lengst vest ved 

Elgsjø opptrer metasandstein, kvartsrike bergarter (se figur 3-28 og figur 3-29). 

Prøving av mekaniske egenskaper indikerer at granittisk gneis og metasandstein kan brukes 

til vegbygging. Disse to bergartene vil kunne tilfredsstille krav til mekanisk stabilisert 

forsterkingslag og bærelag. 

Det finnes enkelte svakhetssoner i fjellet i området. Det går en markert forkastning i NNV-

SSØ-gående retning ved Buvannet. Videre går det forkastningssoner langs eksisterende veg 

ved Jerpetjønn. Disse følger daldraget i øst-vestgående retning.  

 

Figur 3-28: Berggrunnskart, østre del av strekningen 
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Figur 3-29: Berggrunnskart, vestre del av strekningen 

 

3.12 Støy 

3.12.1 Metode 

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

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

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

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

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

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

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

beregninger i videre planlegging vil oppdaterte trafikktall som vist i tabell 3-4 benyttes. 

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

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

helt avklart hvilke bygninger som eventuelt må rives. 

3.12.2 Resultater 

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

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

(rød sone) gå betydelig ned. Som følge av økt hastighet på ny veg blir det kun moderat 

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

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

alternativet. 

Tabell 3-5: Antall boliger/fritidsboliger i rød og gul støysone i de ulike alternativene 

Alternativ Støysone iht. T-1442 

Gul sone  

Lden 55-65 dB 

Rød sone 

Lden >65 dB 

Boliger/fritidsboliger Boliger/fritidsboliger 

Alternativ 0 85 34 

Alternativ 1 daglinje 68 3 

Alternativ 1B daglinje 73 3 

Alternativ 2 tunnel 44 7 

Alternativ 3 smal 4-felt 82 5 

 

 

Figur 3-30: Støysonekart alternativ 0, østre del 
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Figur 3-31: Støysonekart alternativ 0, midtre del 

 

Figur 3-32: Støysonekart alternativ 0, vestre del 
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Figur 3-33: Støysonekart alternativ 1, østre del 

 
Figur 3-34: Støysonekart alternativ 1, midtre del 
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Figur 3-35: Støysonekart alternativ 1, vestre del. Som det framgår av den rette avgrensingen på kartet 

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

 

Figur 3-36: Støysonekart alternativ 1B, vestre del. Som det framgår av den rette avgrensingen på kartet 

vil deler av støysonene strekke seg noe lenger nord 
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Figur 3-37: Støysonekart alternativ 2, østre del 

 

Figur 3-38: Støysonekart alternativ 2, vestre del 
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Figur 3-39: Støysonekart alternativ 3, østre del 

 
Figur 3-40: Støysonekart alternativ 3, midtre del 
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Figur 3-41: Støysonekart alternativ 3, vestre del 

3.13 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 

• For alternativ 2 må det 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 3-42: Riggområder, anleggsveger og mulige massedeponier, østre del  
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Figur 3-43: Riggområder, anleggsveger og mulige massedeponier, midtre del 
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Figur 3-44: Riggområder, anleggsveger og mulige massedeponier, vestre del  
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4. Samfunnsøkonomisk analyse 

4.1 Prissatte konsekvenser 

4.1.1 Metode og forutsetninger 

Den samfunnsøkonomiske analysen følger Direktoratet for økonomistyrings veileder for 

samfunnsøkonomiske analyser og Statens vegvesens håndbok 712. Beregningen er 

gjennomført i EFFEKT versjon 6.73. Trafikkdata stammer fra RTM (versjon 4.1.2), regional 

transportmodell. Inndataene fra transportmodellen til EFFEKT er i hovedsak trafikkmengde, 

trafikantnytte og økonomiske resultater for kollektivtransport.  

Forutsetninger 

De mest sentrale forutsetningene for beregningene er oppsummert i tabell 4-1. Standard-

satser fra EFFEKT benyttes som grunnlag for beregningene med mindre annet er spesifisert i 

teksten.  

Tabell 4-1: Nøkkelforutsetninger-prissatte konsekvenser 

Sammenligningsår  2026 

Åpningsår* 2026/2027 

Anleggsperiode* 3 år / 4 år 

Felles prisnivå  2019 

Analyseperiode  40 år (2026-2065) 

Levetid  40 år 

Mva. for investeringen 22,0 % 

Kalkulasjonsrente 4,0 % 

Skattefaktor  1,20 

*) Alternativ 1, 1B og 3 har åpningsår 2026, mens alternativ 2 har åpningsår 2027 grunnet ett år lenger anleggsfase. 

 

Forklaring av enkelte begrep i tabell 4-1: 

• Felles prisnivå: Prisnivå som alle kostnader regnes om til for å være sammenlignbare. 

2019 benyttes som år for felles prisnivå da estimatene for anleggskostnadene er 

beregnet i 2019-kroner. 

• Sammenligningsår: Årstall for diskontering av kostnader til nåverdi. 

Sammenlikningsåret som benyttes i beregningen er året for åpning av det første 

vegnettet, 2026. 

• Åpningsår: Åpningsåret for det aktuelle vegnettet. Dette er året vegnettet forutsettes 

åpnet for trafikk, og definerer vegnettets funksjonstid. År 2026 benyttes som 

åpningsår for alternativ 1, 1B og 3, mens 2027 benyttes som åpningsår for alternativ 

2.   

• Levetid: Iht. håndbok V712, settes levetiden til 40 år ettersom det ikke er spesielle 

forhold ved tiltaket som tilsier kortere eller lengre levetid  

Kostnadsoverslagene for anleggskostnadene i alternativene er beregnet av Multiconsult etter 

Anslagsmetoden, se tabell 3-3. 
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Stigning og kurvatur 

Stigning og kurvatur påvirker blant annet trafikantenes kjøretøyskostnader gjennom 

drivstoff- og vedlikeholdskostnader, ulykker og utslipp. Ettersom det er ulik kurvatur og 

stigning på alternativene som utredes er virkningene prissatt i beregningene.  

For effekter knyttet til ulykker og utslipp er informasjon om kurvatur og høydeprofil lagt 

direkte inn i EFFEKT. For beregninger av effekter for trafikantenes kjøretøykostnader er det 

utført sideberegninger i en forenklet EFFEKT-modell per alternativ, fordi stigning ikke 

kommer godt nok frem i trafikantnyttemodulen slik den foreligger. Denne metoden er valgt i 

samråd med Statens vegvesen, og vurderes å gi tilstrekkelig gode beregninger for endring i 

kjøretøykostnader. Endringene i kjøretøykostnadene er lagt inn i EFFEKT under «spesielle 

kostnader», og dermed inkludert i resultatene for prissatte virkninger.  

Støy, luftforurensing og klimautslipp 

Kostnadene ved støy er beregnet med noen forenklinger iht. metoden i håndbok V712 da det 

ikke er kjent eksakt dB-tall for hvert hus. Resultatene er videre lagt inn i EFFEKT og dermed 

en del av resultatene fra EFFEKT-beregningene.  

Utslipp knyttet til regional- og global forurensning beregnes i EFFEKT, basert på beregnet 

drivstofforbruk. Lokal luftforurensing (PM10, svevestøv) inngår ikke i beregningene da det er 

ubetydelige luftforurensningsproblemer på den aktuelle strekningen. 

Klimagassutslipp i transportfasen er beregnet med standard metode på grunnlag av 

transportmodellberegninger i RTM. I tillegg beregnes det klimagassutslipp i forbindelse med 

bygging, samt drift og vedlikehold. 

4.1.2 Resultater 

Trafikant- og transportbrukernytte 

Trafikant- og transportbrukernytte omfatter trafikantnytte, ulempeskostnader for 

ferjetrafikanter (ikke relevant her) og virkninger for gang- og sykkeltrafikk (helsevirkninger 

og utrygghetskostnader). Prosjektets karakter gjør at trafikantnytten er den helt 

dominerende posten, for sykkeltrafikk er det kun mindre endringer. 

I utbyggingsalternativene øker vegkapasiteten og hastigheten, noe som medfører redusert 

reisetid, til tross for noe lenger reisestrekning i alle alternativer.  

For alternativ 1/1B er det beregnet en trafikantnytte på 1,677 mrd. kr totalt, hvorav 0,404 

mrd. kr er knyttet til godstransport. 

Alternativ 2 har en beregnet trafikantnytte på 1,469 mrd. kr totalt, hvorav 0,375 mrd. kr er 

knyttet til godstransporten. Tunnelalternativet med 80 km/t har totalt sett 12 % lavere 

trafikantnytte enn alternativ 1/1B med 90 km/t, og 7 % lavere nytte for godstransporten.  

For alternativ 3 er det beregnet en trafikantnytte på 2,083 mrd. kr totalt, hvorav 0,463 mrd. 

kr er knyttet til godstransporten. Høyere trafikantnytte i alternativ 3 skyldes hovedsakelig en 

større reisetidsreduksjon for bilførere og passasjerer i dette alternativet siden hastigheten vil 

være 110 km/t. 

 



Konsekvensutredning hovedrapport – Detaljregulering for E134 Saggrenda-Elgsjø 

 

72 

Tabell 4-2: Endringer i beregnet nytte for trafikanter- og transportbrukere sammenliknet med 

alternativ 0. Tall i millioner kr, diskontert. (Kilde: Beregninger fra EFFEKT) 

 Alternativ 1 Alternativ 1B Alternativ 2 Alternativ 3 

Trafikant- og 

transportbrukernytte 
1 662 1 662 1 456 2 061 

 

 

Figur 4-1: Trafikant- og transportbrukernytte sammenlignet med alternativ 0. Tall i millioner kr, 

diskontert  

 

Operatørnytte 

Endring i netto nytte for operatørene er i hovedsak knyttet til en reduksjon i inntekter for 

bompengeselskapene grunnet overføring av trafikk fra strekninger med bompenger til 

strekninger uten bompenger. Analysestrekningen vil trolig belastes med bompenger, men da 

nivået og plassering ikke er besluttet, er dette ikke lagt inn i beregningene. Reduksjonen i 

operatørnytte er omtrent lik og svært liten i alle alternativer.  

Tabell 4-3: Endringer i beregnet nytte for operatører sammenliknet med alternativ 0. Tall i millioner 

kr., diskontert. (Kilde: Beregninger fra EFFEKT) 

 Alternativ 1 Alternativ 1B Alternativ 2 Alternativ 3 

Sum -12 -12 -11 -11 

 

Budsjettvirkninger for det offentlige 

Belastningen på offentlige budsjetter er omtrent 1 mrd. kr høyere i alternativ 2 

sammenliknet med alternativ 1/1B, og 700 mill. kr høyere enn alternativ 3. Det skyldes i 

hovedsak at bygging av tunnel er kostnadsdrivende både for investeringskostnaden, og for 

drift- og vedlikeholdskostnadene i alternativ 2.  
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Tabell 4-4: Sammenstilling av endring i budsjettvirkninger for det offentlige sammenliknet med 

alternativ 0. Tall i millioner kr, diskontert. (Kilde: Beregninger fra EFFEKT) 

 Alternativ 1 Alternativ 1B Alternativ 2 Alternativ 3 

Investeringskostnad -1 397 -1 449 -2 187 -1 831 

Drift- og vedlikehold -86 -87 -389 -153 

Overføringer -0,5 -0,5 0 -1 

Skatte- og avgiftsinntekter -50 -45 -75 25 

Sum - 1533 -1582 - 2652 -1960 

 

 

Figur 4-2: Budsjettvirkninger for det offentlige, diskonterte verdier i millioner kr, sammenliknet med 

alternativ 0 

 

Samfunnet for øvrig 

Ulykker 

Alle alternativer medfører stor reduksjon i ulykkeskostnader sammenliknet med alternativ 0. 

Kostnadsreduksjonen er knyttet til både personskadeulykker og materiellskadeulykker. 

Reduksjon i ulykkeskostnaden er relativt lik i alle alternativer, men noe lavere i alternativ 2. 

Dette skyldes at det her er mulig med møteulykker på deler av strekningen, da det ikke er 

midtdeler i tunnel.   

Tabell 4-5: Reduksjon i ulykkeskostnader sammenliknet med alternativ 0 (millioner kr, diskontert) 

 Alternativ 1 Alternativ 1B Alternativ 2 Alternativ 3 

Personskadeulykker 217 218 195 189 

Materiellskadeulykker 167 168 130 186 

Sum 385 385 325 375 

 

Støy  

I alternativ 1, 1B og 2 reduseres støykostnaden noe sammenliknet med alternativ 0. Årsaken 

er at det er færre bolighus/fritidsboliger i gul og rød støysone etter utbygging. Tallene er 
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små, og dette gjenspeiler at det er forholdsvis få støyutsatte på strekningen. Det er lite som 

skiller disse alternativene. Alternativ 3 har en liten økning i støykostnaden. Dette kan ha 

sammenheng med økt støy som følge av økt hastighet i dette alternativet, noe som gir 

mindre reduksjon i støy på tiltaksstrekningen, samtidig som det skjer en trafikkøkning som 

øker støybelastning på tilstøtende vegstrekninger.  

Tabell 4-6: Endring i støykostnad sammenliknet med alternativ 0 (millioner kr, diskontert). Positive tall 

er nytte for samfunnet 

Støy Alternativ 1 Alternativ 1B Alternativ 2 Alternativ 3 

Sum 15 13 15 -10 

 

Luftforurensning og klimautslipp 

Kostnaden for regional og global luftforurensning reduseres i alternativ 1, 1B og 2 

sammenliknet med alternativ 0 grunnet lavere forbruk av drivstoff. Endringen skyldes 

muligheter for mer effektiv kjøring med mindre opp og nedbremsing som følge av krapp 

kurvatur, samt mindre bratt stigning. I alternativ 3 øker kostnadene knyttet til regional- og 

global luftforurensning. Dette har sammenheng med høyere hastighet i dette alternativet 

enn i øvrige alternativer. Dette gjør at drivstofforbruket øker sammenlignet med alternativ 0, 

selv om vegstandarden er bedre. I tillegg har dette alternativet noe større utslipp knyttet til 

anleggsfase og drift og vedlikehold da mengden veg er større grunnet større vegbredde. 

Utslipp av klimagass (CO2) vil i permanent situasjon bli mindre i alternativ 2 enn i øvrige 

alternativer på grunn av lavere stigning. Imidlertid vil bygging av tunnelen medføre langt 

høyere klimagassutslipp enn bygging av veg i dagen, og det tar derfor lang tid å «tjene inn» 

igjen disse utslippene. Den samlede utslippsreduksjonen i alternativ 2 sammenlignet med 

alternativ 0 er om lag 19 000 tonn samlet for den 40 år lange beregningsperioden. I 

alternativ 1 og 1B er reduksjonen om lag 11 000 tonn, mens utslippene øker med om lag 

40 000 tonn i alternativ 3, som følge av økt hastighet. Totalutslippene i løpet av beregnings-

perioden er i størrelsesorden 13,7 mill. tonn i alle alternativer. Endringene i CO2-utslipp er 

med andre ord små. 

Tabell 4-7: Endring i kostnader for regional- og global luftforurensing sammenliknet med alternativ 0 

(i millioner kr, diskontert)  

Regional- og global 

luftforurensing 

Alternativ 1 Alternativ 1B Alternativ 2 Alternativ 3 

Sum 106 93 157 -25 

 

Andre kostnader 

Sideberegningene for endring i kjøretøyskostnader som følge av stigning og kurvatur gir den 

relative forskjellen mellom alternativ 2, med minst stigning og kurvatur, og øvrige 

alternativer. Ved å sammenligne resultatene fra sideberegninger av alternativ 2 mot de to 

alternativene som har samme vegstandard og hastighet, alternativ 1 og 1B, har man funnet 

at forskjellen i kjøretøyskostnader er om lag 100 millioner kroner (diskontert verdi for hele 

beregningsperioden). Dette er derfor lagt inn som en endring under «Andre kostnader» for 

alternativ 2. 
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Tabell 4-8: Reduksjon i kjøretøykostnader sammenliknet med alternativ 1 som følge av stigning og 

kurvatur (i millioner kr, diskontert) 

 Alternativ 1 Alternativ 1B Alternativ 2 Alternativ 3 

Reduksjon i 

kjøretøykostnader 
0 0 98 0 

 

Restverdi og skattekostnad 

I denne analysen er det benyttet standard sats for levetiden og analyseperiode på 40 år. Det 

innebærer at det ikke er restverdi av tiltaket for alternativ 1, 1B og 3. For alternativ 2 er det 

grunnet åpningsår ett år etter start på analyseperioden (fordi anleggsperioden er ett år 

lenger) en liten restverdi. Ettersom levetiden kun er ett år lenger enn analyseperioden for 

alternativet er beregnet restverdi svært liten.  

Tabell 4-9: Endring i restverdi og skattekostnad sammenliknet med alternativ 0 (i millioner kr, 

diskontert) 

 Alternativ 1 Alternativ 1B Alternativ 2 Alternativ 3 

Restverdi 0 0 23 0 

Skattekostnad -307 -316 -530 -392 

For inn- og utbetalinger av offentlige midler beregnes en skattekostnad på 20 øre per krone. 

Nivået på investeringen og drift- og vedlikeholdskostnaden i alternativene har betydning for 

beregnet skattekostnad. Skattekostnaden er derfor noe høyere i alternativ 2 grunnet en 

høyere investeringskostnad for tiltaket i dette alternativet.  

 

Figur 4-3: Virkninger for samfunnet for øvrig, diskonterte verdier i millioner kr, sammenliknet med 

alternativ 0 
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4.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Gjennom konsekvensutredningen er det kartlagt verdier og vurdert konsekvenser for de fem 

ikke-prissatte temaene. For hvert av disse deltemaene foreligger det en egen delrapport med 

mer detaljerte beskrivelser. I de påfølgende delkapitlene gis en oppsummering av 

utredningene for hvert fagtema.  

4.3 Landskapsbilde 

4.3.1 Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 

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. 

 

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 

4.3.2 Dagens situasjon og verdier 

Overordnende karakteristiske trekk 

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 
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figur 4-7. 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 Kobbervollane 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, Kolknut-

fjellet, 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 4-5. 

 

Figur 4-4: Landskapet sett mot vest fra vegen i østenden av Steingrunnsvannet 



Konsekvensutredning hovedrapport – Detaljregulering for E134 Saggrenda-Elgsjø 

 

78 

 
Figur 4-5: Landskapstyper fra NiN landskap (Kilde: NiN landskap) 

 
Figur 4-6: Nedre Jerpetjønn omkranses av tett skog. Hytter og brygger ligger fint i landskapet. Fra 

midtre del av tjernet sett mot nord 
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Figur 4-7: Registreringskart for tema landskapsbilde. Viser landskapskomponenter og –elementer som 

ligger til grunn for fastsetting av landskapsbildets karakter 
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Verdisatte delområder 

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

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

seg i.  

Det er skilt ut i alt 12 ulike delområder som er registrert og verdisatt. De største verdiene for 

landskapsbilde er knyttet til vassdragene med vann og tjern innenfor influensområdet. Det 

omfatter følgende delområder: 

• L2 Kobberbergselva 

• L5 Bråtavannet, Steingrunnsvannet og Buvannet 

• L6 Øksneelva 

• L7 Løken og Knutsmyr 

• L9 Øvre og Nedre Jerpetjønn 

• L11 Elgsjø.  

Alle disse områdene er vurdert å ha stor verdi. 

Det er noen mindre åpne områder med jordbrukslandskap og bebyggelse som skiller seg ut 

med visuelle kvaliteter ved Moen (i L4), Meheia gård/Jerngruva (i L3) og Knutsmyr (i L7). 

Disse områdene har noe høyere verdi enn skog- og åslandskapet. Delområde L4 Moen og 

Haugen er vurdert å ha stor verdi, de øvrige har middels verdi. 

Delområde L12 ved Ingerhøy (avfallsdeponi og næringsområde) har liten verdi. 

 
 Figur 4-8: Jernbanebrua som krysser over Hengselva nord i delområde L4 
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Figur 4-9: Verdikart for tema landskapsbilde 
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4.3.3 Konsekvenser 

Alternativ 1 daglinje 

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

barrierevirkning mot Elgsjø.  

Samlet vurderes alternativet å ha middels negativ konsekvens. 

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.  

Samlet vurderes alternativet å ha middels negativ konsekvens. 

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 2 vurderes samlet å ha middels negativ konsekvens. 
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Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

Alternativ 3 har fire felt 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.  

Fram til Tellerud er alternativ 3 tilnærmet lik alternativ 1. Det vil ligge nærmere delområde 

L11 Elgsjø enn alternativ 1, omtrent like nær som alternativ 1B. Det vil 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.  

Også alternativ 3 vurderes samlet å ha middels negativ konsekvens. 

Oppsummering av konsekvenser 

Tabell 4-10: Oppsummering av konsekvens for de ulike alternativene. Rangering er utdypet i kap. 5. 

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

L1 Kobbervollane til 

Meheia stasjon 

Middels 0 -- -- -- -- 

L2 Kobberbergselva Stor 0 0 0 0 0 

L3 Meheia stasjon til 

Nedre Jerpetjønn 

Middels 0 - - - - 

L4 Moen og Haugen Stor 0 - - - - 

L5 Bråta-, Steingrunns- 

og Buvannet 

Stor 0 - - - - 

L6 Øksneelva Stor 0 -- -- -- -- 

L7 Løken og Knutsmyr Stor 0 -- -- -- -- 

L8 Nedre Jerpetjønn til 

Tellerud 

Middels 0 -- -- 0 -- 

L9 Øvre og Nedre 

Jerpetjønn 

Stor 0 -- -- 0 -- 

L10 Tellerud til Ingerhøy Middels 0 - -- -- - 

L11Elgsjø Stor 0 - -- -- - 

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 konse-

kvens. Ved L10 

og L11 er 

konsekvensen 

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.  

Som alt. 1 fram 

til Nedre Jerpe-

tjønn. Tunnelen 

sparer L8 og L9 

for ytterligere 

inngrep og gir 

0 i konsekvens. 

Ved L3 er neg-

ativ konsekvens 

litt større enn 

for alt. 1og 1B 

Som alt. 1., 

men ved L10 og 

L11 er barriere-

virkning av til-

taket større. 

Det noe bre-

dere vegprofilet 

i dette alter-

nativet påvirker 

landskapet 

marginalt, og 
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Delområde Verdi Alt. 0 Alt. 1 Alt. 1B Alt. 2 Alt. 3 

Ved L10 og L11 

er konsekven-

sen større enn 

for alt. 1 

bl.a. pga. av 

lange tosidige 

fjellskjæringer 

inn mot tunnel-

påhuggene. 

Ved L10 og L11 

er konsekvens-

ene som for alt. 

1B 

har derfor ikke 

innvirkning på 

konsekvensen 

Samlet vurdering (etter 

kriterier i tabell 2-4) 

 Ingen 

konse-

kvens 

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 virk-

ninger. Inn-

grepene 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 virk-

ninger. Grunn-

en til at alt 2 

kommer best ut 

er at det ikke 

blir inngrep i L8 

og L9, samt at 

inngrepene ved 

L11 kan re-

vegeteres og 

dempes 

Konsekvensene 

for L10 og L11 

er noe større 

enn for alt. 1 

og alt. 3 

rangeres derfor 

som dårligere 

enn alt. 1 

 

Konsekvenser i anleggsfasen 

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 til parsellslutt ved Elgsjø vil delvis ha stor fjernvirkning, forøvrig 

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

variere gjennom anleggsperioden. 

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.  
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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.  

4.3.4 Forslag til 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. 

Aktuelle skadereduserende tiltak kan være: 

• Avrunding og naturlig utforming av fjellskjæringer; Virkningen av fjellskjæringer 

dempes ved at de gis en mest mulig naturlig utforming og tilpasses terrengformen 

på det enkelte sted. 

• 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. 

• 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. 

• Forlenge tunnelportaler (alternativ 2). Å forlenge portaler kombinert med å ta ned 

mer fjell på begge sider av vegen for å få mer plass til terrengforming, vil føre til at 

man unngår fjellskjæringer som framstår som store sår inn mot påhuggene. 

• Lengre bruer: å forlenge bruer vil muliggjøre mindre høye fyllinger og en åpnere 

situasjon langs berørte vassdrag. 

• Støttemurer: Støttemurer kan utføres i naturstein for å passe best mulig inn i 

landskapet. Dette gjelder blant annet ved avkjøringen til eksisterende veg ved 

Kobbervollane. 

Gjennomføring av skadereduserende tiltak vil til dels ha stor innvirkning på massebalanse, 

og må vurderes opp mot kostnader i det enkelte tilfelle. Det må også vurderes om 

løsningene er teknisk gjennomførbare. Dette vil behandles i videre planlegging av tiltaket. 

4.3.5 Oppfølgende undersøkelser 

Behovet for langsgående støyskjermer og/eller -voller er vurdert nærmere i teknisk plan 

etter at oppdaterte støyberegninger for valgt alternativ er gjennomført. 
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4.4 Friluftsliv/by- og bygdeliv 

4.4.1 Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 

I planprogrammet er utredningskrav for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv omtalt slik:  

Utredningskrav 

Temaet belyser tiltakets virkning for allmenhetens bruk av utredningsområdet. 

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

bestemt av dets påvirkning på friluftsområder, allment tilgjengelige utearealer i 

bebygde områder og forbindelseslinjer for myke trafikanter, herunder turstier for 

gange og sykling.  

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

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

Det er allerede i planprogramfasen samlet inn viktig informasjon fra medvirkning 

med lokalbefolkningen, og dette inngår som grunnlag i konsekvensutredningen. 

Kunnskapsgrunnlaget vil suppleres i arbeidet med temaet. 

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

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

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

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

Endret bruk av lokalvegsystem skal inngå i alle vurderingene. 

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

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

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

Trafikksikkerheten for gang- og sykkeltrafikken skal vurderes.  

Endret bruk av jakt og fiske som fritidsaktivitet skal omtales. 

Eventuelle avbøtende eller kompenserende tiltak knyttet til barriereeffekten av ny 

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

krysningspunkt og forbindelseslinjer som sikrer ferdsel og friluftsliv i området. 

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

 

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

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

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

4.4.2 Dagens situasjon og verdier 

Overordnende karakteristiske trekk 

Området består i stor grad av skogkledde åser. Terrenget stiger bratt opp fra både 

Kongsberg og Notodden, til et høybrekk omkring Jerpetjønn. Utover utmarksområdene er 

det noe innmark i tilknytning til den spredte bebyggelsen. Bebyggelsen omfatter småbruk, 

boliger og hytter, og er konsentrert omkring Bråten, Heia og Jerpetjønn. 
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Kollektivtrafikk 

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

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

Gang- og sykkeltrafikk 

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

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

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

turaktivitet. Dette inngår i vurderingene av friluftsområdene. 

Ski- og turløyper 

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

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

Storparten av de merkede turstiene i området vedlikeholdes av DNT. 

Jakt og fiske 

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

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

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

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

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

organiseres både storvilt- og småviltjakta av grunneiere 

Registreringskart 

Registreringskartene i figur 4-12 og figur 4-13 viser registrerte stier, løyper og 

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

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

området. 

  

Figur 4-10: Fra strandsonen nedenfor Elgsjø kafe Figur 4-11: Turskilt ved E134 ved Elgsjø 
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Figur 4-12: Registreringskart, østre del av influensområdet 
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Figur 4-13: Registreringskart, vestre del av influensområdet 
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Verdisatte delområder 

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

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

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

viktigste verdiene i området er knyttet til: 

• Innfallsporter/turkorridorer mot Øksne/Kolsjø sør for E134 og 

Hengsvann/Jonsknuten-områdene nord for dagens E134 (delområde FB3 og FB4 – 

middels verdi) 

• Fjellstulfjellet, som er et mye brukt turmål (FB8 – stor verdi) 

• Områdene fra Elgsjø mot Høymyr, Skredbufjellet og Heia hyttefelt, som er mye 

brukte utfartsområder og nærfriluftsområder for hyttebebyggelsen (FB 9 og FB10 – 

middels verdi) 

• Turkorridoren mot Tovestul/Dårstul (FB13 – middels verdi) 

Storparten av de resterende arealene som inngår i influensområdet har noe verdi for 

friluftsliv. 

  

Figur 4-14: Fra vegen inn mot Kolsjø og Øksne Figur 4-15: Myrområdene ved Løken 

  

Figur 4-16: Jerpetjønnhovet er et viktig 

utgangspunkt for turer til Fjellstulfjellet og flere 

andre turmål 

Figur 4-17: Utsikt østover fra Fjellstulfjellet 

 

  



Konsekvensutredning hovedrapport – Detaljregulering for E134 Saggrenda-Elgsjø 

 

91 

 
Figur 4-18: Verdikart for friluftsliv/by- og bygdeliv 
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4.4.3 Konsekvenser 

Alternativ 1 daglinje 

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

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

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

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

medfører støy i områder som i dag er lite støyutsatt.  

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

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

ved vannene Buvannet, Steingrunnsvannet og Bråtavannet. 

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

verdifulle delområdet Fjellstulfjellet. 

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

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

lengre unna, og dagens veg blir avlastet. 

Samlet vurderes alternativ 1 å ha noe negativ konsekvens. 

Alternativ 1B daglinje søndre variant ved Elgsjø 

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

konsekvens. Det er likevel noen nyanser som påvirker rangeringen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

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

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

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

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

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

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

de andre alternativene rangeres det som det beste utbyggingsalternativet. 

Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nærmere eksisterende veg. 

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

alternativ 1, men dårligere enn alternativ 1B.  

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

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

Alternativet rangeres derfor som det dårligste. 

 

Figur 4-19: Illustrasjon fra 3D-modell, alternativ 3 ved Elgsjø 
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Oppsummering av konsekvenser 

Tabell 4-11: Oppsummering av konsekvens for de ulike alternativene. Rangering er utdypet i kap. 5. 

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

FB1 Kolknuten-Kobbervollane Noe 0 - - - - 

FB2 Brattåsen-Kjerkebergåsen Noe 0 0 0 0 0 

FB3 Kolhusdalen-Bakkastul Middels 0 0 0 0 0 

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

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

FB6 Buvannet-Kobberbergselva Noe 0 + + + + 

FB7 Heia Noe 0 + + ++ + 

FB8 Fjellstulfjellet Stor 0 - - + - 

FB9 Skredbufjellet-Høymyrvatnet Middels 0 0 0 0 0 

FB10 Heia Hyttefelt Middels 0 0 0 0 0 

FB11 Fjellstul Noe 0 - - 0 - 

FB12 Elgsjø Noe 0 0 - - - 

FB13 Tovestulåa Middels 0 - - - - 

FB14 Rossåsen/Litjønnåsen Noe 0 - - - - 

FB15 Rossebu Noe 0 0 0 0 0 

Avveining  Alternativet 

har per 

definisjon 

ingen 

konsekvens 

1 minus (-) 

dominerer. 

Det er 2 

minus (-–) 

for ett 

delområde. 

I øvre del av 

skalaen for 

noe negativ 

konsekvens 

Mer negativ for 

FB 12 Elgsjø 

enn alt. 1, men 

noe bedre for 

FB11, FB13 og 

FB14. Ellers likt 

som alt. 1 

Tunnel gir 

færre 

konflikter og 

flere delom-

råder med 

positive 

konsekvenser 

enn 1 og 1B. 

I nedre del av 

skalaen for 

noe negativ 

konsekvens 

Noe dårligere 

enn alternativ 1 

i FB12, svakt 

bedre i FB11, 

FB13 og FB14. 

Vurdert som 

marginalt mer 

negativ for 

FB11 og FB14 

enn 1B, da alt. 

3 gir litt større 

inngrep her  

Samlet vurdering (etter kriterier i 

tabell 2-4) 

 Ubetydelig 

konsekvens 

 

Noe negativ 

konsekvens 

 

Noe negativ 

konsekvens 

 

Noe negativ 

konsekvens 

 

Noe negativ 

konsekvens 

Rangering  1 3 4 2 5 

Forklaring til rangering   Rangeres 

bak alt. 0 

og alt. 2, 

men er 

bedre enn 

1B for 

området 

ved Elgsjø 

I hovedsak lik 

som alt. 1, 

men litt 

forskjeller ved 

Elgsjø. 

Dårligere for 

delområde 

FB12 og svakt 

bedre for FB11, 

FB13 og FB14  

Har mindre 

konflikter og 

flere positive 

konsekvenser 

enn alternativ 

1 og 1B 

I all hovedsak 

lik 1B, men litt 

større inngrep i 

FB11, FB13 og 

FB14 gjør at 

den rangeres 

bak 

 

Vurdering av permanente massedeponier 

Det foreslås massedeponier innenfor delområde FB4 Turkorridoren mellom Øksne og Kolsjø 

og delområde FB11 Fjellstul. Massedeponiene vil føre til at de aktuelle områdene en periode 
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vil tape noe attraktivitet som friluftslivsområder. Det er ingen særskilte opplevelsesverdier 

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

deponiområdene vurderes derfor å medføre ubetydelig endring med hensyn til 

friluftslivsinteressene. 

Konsekvenser i anleggsperioden 

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

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

form av bruer/kulverter. 

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

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

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

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

4.4.4 Forslag til skadereduserende tiltak 

Tilbakeføring av anleggsveger til en standard tilpasset etterbruken vil være viktig i videre 

arbeid med utforming av reguleringsforslag. Det bør vurderes å stille rekkefølgekrav til slik 

nedskalering i bestemmelsene til planen.  

4.4.5 Oppfølgende undersøkelser 

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

inngår i ROS-analyse og SHA-analyse. Det er viktig å sørge for inngjerding av anleggs-

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

anleggstrafikk legges utenom helger og andre dager med stor turaktivitet.  

  
Figur 4-20: Fra tursti/skiløype nord for Elgsjø Figur 4-21: Fra Heia hyttefelt 
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4.5 Naturmangfold 

4.5.1 Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 

I planprogrammet er utredningskrav for fagtema naturmangfold omtalt slik:  

Utredningskrav 

I dette temaet innhentes det kunnskap om verdifulle områder knyttet til natur-

mangfold og det gjøres en vurdering av hvilken påvirkning tiltaket har på disse 

områdene. Temaet utredes med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske 

trekk. Utredningen skal belyse omfang med tanke på arealbeslag, forurensning og 

oppsplitting av naturområder. Utredningen vil vurdere naturmangfold knyttet til 

økosystemer både i vann og på land.  

Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt. Ny naturtypekartlegging etter DN-håndbok 

13 vil gjennomføres. Det vil også gjøres feltundersøkelser i utvalgte vassdrag. En 

grundig gjennomgang av eksisterende kilder på alle temaets kategorier gjennom-

føres, her under kunnskap om vilt, både hjortevilt og andre arter med spesiell 

forvaltningsinteresse. 

Tiltaket vil medføre potensielle konsekvenser gjennom nærføring til natur-

reservatet Kjerkebergåsen. Naturtypekartlegging i planprogramfasen har avdekket 

potensielle konflikter med svært viktige skogområder på Telemarkssiden. I tillegg 

antas det konflikter med ytterligere naturtypelokaliteter, viltkorridorer/leve-

områder og utfordringer ved nærføring til vannforekomster.  

Vannmiljø er en del av utredningen. Vassdrag med viktige biologiske funksjoner 

omtales og påvirkning vurderes. Det må også samles informasjon om økologisk 

og kjemisk tilstand i vannforekomster som potensielt berøres. Som grunnlag for å 

beskrive konsekvenser må det vurderes om tiltaket står i fare for å påvirke 

tilstanden, jf. vannforskriften. 

Risiko for skade under anleggsperioden omtales. 

 

BioFokus har utført naturtypekartlegging mens Multiconsult har undersøkt vassdrag. I tillegg 

har lokalkjent biolog ansatt i Multiconsult bidratt med svært mye verdifull informasjon om 

naturmangfoldet. Utover dette er kunnskapsinnhentingen basert på materiale som er 

tilgjengelige i offentlige baser/kart, rapporter, informasjon fra fylkesmannens 

miljøvernavdelinger og kommunene.  

4.5.2 Dagens situasjon og verdier 

Generell områdebeskrivelse 

Influensområdet består for en stor del av barskog, med hovedvekt av gran på lavereliggende 

arealer og furu på skrinnere og tørrere mark i høyden. Mye av skogen drives aktivt som 

produksjonsskog. Høyden over havet langs E134 varierer fra 260 meter til 460 meter. De 

høyeste toppene like nord for vegen er oppunder 800 moh. 

Det er spredt bebyggelse langs dagens veg. Hovedsakelig hytter, men også en del land-

brukseiendommer og enkelte eneboliger. 
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Det er en rekke elver, bekker og vann i området. De største elvene finner vi på Kongsberg-

siden, der Øksneelva fra Øksne og Kolsjø renner ut i Buvannet og gjennom Steingrunns-

vannet og Bråtavannet, før Storelva/Kobberbergselva fortsetter videre østover/nedover mot 

Saggrenda og videre ut i Lågen sør for Kongsberg. En rekke elver og bekker fra nord og vest 

renner ut i dette vassdraget, herunder Hengselva og Helgevassbekken. Øvre og Nedre Jerpe-

tjønn ligger tett inntil dagens veg nær vannskillet, og utgjør den vestre delen av dette 

vassdraget. 

På vestsiden av vannskillet er Elgsjø med tilhørende inn- og utløpselver den største 

vannforekomsten. Elgsjø har utløp sørover mot Heddalsvannet (Telemarksvassdraget). 

Vernet natur 

Deler av Kjerkebergåsen naturreservat ligger innenfor influensområdet. Det er et 520 dekar 

stort område som ble vernet i desember 2019. Det ligger like vest for Saggrenda langs 

Kobberbergselva. Innenfor kjerneområdene inngår sesongfuktige, kalkrike sig med litt 

tørkeutsatt høgstaudeskog og kalklågurtskog. Tresjiktet domineres av furu med stort 

innslag av gran på frisk mark. Langs de kalkrike sigene i området inngår urterik og kalk-

krevende flora med blant annet rødflangre, gulstarr, brudespore, nattfiol og skogmarihånd. 

Her er det også potensiale for kalkkrevende markboende sopp. Innenfor reservatet vokser 

det eldre, høyreist furuskog (6). 

I tillegg ligger Fjellstulfjellet naturreservat og Kolknuten naturreservat i nærheten av 

influensområdet. Reservatene er vist på registreringskartene (figur 4-23 til figur 4-25).  

Viktige naturtyper 

Ved oppstart av utredningsarbeidet var det kun registrert tre naturtyper innenfor influens-

området (6). Gjennom feltarbeid har BioFokus kartlagt og beskrevet 21 nye. Hver naturtype 

er nummerert med betegnelsene N1-N24. For mer utfyllende informasjon vises det til 

delutredning naturmangfold, kartleggingsrapport fra BioFokus (7) og Naturbase (6).  

Det er påvist spredte naturverdier innenfor hele undersøkelsesområdet, der landskapet nord 

for Elgsjø skiller seg ut med spesielt store naturverdier, både i omfang og verdi. BioFokus 

beskriver det som store sammenhengende arealer med gammel brannpåvirket 

lavlandsfuruskog av høy nasjonal/internasjonal kvalitet, som styrkes av nærhet til 

Fjellstulfjell naturreservat. Området styrkes ytterligere ved at det ligger i et nasjonalt 

kjerneområde for gammel furuskog (7). 

Økologiske funksjonsområder for arter 

Viltområder og habitat 

Gjennom utredningsarbeidet er det kartlagt og beskrevet 13 funksjonsområder for vilt. De 

fleste av disse er knyttet til myrer, dammer og vassdrag. 

Rødlistearter 

De største konsentrasjonene av rødlistearter er ved Haugen nord for Buvannet. Her er det 

gjort mange registreringer av solblom (VU) gjennom flere år. I Skredbulia er det flere 

registreringer av rødlistete sopp- og lavarter. De klart viktigste arealene for rødlistede arter 

er de brannpåvirkede og lavereliggende furuskogene nord for Elgsjø. Her inngår en sjelden 
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stor ansamling av gammel naturskog på landskapsnivå med lang kontinuitet. 

Landskapskvalitetene og brannhistorikken sammen med kontinuiteten i nøkkelelementer 

(gamle trær, død ved etc.) gir sterke populasjoner av rødlistede furuskogsarter. Ellers kan 

man merke seg at det er tre storsalamanderdammer i området ved Øksne. Ål er registrert i 

vassdragene. Det er en registrering av edelkreps i Buvann (fra 1992). Arten kan også opptre i 

de andre vannene i området, men det er ikke kjent. I Tinnemyr (vest for influensområdet) er 

det en god forekomst av edelkreps.  

Den mest interessante arten som er funnet er den tidligere antatt utdødde barkbillen 

Orthotomicus longicollis. Den ble sommeren 2019 gjenoppdaget av BioFokus etter 100 år i 

et tilsvarende furuskogsområde (Ramsås-Hea) i samme landskap noen kilometer lenger 

nord. Billen er også en sjeldenhet i våre naboland. Den står oppført som sårbar i både 

Finland og i Sverige, der den i Sverige kun har en god bestand på Gotska Sandön i Øster-

sjøen. Arten er varmekjær og regnes å være knyttet til spesielt gammel skog med mye død 

ved. Den lever sitt liv under barken på stående, nylig døde, gamle og seintvokste 

furustammer, gjerne slike som har vært påvirket av brann i lavereliggende furuskoger.  

Larveutviklingen skjer under barken på nedre deler av stammen på nylig døde furutrær. 

Arten kan bare bruke treet som levested i ett år (en generasjon), og trenger derfor 

kontinuerlig tilførsel av substrat i et landskap for å opprettholde en levedyktig bestand. Det 

vil si et stort tilfang av gamle døende furutrær. Mangel på større areal med gammel 

furunaturskog i lavlandet er nok hovedårsaken til artens begrensede utbredelse (11). 

I Norge er det pr. 19.1.2021 gjort 175 registreringer av arten, der tyngdepunktet er nord for 

Elgsjø og i Follsjå-området, se figur 4-22. Tallet på registreringer utgjør dermed ikke 

lokaliteter, da mange av registreringene gjelder elementer i de samme områdene. 



Konsekvensutredning hovedrapport – Detaljregulering for E134 Saggrenda-Elgsjø 

 

99 

 

Figur 4-22: Det er gjort 175 registreringer av barkbillen Orthotomicus longicollis i Norge pr. 

19.1.2021. Tyngdepunktet er i to områder, nord for Elgsjø og i Follsjå-området. Kartutsnitt fra Artskart 

(8) 

Landskapsøkologiske funksjonsområder 

Vilttrekk 

Registreringskart (figur 4-23 til figur 4-25) viser vilttrekkene som er registrert i området. 

Det er forholdsvis stor trekkaktivitet av elg i området, og noe av rådyr. Særlig viktig er et 

regionalt sesongtrekk for elg til og fra vinterbeite over E134 ved Rossebu. 
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Vann og vassdrag 

Ingen av vassdragene er varig vernet. Vannmiljøet er ikke særlig belastet, men det er 

tydelige spor etter fløtning og bergverksvirksomhet. Bortsett fra gamle fløtningsdammer er 

det ingen reguleringsinngrep i vassdragene. Tabell 4-12 gir økologisk og kjemisk tilstand 

for vassdrag i området.  

Tabell 4-12: Klassifisering av vannforekomstene langs vegtraséen. Hentet fra Vann-nett (9) 

Vannforekomst  ID Økologisk tilstand Kjemisk tilstand 

Sætrebekken 016-2526-R Moderat Ukjent 

Elgsjøen bekkefelt 016-906-R God Ukjent 

Elgsjøen 016-6264-L Moderat God 

Kobberbergselva bekkefelt 015-1151-R Moderat Dårlig 

Kobberbergselva 015-1079-R Moderat Dårlig 

Helgevassbekken 015-1128-R Svært god Ukjent 

Hengselva 015-1082-R God God 

Kobberbergselvvassdraget  

Kobberbergselvvassdraget er et typisk fløtningsvassdrag med steinsetting i kantene, 

fløtningsdammer som i dag stort sett er forvitret og utrettete løp. Elveørret fra Numedals-

lågen og ål på oppvandring fra havet går opp Kobberbergselva. Det er ingen naturlige 

fysiske hindringer før fisken kommer til bekkegreiner som er så små at det ikke er årssikker 

vannføring. Fisk kan gå opp til Nedre Jerpetjønn og til topps mot Skrim ovenfor Kolsjø til 

Fagervann. Fløtningsdammen på Hengsvann er nok en barriere for ørret, men ålen greier å 

forsere denne. Det er dominans av bekkeørret og overbefolket i innsjøene slik at fisken ikke 

er stor. Her er det også stor konkurranse fra abbor og ørekyt. Sik finnes i Kolsjø, Øksne og 

Hengsvann. 

Elgsjøvassdraget 

Dette er også et typisk fløtningsvassdrag med steinsetting i kantene, fløtningsdammer som i 

dag stort sett er forvitret og utrettete løp. Historisk var det mye ål her. Det er i dag ørret og 

abbor i vassdraget, som må karakteriseres som svært overbefolket. Dette skyldes svært gode 

gyteforhold i mange tilløpsbekker og utløpselv.  
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Figur 4-23: Registreringskart naturmangfold med verneområder, naturtyper, viltområder, vilttrekk, 

fiskeførende bekker og rødlistearter på strekningen Bramsane–Buvann 
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Figur 4-24: Registreringskart naturmangfold med verneområder, naturtyper, viltområder, vilttrekk, 

fiskeførende bekker og rødlistearter på strekningen Buvann–Fjellstul 
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Figur 4-25: Registreringskart naturmangfold med verneområder, naturtyper, viltområder, vilttrekk, 

fiskeførende bekker og rødlistearter på strekningen Fjellstul–Elgsjø 
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Verdisatte delområder 

Influensområdet er delt inn i hele 31 delområder. Disse er nummert med betegnelsene NM1-

NM31. Innenfor hvert delområde kan det være en eller flere naturtyper (nummerert med N1 

osv.) og/eller funksjonsområder for vilt (nummerert med V1 osv.). 

Landskapet nord for Elgsjø skiller seg ut med spesielt store naturverdier. Her finnes store 

sammenhengende arealer med gammel brannpåvirket lavlandsfuruskog av høy 

nasjonal/internasjonal kvalitet. Nærhet til naturreservatene Fjellstulfjell og Flaaten styrker 

dette. Området styrkes ytterligere ved at det ligger i et nasjonalt kjerneområde for gammel 

furuskog. To av delområdene her, samt Kjerkeberget naturreservat, har svært stor verdi.  

Utover dette er det verdier knyttet til vassdragene grunnet forekomst av de rødlistete artene 

ål og edelkreps, samt spredte naturtyper i skogsområdene. I alt 10 delområder, inklusive 

vilttrekk ved Rossebu, er vurdert å ha stor verdi. 

   

Figur 4-26: Løken og Svarttjern 

 

Figur 4-27: Furuskog nord for Elgsjø  



Konsekvensutredning hovedrapport – Detaljregulering for E134 Saggrenda-Elgsjø 

 

105 

 
Figur 4-28: Verdikart naturmangfold Saggrenda-Buvann  
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Figur 4-29: Verdikart naturmangfold Buvann–Jerpetjønnshovet 
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Figur 4-30: Verdikart naturmangfold Jerpetjønnshovet-Elgsjø  
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4.5.3 Konsekvenser 

Alternativ 1 daglinje 

Alternativ 1 gir inngrep ved Kobbervollane der fire små nyregistrerte naturtyper (NM3) går 

tapt. Ny E134 gir også nærføring til Kjerkebergåsen naturreservat (NM1), naturtype i 

Buvannslia (NM6) og noen mindre inngrep i myrområdet ved Løken (NM9). Alle disse 

områdene blir noe forringet. På den østlige delen av strekningen legges det opp til 

faunapassasjer knyttet til bruer. Lerkeliabrua og Øksneelvbrua vil gi gode muligheter for vilt-

kryssing, men ny E134 med viltgjerder vil likevel utgjøre en større barriere enn dagens veg.  

Videre vestover gir alternativ noe inngrep i Jerpetjønnsbekken (NM10) og nærføring til 

naturtype ved Hovet (NM15). Muligheten for vilttrekk opprettholdes ved Fjellstulbrua, men 

barriereeffekten vil øke.  

Øst for Elgsjø skjærer alternativ 1 gjennom en 56 dekar stor naturtype (N19 i delområde 

NM18) med gammel furuskog av svært stor verdi. Det blir et direkte arealbeslag på ca. 12 

dekar og den deles i to. Sør for alternativet blir det stående igjen ca. 8 dekar av naturtypen. 

Noe av naturverdiene kan ivaretas her, men en slik fragmentering er uheldig. Arealinngrepet 

rammer i et område med stor tetthet av rødlistearter. 

Alternativ 1 har også et direkte inngrep på ca. 19 dekar (inklusive hogst på sideareal) i 

naturtype N22 (i NM19) med tilsvarende furuskog og svært stor verdi. Denne naturtypen er 

237 dekar. Det er to registreringer i vegtraseen av en svært sjelden barkbille, samt flere 

rødlistearter i nærheten. Sør for alternativet blir det stående igjen en teig på 29 dekar. 

Utover det direkte arealinngrepet vil det oppstå kanteffekter, endrede lokalklimatiske 

forhold, skogen blir mer utsatt for vindfall etc. Alternativ 1 kan føre til at naturverdiene i 

naturtypen sør for inngrepet går tapt. I så fall blir det samlede arealtapet i naturtypen 48 

dekar. Nord for alternativet blir gjenstående areal av naturtypen omtrent 190 dekar. 

Rødlistearter er registrert spredt i hele naturtypen, og artsmangfoldet vil opprettholdes. 

Ved Elgsjø (NM21) er alternativ 1, lagt i større avstand fra innsjøen, slik at delområdet får 

noe miljøforbedring. Tovestulåa (NM22) krysses på bru, noe som gir noe miljøskade. I 

Elgsjøområdet er det et regionalt vilttrekk (NM30). Bru over Tovestulåa utformes slik at elg 

og annet vilt kan krysse under den. Alternativ 1 ligger her i god avstand fra Elgsjø og dagens 

E134, noe som gir dyr god mulighet til å følge terrenget naturlig og finne krysningspunktet. 

Samlet vurderes alternativ 1 å ha svært stor negativ konsekvens for naturmangfold.  

Alternativ 1B daglinje søndre variant ved Elgsjø 

Fra Saggrenda og fram til Elgsjø er alternativet identisk med alternativ 1. Alternativ 1B gir 

mindre arealbeslag i de verdifulle furuskogsområdene ved Elgsjø enn alternativ 1. For 

naturtype N19 (i NM18) på 56 dekar er arealbeslaget likt som alternativ 1, med 12 dekar. For 

naturtype N22 (i NM19) på 237 dekar berøres kun den sørlige delen av området (i alt 3,5 

dekar), og størsteparten av området forblir urørt.  

Alternativet er noe dårligere for vilttrekk ved Elgsjø (NM30) enn alternativ 1 og 3. Alternativ 

1B har brua nærmere Elgsjø, noe som gjør det noe mer utfordrende for dyr å finne 

passeringspunktet. Samlet vurderes alt. 1B å ha stor negativ konsekvens for naturmangfold.  
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Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

Fra Saggrenda og fram til Nedre Jerpetjønn er alternativet identisk med alternativ 1 og 1B. 

Den lange tunnelen i alternativ 2 er positivt for naturmangfoldet gjennom reduksjon i 

forstyrrelser og barriere.  

Ved Elgsjø har tunnelalternativet nærføring til Sløkjedalsbekken (NM20) og ny kryssing av 

denne, noe som gir noe miljøskade. Inngrepene i de verdifulle furuskogsområdene (NM19) er 

om lag som i alternativ 1B, ca. 3 dekar går tapt i sør. Med hensyn til vilttrekk ved Elgsjø 

(NM30) er alternativ 2 lagt så nær innsjøen at vilt vil få problemer med å bruke brua som 

viltundergang. Dyr må da benytte tunneltaket lenger øst for å opprettholde det regionale 

trekket, noe som ikke er en optimal trekkveg. 

Samlet vurderes alternativ 2 å ha middels negativ konsekvens for naturmangfold. 

Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

Fra Saggrenda og fram mot Elgsjø er alternativet tilnærmet likt alternativ 1. Noe større 

bredde gir litt større arealbeslag, uten at dette har store konsekvenser. Med hensyn til de 

verdifulle furuskogsområdene nord for Elgsjø kommer alternativ 3 i en mellomstilling. 

Inngrepet er mindre enn i alternativ 1, men større enn i de to andre. 

Alternativ 3 har noe større inngrep i naturtypen N19 (i øst, innenfor NM18) enn alternativ 1. 

12 dekar av denne beslaglegges (totalarealet for naturtypen er 56 dekar), og på samme måte 

som i alternativ 1 fragmenteres naturtypen slik at 11 dekar av naturtypen bli liggende igjen 

sør for vegen.  

Alternativ 3 gir også et direkte arealbeslag på ca. 15 dekar i naturtype N22 (237 dekar 

totalareal) i delområde NM19. Linjen skjærer gjennom tre registreringer av barkbillen. Sør for 

alternativet blir det stående igjen 10 dekar. Naturverdiene her vil påvirkes sterkt, og det er 

tvilsomt om de kan bevares. Om naturverdiene sør for inngrepet forsvinner blir det samlede 

arealtapet i naturtype N22 på 25 dekar. 

For vilttrekk ved Elgsjø (NM30) er alternativet noe dårligere enn alternativ 1 da Elgsjøbrua 

ligger nærmere dagens veg. Bruføringen til alternativ 3 imidlertid noe bedre enn alternativ 

1B. 

Samlet vurderes alternativ 3 å ha svært stor negativ konsekvens for naturmangfold, men 

alternativet vurderes som bedre enn alternativ 1, da det berører de verdifulle 

furuskogsområdene i noe mindre grad. 
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Oppsummering av konsekvenser 

Tabell 4-13: Sammenstilling av konsekvens for alternativene. Rangering utdypes i kap. 5 

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

NM1 Kjerkebergåsen  Svært stor 0 – – – - 

NM2 Kobberbergselva  Stor 0 + + + + 

NM3 Kobbervollane  Stor 0 – – – – – – – – – – – – 

NM4 Postmyra Noe 0 0 0 0 0 

NM5 Femtjønn Noe 0 0 0 0 0 

NM6 Buvannlia Stor 0 – – – – 

NM7 Geiteryggtjern Middels 0 0 0 0 0 

NM8 Haugen Stor 0 0 0 0 0 

NM9 Løken-Svartjern Middels 0 – – – – 

NM10 Jerpetjønnene og 

Jerpetjønnsbekken 
Noe 0 - - 0 - 

NM11 Drivkleiva Stor 0 0 0 0  

NM12 Månlitjønn 

  Ny Høgvassmyrveg  
Noe 

0 - - 0 – 

   Dagens Høgvass- 

   myrveg 
0 0 0 0 0 

NM13 Tjern Heia 

hyttefelt 
Noe 0 0 0 0 0 

NM14 Skredbulia Stor 0 0 0 0 0 

NM15 Hovet Stor 0 - - 0 - 

NM16 Fjellstul Middels 0 0 0 0  

NM17 Raubekkmyran Stor 0 0 0 0 0 

NM18 Raubekkhaugan Svært stor 0 – – – - – – – - 0 – – – - 

NM19 Delitjønn S Svært stor 0 – – – - – – – – - 

NM20 Sløkjedalsbekken Noe 0 + + - + 

NM21 Elgsjø Middels 0 + + 0 + 

NM22 Tovestulåa Middels 0 - - - – 

NM23 Nybubekken Noe 0 + 0 0 + 

NM24 Rossebudalen Stor 0 0 0 0 0 

NM25 Goasholt Middels 0 0 0 0 0 

NM26 Rossebusletta Middels 0 0 0 0 0 

NM27 Vilttrekk 

Rekkverksbakken 
Middels 0 - - - – 

NM28 Vilttrekk 

Jerngruva 
Middels 0 - - - – 

NM29 Vilttrekk Fjellstul Middels 0 - - - - + - - 
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Delområde Verdi Alt. 0 Alt. 1 Alt. 1B Alt. 2 Alt. 3 

NM30 Vilttrekk Elgsjø Stor 0 – – – – – - 

NM31 Resterende 

skogsområder 
Noe 0 - - 0 – 

Avveining  Har pr. 

definisjon 

ingen 

konsekvens 

Elleve del-

områder med 

noe miljø-

skade, ett med 

betydelig, to 

med alvorlig 

miljøskade og 

to med svært 

alvorlig 

miljøskade. 

Fire del-

områder med 

noe miljø-

forbedring 

Tolv del-

områder med 

noe miljø-

skade, ett med 

betydelig 

alvorlig og 

svært alvorlig 

miljøskade. Tre 

delområder 

med noe miljø-

forbedring 

Åtte del-

områder med 

noe miljøskade 

og to med 

alvorlig 

miljøskade. To 

delområder 

med noe miljø-

forbedring 

Elleve del-

områder med 

noe miljø-

skade, to med 

betydelig, ett 

med alvorlig 

miljøskade og 

ett med svært 

alvorlig 

miljøskade. 

Fire del-

områder med 

noe miljø-

forbedring 

Samlet vurdering (etter 

kriterier i tabell 2-4)  

 Ingen 

konsekvens 

Svært stor 

negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Svært stor 

negativ 

konsekvens 

Rangering  1 5 3 2 4 

Forklaring til rangering  Har ingen 

konsekvenser 

og rangeres 

som nummer 

én 

De store 

miljøverdiene 

nord for Elgsjø 

har vært 

styrende for 

vurderingene, 

og alt. 1 kom-

mer dårligst ut 

grunnet inn-

grep i gammel 

furuskog 

Alt. 1B har noe 

mindre inngrep 

i gammel furu-

skog og gis 

stor negativ 

konsekvens 

Alternatveit har 

mindre inngrep 

i gammel furu-

skog. Føringen 

forbi Elgsjø 

gjør det 

vanskelig å 

opprettholde 

vilttrekk her. 

Lang tunnel er 

positivt, og 

alternativet 

bedømmes 

som det beste 

etter alt. 0  

Alt. 3 kommer 

dårlig ut grun-

net inngrep i 

gammel furu-

skog, men 

inngrepene er 

noe mindre 

enn i alt. 1. 

Firefeltsveg gir 

det største 

arealbeslaget, 

og alternativet 

bedømmes 

som det nest 

dårligste  

 

Vurdering av permanente massedeponier 

M1 Dalsøkk sør for Buvannet 

Det mulige massedeponiet sør for Buvannet har direkte arealinngrep i delområde NM6, 

gammel furuskog. En oppfylling som vist vil påvirke lokaliteten, men deler av verdiene vil 

bevares. I tillegg vil deponiet føre til en forlenget bekkelukking av bekk som renner ut i 

Buvannet. Konsekvensen bedømmes å være middels negativ. 

M2 Raubekkmyra  

Massedeponi M2 er ikke i konflikt spesielle naturverdier, men gir oppfylling i et skogs- og 

myrområde som er leveområder for ulike plante- og dyrearter. Konsekvensen bedømmes å 

være noe negativ. 



Konsekvensutredning hovedrapport – Detaljregulering for E134 Saggrenda-Elgsjø 

 

112 

M3 Skrumledalen 

Massedeponi M3 gir oppfylling i Skrumledalen. Dette gir direkte inngrep i gammel furuskog 

med svært stor verdi (NM19). Slik deponiet er vist gir det oppfylling i den forholdsvis bratte 

dalsiden der det er registrert flere forekomster av barkbillen Orthotomicus longicollis og 

lavarter som er nær truet. Konsekvensen bedømmes å være stor negativ. 

Vurdering 

Alternativ 2 og 3 har det største behovet for massedeponering, noe som medfører at disse 

vurderingene er mest aktuelle for disse alternativene. Alle alternativer vil imidlertid trolig ha 

et visst behov for varig deponering av masser. Av de to deponiene på vestsiden av 

Jerpetjønnhovet gir M2 mindre konsekvenser enn M3. M3 gir slik det er skissert unødvendige 

inngrep i store naturverdier dersom deponiet utnyttes fullt ut, og vil ha stor negativ 

konsekvens. De sørøstlige delene av deponiområdet innenfor M3 kan imidlertid utnyttes 

uten store negative konsekvenser. De samlede vurderingene av alternativene vil ikke 

påvirkes av om det ene eller det andre deponiet legges til grunn.  

Nærmere vurdering av vilttrekk 

Dagens trekk 

Registreringskart (figur 4-23 til figur 4-25) viser vilttrekkene som er registrert i området. 

Det er forholdsvis stor trekkaktivitet av elg i området, og noe av rådyr. Særlig viktig er et 

regionalt sesongtrekk for elg til og fra vinterbeite over E134 ved Rossebu. Tabell 4-14 

oppsummerer de registrerte trekkene 

 

Tabell 4-14: Vilttrekk over dagens E134 

Nr./navn Beskrivelse 

V14 Saggrenda-

bakkene 

Trekkveg elg, hentet fra kommunens kartdata. Få påkjørsler her i fallviltdatabasen. Kan 

bli viktigere i framtida siden ny E134 er lagt i Vollåstunnelen her 

VX Ved 

kontrollplass 

Vilttrekk ifølge Kongsberg kommune. Opplysninger gitt ved høring av planprogram 

V15 Rekkverks-

bakken 

Trekkveg elg, hentet fra kommunens kartdata. Bra overenstemmelse med fallviltdata, 

flere påkjørsler i dette området. Iht. opplysninger framkommet i høring av planprogram 

er dette del av et regionalt trekk 

V16 Jerngruva Trekkveg elg, hentet fra kommunens kartdata. Bra overenstemmelse med fallviltdata, 

flere påkjørsler i dette området 

V17 Skredbulia-

Fjellstul 

Trekkveg elg, hentet fra kommunalt viltkart (2004/05). Bra overenstemmelse med 

fallviltdata, flere påkjørsler i dette området 

V18 Mølleskotet Trekkveg elg, hentet fra kommunalt viltkart (2004/05). Noen elgpåkjørsler her i 

fallviltdata, men langt større tetthet i markerte trekk øst og vest for dette området 

V19 Elgsjø  Trekkveg elg, hentet fra kommunalt viltkart (2004/05). Noen elgpåkjørsler her, men langt 

større tetthet i markerte trekk øst og vest for dette området 

V20 Rossebu Trekkveg elg, hentet fra kommunalt viltkart (2004/05). God overenstemmelse med 

fallviltdata, mange elg- og rådyrpåkjørsler på hele strekningen mellom Elgsjø og 

Leivstein. Innspill fra lokalt medvirkningsmøte refererer også til sesongtrekk for elg til og 

fra vinterbeite over E134 her 

V21 Ingerhøy  Trekkveg, hentet fra kommunalt viltkart (2004/05). I følge opplysninger fra kommunen er 

dette et gaupetrekk, men bruken i dag er uviss. Masseuttak her har forandret området 

Mange elg og rådyrpåkjørsler her, men siste påkjørsel i 2015, så det er trolig at 

masseuttaket har endret betydningen av trekket 
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Konsekvenser av ny E134 

Ny E134 vil medføre en helt ny situasjon for hjorteviltet. Dagens europaveg og jernbane 

utgjør en viss barriere for dyr, men ny inngjerdet E134 vil utgjøre en langt større barriere. 

Dyr som trekker nord-sør må med ny veg finne planskilte passeringsmuligheter av ny E134. 

Dette vil sammen med endret arealbruk endre dyrenes trekkmønster. 

Det er også vanskelig å forutse i hvor stor grad elg og andre viltarter vil benyttet de 

tilrettelagte faunapassasjene.  

Saggrenda–Buvannet 

I området ved parsellstart er det registrert vilttrekk over Vollåsen (V14). Vollåstunnelen vil 

mest sannsynlig gi en bedret situasjon for vilttrekk her. Jernbanen er også lagt i tunnel her, 

noe som også begrenser barriereeffekten. Ny E134 legges i stor avstand fra dagens E134 og 

på motsatt side av Kobberbergselva. Hvilken betydning dette vil har for viltets bruk av 

området og trekk er vanskelig å forutsi. En kan forvente at områder ved dagens E134 blir 

mer brukt, eksempelvis ved at dyr nord for dagens veg trekker ned mot vassdraget for beite 

i større grad enn i dag siden dagens veg nedklassifiseres. På sørsiden av vassdraget kan en 

forvente en mer begrenset bruk ved det nye inngrepet, samt at viltgjerding naturlig nok 

begrenser forflytningen.  

Mellom Kjerkebergåsen og Buvannet er det en trekkrute ved kontrollplassen (VX). I tillegg er 

det sporadisk trekk av vilt over veg og bane på hele denne strekningen. På denne strekning-

en planlegges tre planskilte kryssinger av ny E134; Kobbervollane kulvert, Lerkeliabrua og 

Geiteryggen kulvert. Av disse er brua tenkt som en kombinert løsning for vilt, tømmerdrift 

og friluftsliv. Dyr som trekker over ved kontrollplassen kan benytte faunapassasjen i Lerke-

lia. Denne passasjen ligger imidlertid i god avstand fra kontrollplassen, og skal fungere for 

en lang strekning av ny E134. Det er en fare for at ny E134 gir en nedgang i trekkaktivitet på 

denne strekningen. 

Buvannet–Jerpetjønnene 

På denne strekningen er det registrert to vilttrekk, V15 og V16. Det er planskilte kryssinger 

av ny veg ved Geitryggen kulvert, Øksneelvbrua, Løkenbrua, kulvertkryssing for Jerpetjønns-

bekken og kulvert ved Jerpetjønnshovet. Av disse er Øksneelvbrua tilpasset slik at vilt skal 

kunne krysse under, men også Løkenbrua vil kunne fungere som viltkryssing. Kulverten for 

Jerpetjønnsbekken er utformet med en nedsenket kanal for vann med banketter på hver side 

som ofte vil være tørre. Disse kan brukes av mindre dyr, men trolig ikke av hjortevilt. For 

V15 kan også Lerkeliabrua (se forrige avsnitt) brukes. 

På denne strekningen ligger jernbanen og dagens E134 tett, og fra Jerngruva ligger også ny 

E134 nær dagens infrastruktur. På denne strekningen er det en fare for økte viltkryssinger av 

jernbanen. Dyr som kommer fra nord og vil krysse jernbanen og dagens veg, møter en total 

barriere når de kommer til viltgjerdingen langs ny E134. Forhåpentligvis følger dyrene 

gjerdet til de treffer en av de mulige planskilte kryssingene, men det er en fare for at noen 

snur og går tilbake når de møter viltgjerdet. I så fall vil det bli en ekstra kryssing av 

jernbanen med økt sjanse for påkjørsler. Om ønsket om trekk er sterkt kan dyrene krysse 

frem og tilbake flere ganger.  
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Jerpetjønnene–Elgsjø 

På denne strekningen er det to planskilte kryssinger godt egnet for vilt, Finnliabrua og 

Elgsjøbrua, og en mindre egnet kulvert ved Rødmyra. Fire definerte vilttrekk (V17-V21) er 

registrert, og det er store trekkaktivitet i Elgsjøområdet. Målet er at de to kryssingene skal gi 

vilt gode muligheter til å krysse infrastrukturen. V17 krysser over jernbanetunnelen. Grunnet 

ny E134 vil dette trekket presses vestover, og det vil bli mindre kryssing over 

jernbanetunnelen. Det er derfor en fare for at dyr som krysser under Finnliabrua tar seg 

østover mot Skredbufjellet. Dette vil i så fall gi flere kryssinger av jernbanen i dette området. 

Disse vurderingene vil være tilnærmet like for daglinjealternativene, se vurderingen av de 

enkelte delområdene i tabell 4-13. Tunnelalternativet (alt. 2) vil opprettholde vilttrekket som 

også går over jernbanetunnelen ved Fjellstul på en god måte. På resterende deler av 

strekningen har dette samme virkning som de tre andre.  

Konsekvenser i anleggsperioden 

Aktivitet i anleggsfasen kan medføre forurensning som skader vannressurser ved uhells-

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

rigg/anleggsområder og avrenning fra ev. massedeponier. Det er forutsatt at det iverksettes 

rutiner for å begrense faren for dette. Drivevann fra tunnel må renses før utslipp til resipient.  

I anleggsfasen vil byggeaktiviteten medføre forstyrrelser. Spesielt sprengningsaktivitet og 

transport og bearbeiding av tunge masser som medfører kraftig støy vil føre til at fugl og vilt 

skremmes unna. Det kan antas unnvikelsesavstander for viltet på avstander på opp til 

mellom 100 m og 1 km avhengig av landskapet, skog som gir skjul vs. åpenhet, og avhengig 

av typen anleggsaktivitet. 

Tiltaket vil i større eller mindre grad gi arealbeslag i naturtypelokaliteter. For å begrense 

faren for unødvendige inngrep/påvirkning er det viktig å avmerke anleggsgrensen mot 

naturtypelokalitetene i terrenget med et fysisk skille slik at anleggsarbeidene ved disse 

lokalitetene kan utføres mest mulig skånsomt og arealminimerende. 

Det er påvist fremmede arter i området. Anleggsaktivitet og massehåndtering kan spre 

uønskede fremmede arter. Arter som medfører en slik risiko må kartlegges mer detaljert før 

anleggsstart og det bør lages massehåndteringsplaner som tar hensyn til fremmede arter. 

Her inngår også risiko for at fremmede arter spres til området.  

Forskjellen i konsekvenser i anleggsfasen for daglinjealternativene er små og ubetydelige. 

Alt. 2 med lang tunnel har noe større utfordringer knyttet til utslipp av drivevann fra tunnel. 

Dette vannet har ofte høyt partikkelinnhold, det kan være svært basisk om følge av bruk av 

sementbaserte injeksjonsmidler og sprøytebetong, det kan ha høyt innhold av ulike 

nitrogenforbindelser grunnet bruk av sprengstoff, tungmetaller fra berget og det kan ha 

andre forurensningskomponenter fra maskiner som olje og diesel. Det er derfor viktig at 

tunneldrivevann renses/nøytraliseres før utslipp til resipient. Det er mest sannsynlig at 

tunnelen drives fra hver ende. Det betyr at Jerpetjønnsbekken og Sløkjedalsbekken blir 

resipienter for tunneldrivevannet.  

Tunnelalternativet gir også større massetransport og med det utfordringer knyttet til støv og 

støy. Noe av nitrogenrestene fra sprengstoffet vil følge med sprengstein til deponi. Dette 
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sammen med generell partikkelavrenning kan skade resipient nedstrøms. Siden tunnel-

alternativet har det største masseoverskuddet er disse utfordringene størst for alternativ 2.  

4.5.4 Forslag til skadereduserende tiltak 

Ved behov for massedeponier bør man prioritere de lokalitetene som samlet gir minst 

miljøkonsekvenser, da det høyst sannsynlig ikke vil være behov for å bruke alle de tre 

aktuelle områdene 

Om Skrumledalen tas i bruk som massedeponi M3 må det tas en grundig vurdering slik at 

naturtypen (NM19 Deiltjønn S) ikke påvirkes. Det må legges en tilstrekkelig bred buffersone 

mellom deponiet og naturtypen for å unngå negativ påvirkning. Dette vil redusere 

deponikapasiteten noe. Om det gjøres vil konsekvensen reduseres til noe miljøskade (–).  

Om M1 Dalsøkk sør for Buvannet tas til bruk som massedeponi bør oppfyllingen justeres slik 

at en unngår direkte inngrep i naturtypen N7 i delområde NM6. Dette vil redusere 

konsekvensen til noe miljøskade (-).  

4.5.5 Oppfølgende undersøkelser 

I den videre detaljeringen av prosjektet må det ses på muligheten for å begrense inngrep i 

verdifulle naturtyper. Forholdet til Kjerkebergåsen naturreservat er spesielt viktig i den 

videre miljøoppfølgingen. Videre må bruer og bekkekryssinger som skal fungere som fauna-

passasjer detaljplanlegges slik at dette forholdet ivaretas. I dette ligger også utforming og 

beplanting av sideterreng. Kulverter/rør som krysser fiskeførende vassdrag skal anlegges 

slik at det er mulig for fisk å passere, og må planlegges slik at det blir mulig. I det ligger 

bl.a. at fallet ikke må være for stort, det skal være egnet bunnsubstrat og en må unngå 

sprang fra kulvertmunning til bekkeoverflaten.  

Der ny veg er i berøring med gammel furuskog er følgende tiltak aktuelle:  

• All død ved (stående og liggende) av furu og alle levende og gamle furutrær (eldre 

enn 180 år) som må hogges ifm. tiltaket legges inn i tilgrensende naturtypeareal slik 

at de kan utvikles videre som nøkkelelementer for krevende gammelskogsarter.  

• Disse bør plasseres så spredt som mulig og legges slik at de kan utvikles som død 

ved i alle forekommende vegetasjonstyper og over varierte fuktighetsgradienter. For 

varmekjære insekter er det spesielt viktig å sikre at en betydelig andel av stokkene 

legges på areal med varmt og tørt mikroklima, som i sør- eller vestvendte skrenter 

eller andre naturlig varme og solåpne areal i skogen.  

• Eldre trær som hugges håndteres skånsomt slik at det for eksempel ikke kommer 

unødig skade på barken av hensyn til barkbiller og følgearter til disse. Det er også 

viktig at dødvedrester og hogde trær flyttes i hele lengder og ikke kuttes opp.  

Plassering og utforming av viltgjerder må detaljeres slik at disse fungere både med tanke på 

at større dyr ikke skal komme ut i vegen, samt at de har en god ledefunksjon mot planskilte 

passeringspunkter for dyr.  

Det er noen spredde forekomster av fremmede arter i området. De fleste er funnet ved 

dagens E134. Fremmede arter bør kartlegges før anleggsstart, og det bør utarbeides 

arbeidsbeskrivelser for hvordan forekomster av fremmede arter skal håndteres i 
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anleggsfasen. Dette er spesielt viktig for lupiner som nylig har etablert seg ved 

Kjerkebergåsen naturreservat. En må sikre at tilkjørt fyllmasse/jord ikke inneholder frø eller 

planterester av fremmede arter.  

4.5.6 Forholdet til naturmangfoldloven 

Naturmangfoldloven har en rekke bestemmelser som er relevante for arealinngrep som 

vegbygging. I det følgende gjennomgås forholdet til de mest sentrale bestemmelsene som 

angår dette tiltaket. 

Forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer eller arter (§§ 4 og 5) 

Naturmangfoldloven § 4 lyder: 

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige 

utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene 

som kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers 

funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig. 

Naturmangfoldloven § 5 lyder (relevant utdrag): 

Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene 

forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt 

det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske 

funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av. 

Tiltaket har inngrep i verdifulle naturtyper, og vil gi en forsterket barriereeffekt i området. 

Furuskogen nord for Elgsjø har svært store (internasjonale) verdier, og her er det 

nyoppdaget en antatt utdødd barkbille O. longicollis. Alle vegalternativer har inngrep i 

leveområder til barkbilla, og er i direkte berøring med mellom 2 og 15 registrerte funn av 

den. Disse funnene består i hovedsak av larveganger i furuer.  

Det er komplisert å vurdere forvaltningsmålet i §§ 4 og 5 og tiltaket. O. longicollis er knyttet 

til nylig døde og aldrende furutrær som har utviklet grov bark. Arten kan bare bruke treet 

som levested i ett år (en generasjon), og trenger derfor kontinuerlig tilførsel av tilsvarende 

trær i landskapet for å opprettholde en levedyktig bestand. Det krever store arealer. Mangel 

på større areal med gammel furunaturskog i lavlandet er en åpenbar faktor til artens 

begrensede utbredelse. Dette sammen med artens klimatiske krav gjør O. longicollis spesielt 

sårbar for fragmentering, moderne skogbruk og nedbygging. Arten er heller ikke godt sikret 

innen verneområder, da størst areal med verneområder av gammel barskog i regionen 

omfatter høyereliggende areal, uegnet som levested for arten.  

Vegprosjektet er utvilsomt negativt for gammel furuskog både gjennom direkte inngrep og 

påvirkning. I forbindelse med dette arbeidet ble det kartlagt og beskrevet tre naturtyper som 

er leveområde for barkbilla. Disse har en samlet størrelse 670 dekar. Alternativ 1 og 3 har 

beslag i to av disse, med i størrelsesorden 50-60 dekar i samlet beslag i hvert alternativ. Om 

en legger dette til grunn blir leveområdet for arten her redusert med opp mot 10 %. Et slikt 

inngrep kan være i strid med forvaltningsmålet.  

Eksempler på saker der det ikke ble gitt tillatelse til inngrep eller der hensynet til 

forvaltningsmålet førte til endringer i prosjekter grunnet forvaltningsmålet er gitt i en 

veileder utarbeidet av Klima- og miljødepartementets i 2016 (20). Her vises det til to saker 
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som ble avvist fordi de truet forvaltningsmålet for kransalgen nordlandsglattkrans (tidligere 

vurdert som EN, nå VU) og sommerfuglen klippeblåvinge (CR). Den ene saken ville ødelegge 

én av åtte kjente leveområder for nordlandsglattkrans. Tilsvarende et byggefelt i viktig 

område for klippeblåvinge i Tvedestrand. I Norge er klippeblåvingen i dag bare kjent fra 

Torpbukta i Halden (Østfold) og Åsstø-området i Tvedestrand (Aust-Agder). Dette er begge 

meget sjeldne arter med få og begrensete leveområder.  

Påvirkningen ved Elgsjø for arter knyttet til gammel furuskog virker ikke å være tilsvarende 

alvorlig. Om dette hadde vært de eneste lokalitetene som var registret av arten, ville et slikt 

inngrep utvilsomt være i strid med forvaltningsmålet. Det er imidlertid flere registreringer av 

arten ved Follsjå, og i alt er det registrert 175 funn i Norge per 19.1 2021 (for kart over 

registreringer se figur 4-22 på side 99). Disse områdene ligger ca. 8 og 15 km nord for 

tyngdepunktet for arten nord for Elgsjø. Det må også tas med i betraktningen at 

arealinngrep knyttet til ny E134 er i utkanten av leveområdet, det har altså ingen splittende 

eller fragmenterende effekt i en større skala.  

Veilederen viser også til to eksempler der forekomst av hubro (EN) har ført til omlegging av 

vegtrasé og reduksjon i størrelsen av en vindkraftpark. Hubro er en art som har en langt 

videre utbredelse enn O. longicollis og de to andre som er beskrevet over. Den er dog langt 

mer arealkrevende. I disse vurderingen ble det lagt vekt på føre-var-prinsippet og samlet 

belastning. Det er mange tiltak (spesielt vindparker) som påvirker hubro negativt ved 

arealinngrep i hekkeområder. I tillegg er det usikkert i hvor stor grad hubro vil påvirkes av 

arealinngrep. Med en slik tilnærming kan vurderingene rundt E134 bli annerledes.  

Skogbruk er utvilsomt den største trusselen mot O. longicollis og andre arter knyttet til 

gammel furuskog i dette området. Så lenge det fortsatt er godt med gammelskog 

tilgjengelig vil arter kunne overleve, men med store avskoginger og lite tilgang til 

gammelskog er det en stor fare for at arter kan dø ut. I dette bildet vil arealbeslag knyttet til 

ny E134 være med. Ny veg vil gi et varig arealbeslag i verdifull furuskog. Dette kan ikke 

reverseres. Med skånsom hogst kan arten overleve, såfremt tilfanget av gammelskog 

opprettholdes. En annen utfordring er kanteffekter og andre effekter. Det er ikke kjent 

hvordan en veg med trafikk vil virke på miljøet utover det rene arealbeslaget.  

Merk at disse artene som er vurdert i veilederen er spesielle. Nordlandsglattkrans er 

endemisk til Nordland, dvs. at den kun finnes her. Klippeblåvinge er en av 13 prioriterte 

arter. Alle tre arter har handlingsplaner. O. longicollis har ikke tilsvarende status per i dag, 

men som en art som tidligere var antatt utdødd er det ikke utenkelig at den kan være aktuell 

for en egen handlingsplan gitt artens begrensede utbredelse og spesielle miljøkrav.  

I sin oppfølgende rapport skriver BioFokus at alle vegalternativer trolig er i strid med 

forvaltningsmålet i naturmangfoldloven. Dette grunnet fragmentering og direkte arealbeslag. 

I tillegg skriver de at negative kanteffekter trolig vil inntreffe på store deler av arealet som 

blir igjen etter inngrepet. Dette er også vurderingen for alternativ 2.  

Med en tilnærming basert på føre-var-prinsippet og samlet belastning, og en erkjennelse av 

at kunnskapsgrunnlaget knyttet til arter knyttet til gammel furuskog i mange tilfeller er 

begrenset, kan det argumenteres for at dagsonealternativene kan være i strid med 

forvaltningsmålet i § 5 for O. longicollis. Tunnelalternativet (alt. 2) har så små inngrep i disse 

skogsmiljøene, at vi ikke kan se at alternativet er strid med § 5.  
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Knuskkjukemøll er også en høyt rødlistet art (EN). Alle alternativer berører en registrert 

forekomst av arten. Artskart har 147 registreringer av arten i Norge. Den er langt mer 

utbredt enn barkbillen, det er spredde registreringer i Viken nord til Krøderen og i Vestfold 

og Telemark nord til Rjukan. Området rundt Follsjå har flest registreringer, og virker å være 

et kjerneområde for arten. Inngrepene knyttet til ny veg vil ikke påvirke forvaltningsmålet. 

Andre rødlistete arter som er i direkte konflikt med de ulike alternativene er langt mer 

vanlige, og ny E134 vil ikke påvirke utbredelsen av disse.  

Vår vurdering er dog at økosystemet knyttet til furuskogen vil opprettholdes. Inngrep i 

naturtyper er helt klart negativt, men de er etter vårt syn ikke så store at tiltaket kommer i 

konflikt med forvaltningsmål for økosystemer. Det er forholdsvis store areal med tilsvarende 

skog i dette området nord mot Follsjå,  

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Naturmangfoldloven § 8 lyder: 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 

utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 

kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på 

generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder 

slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av 

naturmangfoldet. 

Kunnskapsgrunnlaget i den aktuelle saken vurderes som svært godt. Det består av en rekke 

registreringsdata fra Naturbase, Artsdatabanken og Vann-Nett, informasjon fra ulike 

kartlegginger, utredninger og undersøkelser og egne kartlegginger av naturtyper av 

BioFokus og undersøkelser av vassdrag av Multiconsult. Kunnskapen om det planlagte 

tiltaket er også god siden dette er en detaljreguleringsplan. 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

Naturmangfoldloven § 9 lyder: 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om 

hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig 

vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller 

irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes 

som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

Som beskrevet over vurderes kunnskapsgrunnlaget godt. Dette er brukt i 

konsekvensvurderingene. Disse vurderingene er konservative og virkningene av vegtiltaket 

er i all hovedsak godt kjent og beskrevet. 

§ 10 Samlet belastning 

Naturmangfoldloven § 10 lyder: 
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En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som 

økosystemet er eller vil bli utsatt for. 

I metodene som er benyttet i konsekvensutredningen inngår belastning fra eksisterende 

tiltak og andre planlagte/vedtatte tiltak i 0-alternativet. Ytterligere belastning som påføres 

økosystemene som følge av vegtiltaket vurderes med dette som bakgrunn, for å sikre at den 

samlede belastningen er hensyntatt. Vi har ikke funnet andre tiltak som gir en samlet 

belastning. En usikkerhet her er Telemark Ring. Om planen om motorsportsenter vest for 

Elgsjø etableres vil det ha betydning for vilttrekk i dette området grunnet direkte 

arealinngrep og støy og forstyrrelser fra biler. En mulig konsekvens av dette er at vilttrekket 

flyttes øst for Elgsjø.  

De verdifulle furuskogene er truet av hogst. Det er nylig gjennomført hogst nord for Elgsjø, 

men det er ikke kjent om disse områdene hadde tilsvarende naturverdier. Gjennom dette 

arbeidet er kunnskapen omring naturverdier økt, men bare en liten del av skogsarealene er 

kartlagt i detalj. Store flatehogster anses som en langt større trussel mot naturverdiene her 

enn vegbygging, men kan sammen men vegbygging med varige inngrep i verdifulle 

furuskoger medføre en negativ samlet belastning for økosystemet.  

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Naturmangfoldloven § 11: 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 

naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra 

tiltakets og skadens karakter. 

Tiltaket vil påvirke naturmangfoldet negativt. Gjennom videre planlegging av tiltaket kan det 

iverksettes tiltak og forutsetninger for å begrense skade på naturmangfoldet. Kostnaden ved 

disse tiltakene bæres av tiltakshaver. Eksempler på tiltak er rensning av vaskevann fra 

tunnel, rens av vegvann i veggrøft og anlegging av faunapassasjer. 

Anleggsfasen innebærer fare for forurensning og spredning av fremmede skadelige arter. 

Det skal legges inn tiltak for å begrense faren for dette. Alt dette er kostnader som dekkes 

av tiltakshaver. 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Naturmangfoldloven § 12 lyder: 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt 

i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet 

vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og 

økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

Gjennom bygging og drifting av vegen er det forutsatt tiltak for å begrense skade på 

naturmangfold. Videre detaljering av utforming og anleggsdriftsmetoder og teknikker vil 

skje gjennom reguleringsplanfasen og byggeplanfasen, og følges opp gjennom en ytre 

miljø-plan (YM-plan) for tiltaket. 
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4.5.7 Forholdet til vannforskriften  

Alle alternativer har direkte inngrep i/ved vassdrag ved kryssing av bekker. Ny veg vil saltes, 

og biltrafikk skaper noe forurensning. Dette er imidlertid også situasjonen i dag. Belastning-

en for Kobberbergselvvassdraget vil avta siden ny veg legges i større avstand fra vassdraget.  

Det forutsettes at vaskevann fra tunnelen (alt. 2) renses før utslipp til resipient.  

I anleggsfasen vil drivevann for tunnel være den største risikoen for forurensning av 

vassdrag. Drivevannet har høyt partikkelinnhold, høy pH og høyt nitrogeninnhold. Avrenning 

fra vegetasjonsløse flater kan også innebære en belastning på vassdrag. Detaljer rundt 

anleggsgjennomføring må tas i senere faser. 

Vurderingen er at tiltaket ikke er til hinder for å nå målsetningene i vanndirektivet. 

 

Figur 4-31: Tovestulåa rett oppstrøms Elgsjø 

4.5.8 Annet lovverk 

Utslipp av vann i anleggsfasen kan kreve tillatelse etter forurensingsforskriften § 11. Dette 

må avklares med Fylkesmannens miljøvernavdelinger. Alternativ 2 vil gi tunnelvaskevann 

som krever utslippstillatelse. Det anses ikke å være nødvendig å innhente tillatelse for 

utslipp i driftsfasen for de andre alternativene. 

Fysiske tiltak i vassdrag må antagelig omsøkes etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 
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4.6 Kulturarv 

4.6.1 Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 

I fastsatt planprogram er utredningskrav for fagtema kulturarv omtalt slik:  

Utredningskrav 

Kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien. Det kan 

bestå av kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap.  

I dag går E134 fra Saggrenda til Elgsjø gjennom flere kulturmiljøer, fortrinnsvis 

gårdsmiljøer og miljøer som er knyttet opp mot den tidlige industrielle virksom-

heten i området, slik som sølvgruvene og kobbergruvene. Innenfor planområdet 

finnes det kjente, materielle kulturminner innenfor kategoriene gårdsmiljøer, 

teknisk-industrielle kulturminner og kulturminner i utmark.  

I utgangspunktet er potensiale for funn knyttet til Sølvverket i Kongsberg sin 

aktivitet fra 1600-tallet og framover. Det er imidlertid også potensial for å finne 

spor etter aktivitet knyttet til kobberdrift på 1400-tallet, samt spor etter ferdsel i 

form av hulveger. Jordbruksareal som ligger langs med vegen vil være områder 

som vil være aktuelle å søke etter arkeologiske spor. Det er SEFRAK-registrerte 

bygninger i Viken, men ingen registrerte i Vestfold og Telemark. 

Utredningen baserer seg på kjente registrerte kulturminner, supplerende 

kartlegging, øvrige befaringer og vurderinger av kulturmiljøene i området. Viken 

fylkeskommune registrerte i 2019 automatisk fredete kulturminner.  Resultatene 

fra disse undersøkelsene skal inngå i utredningen. 

 

Det er utført befaring i plan- og influensområdet av fagkyndig. Vesentlige kulturminner og 

kulturmiljøer er fotografert og beskrevet med en kortfattet tekst. Det er redegjort for 

kulturminner og kulturmiljøers eventuelle juridiske status og om disse er sjeldne, 

representative eller vanlige. Kunnskapsinnhentingen i rapporten baseres i hovedsak på 

materialer som er tilgjengelige i offentlige baser og informasjon fra fylkeskommuner og 

kommuner. I arbeidet er følgende hovedkilder benyttet: 

• Befaringer 

• Riksantikvarens bibliotek samt databasen Askeladden 

• Viken fylkeskommune utførte i 2019 § 9–undersøkelser etter kulturminneloven i 

tiltaksområdet.  

4.6.2 Dagens situasjon og verdier 

Overordnende karakteristiske trekk 

I influensområdet har det vært menneskelig aktivitet siden steinalderen. De eldste funn som 

er gjort i dette området er på Meheia, nord for Steingrunnsvannet. Her er det funnet 

flintavslag, rester fra tilvirkning av steinredskaper, fra steinalder (i Norge mellom 10 000 og 

1 800 år før vår tidsregning). Navnet Meheia stammer fra en av gårdene som tidligere lå her, 

og kan være utledet fra gammelnorsk Midtheia (10). 

Gruvedriften fra middelalderen er dokumentert både skriftlig og gjennom karbondateringer 

av gruveslagg (11). Stedsnavn vitner om andre former for utvinning av metaller på 
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strekningen mellom dagens Notodden og Kongsberg over Meheia, lenge før byene oppstod 

(Skjerpåsen, Gruveåsen, Kobberberget, Jerngruva, Gruvelia). 

Det kan antas at det har vært gårds- og/eller seterdrift i området i alle fall siden 

middelalderen. Det må antas at gruvedriften har blitt drevet parallelt med gårdsdrift, etter 

som tilgang til fødevarer for de som jobbet i gruvene var viktig. 

Området ligger midt imellom Sandsvær, Heddal og Sauherad, og tilhørte først administrativt 

regionen mot vest, Telemark. Karlstjernseter har vært kjent og dokumentert siden 1476. 

Offentlige dokumenter har gitt rettigheter til jakt, (produksjon av skinn og kjøtt) og fiske. 

Om lag 4,2 km sør av Buvannet og noe utenfor utredningsområdet er det også registrert et 

jernutvinningsanlegg fra jernalderen. Nordre Meheia ble utskilt og etablert først 1793 (12). 

Saggrenda er dokumentert lagt inn under Kongsberg i 1736, da byen ble kjøpstad, og 

området har etter dette tilhørt Buskerud-regionen.  

Det er ikke registrert stående byggverk som er automatisk fredet (fra før 1649). De eldste 

gårdsbygningene som fremdeles står i utredningsområdet er fra 1700-tallet (13). 

Vegfar som strekker seg oppover i dalføret kan trolig dateres til denne tid. Hovedfunksjonen 

til vegen hadde sammenheng med frakt av metall og malm herfra og mot sentrale strøk og 

havner. Offentlig vegdrift er dokumentert fra første halvdel av 1800-tallet. I 1847 ble 

vegdriften lisensiert vekk, antagelig på grunn av høye driftskostnader (14). 

Vegen mellom Kongsberg og Notodden ble utbedret på 1930-tallet, da spesielt den bratte 

og svingete delen fra Saggrenda oppover mot Meheia. Etter den siste utbedringen fikk vegen 

mellom Kongsberg og Notodden sin plassering i landskapet slik den har nå, jf. rektangelkart 

fra 1940 (15). Vegen har ved jevne mellomrom blitt utbedret til den standarden den har i 

dag i den traseen den har hatt siden den gang. 

Elgsjø kro skal være en av Notodden jernbanestasjons godsbygninger, som på et tidspunkt 

etter nedleggelsen i 1919 ble flyttet til sitt nåværende sted, da forbindelsen med Bratsberg-

banen ble åpnet og Notodden nye stasjon ble tatt i bruk (16). Bygningen er sterkt endret. 

  

Figur 4-32: Vegstein/milestein muligens fra 1920-tallet nedenfor gården Kobbervollane 
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Figur 4-33: Registreringskart kulturarv i østre del av utredningsområdet 
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Figur 4-34: Registreringskart kulturarv i midtre del av utredningsområdet 
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Figur 4-35: Registreringskart kulturarv i vestre del av utredningsområdet 
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Figur 4-36: Pakkhuset til gamle Notodden stasjon (til venstre, Østfold fylkes billedarkiv), nå Elgsjø kafe 

ved E134 (venstre).  

Jernbanen ble fullført over Meheia i 1920, som en delparsell av Sørlandsbanen. Den forbandt 

Notodden og Kongsberg ved å koble seg på i vest ved Hjuksebø stasjon. Stasjonsbygningen 

på Meheia er bygget i 1914, tegnet av Norges Statsbaner (NSB) sitt eget arkitektkontor (17). 

Langs traseen, som er i daglig drift, finnes solid utførte steinbruer i større og mindre format 

Verdisatte delområder 

Det er skilt ut i alt 8 ulike delområder som er registrert og verdisatt. De største verdiene er 

knyttet til: 

• Teknisk industrielle kulturmiljøer med spor etter gruvedrift ved gårdsmiljøene Bratt 

(KA2) og Kobbervollane (KA1), som begge er gitt stor verdi 

• Gårdsmiljø ved Heia (KA5), Meheia (KA7) og Knutsmyr (KA8), som har middels verdi 

• Meheia stasjon (KA4), middels verdi 

• Fløtningsanlegg langs Øksneelva (KA6) og Kobberbergselva (KA3), begge med 

middels verdi 

 

 

Figur 4-37: Forskjellige hustufter, i fredningsområdet nede ved elvebredden ved Kobbervollane, 

Askeladden ID 76796. 
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Figur 4-38: Verdisatte delområder i utredningsområdet. Registrerte kulturminner er ikke vist i kart, 

bortsett fra enkeltminnene fra førreformatorisk tid, ved Mølleskotet og ved Meheia stasjon 

(Steingrunnsvannet). 
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Figur 4-39: Den nedlagte Meheia stasjon. Nybarokk detalj. SEFRAK 0604-0207-053 

 
Figur 4-40: Fra tømmerfløtingsminnene i delområde KA6 Øksneelva. Ulike konstruksjoner tilknyttet 

elveløpet. Foto: Viken fylkeskommune 

4.6.3 Konsekvenser 

Alternativ 1 daglinje 

Ved Kobbervollane vil ny E134 med tilhørende vegfyllinger komme nært på, men ikke gripe 

inn i fredede kulturminner ved elven. Tiltaket for øvrig splitter opp kulturmiljøet og 

reduserer sammenhengen mellom gårdsmiljøet og restene etter gruvedriften ved elva. Ved 

kryssingen av Øksneelva blir vegen liggende på bru over fløtningsminner, og påvirker disse 

negativt.  Ved Jerngruva vil veganlegget med store fyllinger komme tett inn på gårdsmiljøet. 

Utover dette vil alternativ 1 gi visuell påvirkning på kulturminner og kulturmiljøer. Samlet 

vurderes alternativet å ha middels negativ konsekvens for kulturarv. 

Alternativ 1B daglinje søndre variant ved Elgsjø 

Det vurderes å ikke være vesentlige forskjeller mellom alternativ 1 og 1B for tema kulturarv. 

Konsekvensen vurderes som middels negativ, og de rangeres likt.  

Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

Langs dagstrekningen øst for tunnelen er virkningene som for alternativ 1 og 1B. I tillegg vil 

alternativ 2 berøre en automatisk fredet fangstgrop ved Mølleskotet, nær det vestre 
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tunnelpåhugget. Dette gjør at alternativ 2 vurderes som mer negativt enn alternativ 1 og 1B. 

Konsekvensen er imidlertid vurdert å være på samme del av skalaen, middels negativ. 

Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

Alternativ 3 gir stedvis noe mer synlige inngrep og større arealbeslag nær kulturmiljøer enn 

de andre alternativene. Forskjellen er ikke større enn at også dette alternativet vurderes å ha 

middels negativ konsekvens, men alternativet rangeres av den grunn som det dårligste for 

tema kulturarv. 

Oppsummering av konsekvenser 

Tabell 4-15: Sammenstilling av konsekvens for alle utbyggingsalternativer, tema kulturarv 

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

KA1 Kobbervollane Stor 0 - - - - - - - - 

KA2 Bratt Stor 0 - - - - 

KA3 Storelva-

Kobberbergselva 

Middels 0 
0 0 0 0 

KA4 Meheia stasjon Middels 0 - - - - 

KA5 Heia-Haugen Middels 0 - - - - 

KA6 Øksneelva Middels 0 - - - - - - -- 

KA7 Jerngruva-

Meheia gård 

Middels 0 
-- -- -- - - 

KA8 Knutsmyr Middels 0 0 0 0 0 

Avveining  Alternativet 

har per 

definisjon 

ingen 

konsekvens 

Lik konsekvensgrav for 

begge alternativ. Seks 

delområder med 

miljøskade. 

Som for alt. 1 og 1B, 

men marginalt 

sterkere forringelse 

av hensyn til 

enkeltminnet ved 

Mølleskotet 

Som for alt. 1 og 1B, 

men sterkere 

forringelse pga. 

beslag på større areal 

nær KA-områder 

Samlet vurdering 

(etter kriterier i 

tabell 2-4) 

 Ubetydelig 

konsekvens 

 

Middels negativ 

konsekvens 

 

Middels negativ 

konsekvens 

 

Middels negativ 

konsekvens 

 

Rangering  1 2 3 4 

Forklaring til 

rangering 

 Har ingen 

konsekvenser 

og rangeres 

som nummer 1 

Lik konsekvensgrad for 

begge alternativ Seks 

delområder med 

miljøskade. 

Seks delområder med 

miljøskade, i tillegg til 

at alternativet 

kommer nær enkelt-

minne ved 

Mølleskotet 

Virker noe mer 

negativt inn på de 

fleste delområdene 

enn øvrige alternativ-

er, da dette legger 

beslag på større areal 

nær KA-områder 

Vurdering av permanente massedeponier 

Deponi vurderes ikke relevant for tema kulturarv, da disse ikke berører KA-områdene. 

Konsekvenser i anleggsperioden 

Rigg ved Kobbervollane kommer nært fredet kulturminne i og ved elv på sørsiden av elven 

og riggen. Det må gjøres oppmerksom på dette i anleggsfasen. Øvrige riggområder og 

anleggsveger gir ikke permanente konsekvenser for kulturminner ut ifra planene for 
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anleggsgjennomføring. Det er imidlertid risiko for å ødelegge fløtningsminner ved bygging 

av bru over Øksneelva, noe som bør følges opp i YM–planen på dette stedet spesielt. 

4.6.4 Forslag til skadereduserende tiltak 

De fleste av konsekvensene for kulturminnene langs traseforslagene dreier seg om visuell 

påvirkning, og kan vanskelig unngås eller avbøtes uten store økonomiske følger (omlegging 

i landskapet, nye tunneler og lignende).  

I delområde KA1 Kobbervollane kommer alle vegalternativene meget nært fredningsområdet 

til lokalitet Askeladden ID 76796. Dette dreier seg om vegfylling som vil komme helt inntil 

kulturminnet. Veglinja er i optimaliseringsfasen justert noe for å unngå direkte konflikt med 

kulturminnet. Det er ikke mulig å justere veglinja ytterligere uten en større omlegging av 

vegens hovedlinje.  

4.6.5 Oppfølgende undersøkelser 

Miljøoppfølging ift. kulturminner går oftest på langsiktige skader som vil kunne oppstå. 

Dette er vanligvis setnings- eller vannskader som følge av ekstern påvirkning av nye tiltak. 

Det er ikke identifisert kulturminner i tilknytning til utredning av dette tiltaket som kan 

anses å måtte følges opp på denne måten. 

Dersom enkeltminne ved Mølleskotet blir ødelagt av ny veglinje i alternativ 2, må dette 

dokumenteres og søkes frigitt. 

 

 

Figur 4-41: Gårdsmiljø i KA5 Heia-Haugen. Øverst Nedre Haugen (panorama), under (v) våningshuset 

Moen Mellom, (h) uthus Haugen 
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4.7 Naturressurser 

4.7.1 Utredningskrav og kunnskapsgrunnlag 

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 ressurs-

grunnlaget 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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I utredningsarbeidet 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 

4.7.2 Dagens situasjon og verdier 

Overordnende karakteristiske trekk 

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

usammenhengende på kollene rundt (19). 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 4-42: Det er et aktivt skogbruk i området 

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 4-43 og figur 4-44 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 4-43: Registreringskart markslag og bonitet, østre del 
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Figur 4-44: Registreringskart markslag og bonitet, vestre del 
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Utmark 

På Kongsbergsiden er det beitelag både nord og sør for E134. Her beiter både sau og storfe. 

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

Kongsberg.  

Det er ingen næringsmessig ressursutnytting knyttet til fiske i området.  

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

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

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

både storvilt- og småviltjakta av grunneiere. 

Mineralressurser 

Det er en rekke registrereringer av mineralressurser i dette området (20), noe som er 

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

Jerngruva vitner om tidligere tiders utvinning. Figur 4-46 og figur 4-47 viser 

mineralressurser i området.  

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 (21).  

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, og vurderes å ha internasjonal betydning av NGU.  

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

steder i forekomsten. Etter 1950 har det imidlertid ikke vært aktiv gruvedrift i området.  

 

Figur 4-45: Bergrettighetsområde Lassedalen (firkanter) og flusspatforekomsten (mørk blå flate). 

Skjermbilde fra kartbasen til NGU (20) 

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

området, se figur 4-45. Bergrettighet ble tidligere kalt muterett. Undersøkelsesområdet 
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omfatter 15 sammenhengende tillatelser i et ca. 5900 dekar stort område. Retten var 

tidsavgrenset til 31.12.2019, og har dermed akkurat gått ut (22).  

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 (23). Det 

ser derfor ikke ut til at det vil bli drift med det første.  

Vegalternativet går mer eller mindre parallelt med flusspatforekomsten se figur 4-46. 

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. Ny veg vil således ikke båndlegge ressursen eller være til hinder for framtidig 

utnyttelse av den, og den ligger følgelig utenfor influensområdet for tiltaket.  

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 4-46. 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. 

Pukk- og grusressurser 

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

Notodden kommune (24). Her foreligger det vedtatte reguleringsplaner for masseuttak. 

Begge ligger utenfor influensområdet.  

Vann 

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

til bebyggelsen i området (25). 

I Granada er det også kartlagt potensiale for drikkevann i løsmasser (25). Elve-/bekke-

avsetningene 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 til stede, og kan utnyttes i framtida. 

Vannkraft 

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

Øksne og Kolsjø som magasiner som «rest i samlet plan» (26). 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.). Dette utnyttes per i dag ikke til 

energiproduksjon. Vegprosjektet vil ikke påvirke muligheten til å utnytte vassdraget til 

energiproduksjon.  
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Figur 4-46: Registreringskart vann- og mineralressurser, østre del 
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Figur 4-47: Registreringskart vann- og mineralressurser, vestre del 
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Verdisatte delområder 

Det er skilt ut i alt 6 ulike delområder som er registrert og verdisatt: 

• NR1 Kobbervollane. Dyrket mark og grunnvannsressurser. Stor verdi 

• NR2 Moen. To mindre teiger med dyrket mark med stor verdi og 

grunnvannsressurs med noe verdi. Samlet middels verdi. 

• NR3 Moen-Tangane. Grunnvannsressurs med middels verdi 

• NR4 Jerngruva. Dyrket mark med stor verdi 

• NR5 Elgsjø. Grunnvannsressurs med middels verdi 

• NR6 Saggrenda-Elgsjø. Restarealer innenfor influensområdet. Utnyttelse til beite og 

jakt. Noe verdi. 

 

  
Figur 4-48: Delområde NR4 Jerngruva 

  
Figur 4-49: Fra Moen. Sau på innmarksbeite høsten 2019 
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Figur 4-50: Verdikart naturressurser 
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4.7.3 Konsekvenser 

Alternativ 1 daglinje 

Alternativ 1 fører til et lite beslag av dyrkbar jord i delområde NR1 Kobbervollane, noe som 

gir noe miljøskade for dette delområdet. 

I det store delområdet NR6 kalt Saggrenda–Elgsjø vil alternativ 1 gi inngrep i områder 

benyttet til utmarksbeite og jakt, samt grunnvannsressurser. Dette gir noe miljøskade.  

Samlet vurderes alternativ 1 å gi noe negativ konsekvens for naturressurser. 

Alternativ 1B daglinje søndre variant ved Elgsjø 

Forskjellen mellom alternativ 1 og 1B er ubetydelig. Begge har noe negativ konsekvens, og 

de rangeres likt.  

Alternativ 2 tunnel gjennom Skredbufjellet 

Alternativ 2 legger beslag på noe dyrkbar jord og utmarksbeite. Ved Elgsjø (NR5) vil det bli 

noe miljøskade grunnet inngrep i grunnvannsressurs. Lang tunnel gjennom Skredbufjellet 

vurderes å mer enn veie opp for nærføring til grunnvannsressurs. Tunnelen begrenser 

inngrepene i områder knyttet til utmarksbeite og jakt ved Skredbufjellet.  Alternativ 2 

vurderes å ha noe negativ konsekvens, men er svakt bedre enn alternativ 1 og 1B og 

rangeres som det beste av utbyggingsalternativene for tema naturressurser. 

Alternativ 3 daglinje smal 4-felts veg 

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 negativ konsekvens, men rangeres etter 1 og 1B. 

Oppsummering av konsekvenser 

Tabell 4-16: Oppsummering av konsekvens for de ulike alternativene 

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

NR1 Kobbervollane Stor 0 – – – – 

NR2 Moen Stor 0 0 0 0 0 

NR3 Moen–Tangane Middels 0 0 0 0 0 

NR4 Jerngruva Stor 0 0 0 0 0 

NR5 Elgsjø Middels 0 0 0 – 0 

NR6 Saggrenda–

Elgsjø 
Noe 0 – – – – 

Avveining  Har per defini-

sjon 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 2-4) 

 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. 

Beslag av noe 

dyrkbar jord og 

utmarksbeite. 

Beslag av noe 

dyrkbar jord og 

utmarksbeite. 
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Forskjellen 

mellom alt 1 og 

alt. 1B er 

ubetydelig 

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 

Firefeltsveg har 

noe større 

arealbeslag enn 

de andre, 

rangeres derfor 

som det 

dårligste 

 

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. 

Konsekvenser i anleggsperioden 

Planlagte riggområder og anleggsveger 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 (etter rensing) 

og avrenning fra rigg/anleggsområdet. Konsekvensene knyttet til vann og vassdrag som en 

ressurs er 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.  

4.7.4 Forslag til skadereduserende tiltak 

Det foreslås ikke skadereduserende tiltak for tema naturressurser. 

4.7.5 Oppfølgende undersøkelser 

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 anleggsområdet 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.  
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5. Sammenstilling 

5.1 Prissatte konsekvenser 

5.1.1 Sammenstilling av resultater 

Sammenstilling av prissatte konsekvenser er vist i tabell 5-1. I punktene under gis forklaring 

på noen begreper som er sentrale for å forstå samlet prissatt nytte og dermed tabell 5-1: 

1) Investering: Investeringen baserer seg på inndata om bidrag fra Statens vegvesen og 

eventuelt andre aktører som finansierer utbyggingen. Investeringskostnaden er 

beregnet med anslagsmetoden, innenfor en usikkerhet på ± 25 %.  

2) Netto nytte: Tiltakets netto nytte (NN) er et uttrykk for hva samfunnet «får igjen» for 

investeringen i form av prissatte konsekvenser. Tallet angir differansen mellom 

nåverdi av nytten av tiltaket og alle kostnader ved gjennomføring og drift av tiltaket i 

den definerte analyseperioden. Kriteriet for at den prissatte nytten er lønnsom er at 

NN>0.  

3) Netto nytte per budsjettkrone, NNB: Dette tallet beskriver forholdet mellom netto 

nytte og budsjettkostnadene. NNB sier hva samfunnet netto får igjen av hver krone 

som belastes offentlige budsjetter ved realisering av tiltaket.  

4) Budsjettkostnad: Budsjettkostnadene er summen av kostnadene som det offentlige 

bidrar med, deriblant Statens vegvesen.  

5) Første års forrentning: Prosentandelen angir avkastningen første året prosjektet er i 

drift. Det regnes som forholdet i prosent mellom første års nytte og investerings-

kostnaden. Resultatene brukes for å vurdere om investeringstidspunktet er i 

nærheten av det optimale. Første års forrentning er kun et supplerende 

lønnsomhetskriterium.  

Tabell 5-1: Sammenstilling av prissatte konsekvenser, (millioner kr, diskontert) 

Konsekvenstema Alternativ 1 Alternativ 1B Alternativ 2 Alternativ 3 

Trafikant og transportbrukernytte 1 662 1 662 1456 2 061 

Operatørnytte -12 -12 - 11 -11 

Budsjettvirkning -1 533 -1 582 -2 652 -1 960 

Ulykker 385 385 325 375 

Støy- og luftforurensing 15 13 15 -10 

Regional- og global luftforurensning 106 93 157 -25 

Andre kostnader 0 0 98 0 

Restverdi 0 0 23 0 

Skattekostnad -307 -316 -530 -392 

Netto nytte, NN 316 242 -1 119 38 

Netto nytte per budsjettkrone, NNB 0,21 0,15 -0,42 0,02 

Anleggskostnad, diskontert (inkl. mva.) -1 704 -1 768 -2 669 -2 234 

Rangering 1 2 4 3 
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Investeringskostnaden er den største enkeltposten i beregning av prissatte virkninger av 

tiltaket og utgjør en stor kostnad i alle alternativer.  

For alle utbyggingsalternativer vil trafikant- og transportbrukere oppleve positiv nytte. 

Denne posten har det største bidraget til positiv nytte i alle alternativene. Alternativ 3 har 

høyest trafikantnytte, og er det eneste alternativet som oppfyller målsettingen om en 

reisetidsreduksjon på 5,5 minutter. I tillegg til trafikantnytten kommer reduserte 

ulykkeskostnader med forholdsvis store nyttebidrag i alle alternativer.  

I både alternativ 1, 1B og 3 er de positive virkningene av tiltaket større enn kostnadene og 

medfører positiv netto nytte av utbyggingsalternativene på henholdsvis omtrent 300 

millioner, 250 millioner og 38 millioner. Alternativ 3 har lavere nytte enn alternativ 1/1B 

grunnet høyere investeringskostnader og økte kostnader for samfunnet knyttet til regional- 

og global luftforurensning. Nytten er noe høyere i alternativ 1 enn i alternativ 1B i hovedsak 

grunnet lavere investeringskostnader i alternativ 1. Dette alternativet kommer derfor best ut 

i vurderingen av prissatte virkninger.  

Alternativ 2 har negativ samfunnsnytte. Dette alternativet har vesentlig høyere investerings-

kostnader og kostnader til drift- og vedlikehold enn øvrige alternativer. De positive prissatte 

effektene alternativet gir er derimot ikke vesentlig større enn det som beregnes for de øvrige 

alternativene, og ikke store nok til å oppveie de høye kostnadene. Det medfører at netto 

nytte av tiltaket i alternativ 2 er negativ.  

 

Figur 5-1: Sammenstilling av prissatte konsekvenser. De røde strekene viser beregnet netto nytte. Tall i 

millioner kr (diskontert verdi) 

5.1.2 Følsomhetsanalyse 

For å undersøke om konklusjonene fra EFFEKT-beregningene er robuste, er det gjennomført 

en følsomhetsanalyse. I denne analysen har man sett på hvordan endringer i 

anleggskostnader, levetid og årlig trafikkvekst vil slå ut. Tabellen under viser en oversikt 

over beregnet netto nytte for alle tiltaksalternativene i de ulike følsomhetsanalysene.  
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Tabell 5-2: Netto nytte i alternativene fra hovedanalysen og de ulike sensitivitetsanalysene (i millioner 

kr, diskontert) 

 Alternativ 1 Alternativ 1B Alternativ 2 Alternativ 3 

NN hovedanalyse 316 242 -1 119 38 

NN Kostnad +25 % -103 -192 -1 775 -511 

NN Kostnad -25 % 735 677 -463 588 

NN Levetid 75 år 1 021 941 -563 806 

NN Trafikkvekst + 345 272 -1 091 72 

 

Følsomhetsanalysene for kostnadsreduksjon, økt levetid og raskere trafikkvekst medfører 

alle en økning i netto nytte for alternativene, men alternativ 2 vil til tross for dette fremdeles 

ha relativt stor negativ netto nytte. Kostnadsøkning på 25 % derimot gir som ventet 

reduksjon i netto nytte. Denne kostnadsøkningen medfører negativ nytte for alle alternativer.  

Resultatene fra analysene viser at en økning i prosjektets levetid fra 40 år til 75 år vil gi 

størst effekt på endring i netto nytte i alternativ 1, 1B og 3 målt i kroner. Endringen vil være 

størst for alternativ 3 med en økning i netto nytte på rundt 770 millioner. For alternativ 2 gir 

endringen i investeringskostnad størst endring i netto nytte. Med økt levetid og/eller økt 

trafikkvekst vil alternativ 3 ligge nærmere alternativ 1 og 1B. 

 

Figur 5-2: Grafisk framstilling av netto nytte i alternativene fra hovedanalysen og de ulike 

sensitivitetsanalysene (i millioner kr, diskontert) 
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5.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

5.2.1 Kriterier 

Kriterier for samlet vurdering av alternativer er gitt i håndbok V712, gjengitt i tabellen under. 

Tabell 5-3. Kriterier for samlet vurdering av alternativer, fra håndbok V712 

Skala  Trinn 3: Kriterier for fastsettelse av samlet konsekvens for ikke-prissatte temaer 

Kritisk negativ 

konsekvens 
Alternativet medfører svært alvorlig miljøskade. Brukes unntaksvis. Minst ett av de fem 

temaene har kritisk negativ konsekvens  

Svært stor negativ 

konsekvens 

Alternativet vil medføre svært stor miljøskade. Minst to av de fem temaene har svært stor 

negativ konsekvens  

Stor negativ 

konsekvens  

Alternativet vil medføre stor miljøskade. Minst to av de fem temaene har stor negativ 

konsekvens  

Middels negativ 

konsekvens 

Alternativet er vesentlig dårligere enn referansealternativet. Minst to av de fem temaene 

har middels negativ konsekvens  

Noe negativ 

konsekvens 

Alternativet er noe dårligere enn referansealternativet. Maks ett tema kan ha middels 

negativ konsekvens, ingen temaer kan ha dårligere 

Ubetydelig 

konsekvens 

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansealternativet. Positive og 

negative konsekvenser oppveier hverandre.  

Maks ett tema kan ha middels negativ konsekvens, ingen temaer kan ha dårligere 

Positiv 

konsekvens 

Alternativet vil være bedre enn referansealternativet. Minst to temaer med positiv 

konsekvens. Maks ett tema kan ha middels negativ konsekvens, ingen temaer kan ha 

dårligere  

Stor positiv  

konsekvens 

Alternativet vil være vesentlig bedre enn referansealternativet. Overvekt av temaer med 

positiv konsekvens. Ingen temaer kan ha dårligere enn noe negativ konsekvens 
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5.2.2 Vurdering 

En oppsummering av konsekvenser av de ulike alternativene for hvert fagtema er vist i tabell 

5-4. 

Tabell 5-4: Samlet konsekvens for de ikke-prissatte temaene 

Tabell trinn 3 
Referanse-

alternativ 
Alt. 1. daglinje 

Alt. 1B. daglinje 

søndre variant 

ved Elgsjø 

Alt. 2 tunnel 

gjennom Skred-

bufjellet 

Alt. 3 daglinje 

smal 4-felts 

veg 

Landskapsbilde  
0 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Friluftsliv / by- 

og bygdeliv 
0 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Naturmangfold 
0 

Svært stor negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Svært stor negativ 

konsekvens 

Kulturarv  
0 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Naturressurser 
0 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Samlet vurdering 
0 

Stor negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Middels negativ 

konsekvens 

Stor negativ 

konsekvens 

Rangering 1 5 3 2 4 

Forklaring til 

rangering 

Alternativ 0 

har pr. 

definisjon 

ingen 

konsekvens  

Alt. 1 har klart større 

konflikter med 

naturmangfold nord 

for Elgsjø enn 1B og 

2 og noe større 

konflikt enn 

alternativ 3. Dette 

gjør at det rangeres 

bak disse 

Rangert som dårlig-

ere enn alt. 1 for 

landskap og fri-

luftsliv, og likt som 

alt. 1 for natur-

ressurser og kultur-

arv. Vesentlig min-

dre negative 

konsekvenser for 

naturmangfold gjør 

at det likevel 

rangeres klart foran 

alt. 1 

Skiller seg fra 1B ved 

å ha lavere 

konsekvensgrad for 

naturmangfold, og 

rangeres da som det 

beste 

Alt. 3 plasserer seg 

mellom 1 og 1B mht. 

konflikter med 

naturmangfold nord 

for Elgsjø. Forskjel-

len for dette temaet 

er vurdert som stør-

re enn for de andre 

temaene, og alterna-

tivet rangeres foran 

alt. 1 totalt sett, selv 

om det er rangert 

bak for andre 

deltemaer 

 

Totalvurderingen for alternativ 1B og 2 i henhold til kriteriene i Statens vegvesens håndbok 

V712 er middels negativ konsekvens, mens alternativ 1 og 3 vurderes å ha samlet sett stor 

negativ konsekvens da de er vurdert å ha svært stor negativ konsekvens for naturmangfold. 

For alle tema utenom naturmangfold er forskjellene mellom utbyggingsalternativene små 

vurdert i henhold til metodikken. I rangeringen mellom alternativene blir vurderingen av 

svært stor negativ konsekvens for tema naturmangfold i alternativ 1 og alternativ 3 

utslagsgivende – disse alternativene rangeres som de dårligste, med alternativ 1 så vidt bak 

alternativ 3. Alternativ 1B skiller seg fra alternativ 2 for tema naturmangfold, ved å ha stor 

negativ konsekvens der alternativ 2 har middels negativ. Alternativ 2 er dermed rangert som 
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det beste utbyggingsalternativet for ikke-prissatte konsekvenser. Alle utbyggings-

alternativene er dårligere enn alternativ 0, som pr. definisjon ikke har noen konsekvenser. 

5.3 Samlet vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

Alle utbyggingsalternativene er vurdert som negative for ikke-prissatte konsekvenser. 

 

Figur 5-3: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser i aksediagram 

Alternativ 2 har negativ netto nytte, og kommer dermed negativt ut både for prissatte og 

ikke-prissatte konsekvenser. Det kan derfor konkluderes med at dette alternativet ikke er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Alternativ 1, 1B og 3 har positiv netto nytte. For disse alternativene vil samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet være avhengig av om man vurderer at oppnådd netto nytte er så stor at den mer 

enn oppveier de negative ikke-prissatte konsekvensene, slik at alternativene rangeres totalt 

sett bedre enn alternativ 0. Dette vurderes i kapitlet under. 

Alt. 2 
Alt. 1B 

Alt. 1 

Alt. 3 
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5.4 Rangering av alternativer 

5.4.1 Foreløpig rangering ut fra prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

Alternativ 2 vs øvrige alternativer 

Forskjellene i ikke-prissatte konsekvenser mellom alternativ 2 og de øvrige 

utbyggingsalternativene varierer med inntil én konsekvensgrad på skalaen, mens forskjellen 

i beregnet netto nytte er svært stor, med mer enn 1,1 mrd. kr. Den langt større forskjellen i 

netto nytte er vurdert å være av større betydning i sammenstillingen, og det er ikke vurdert 

som rimelig at forskjellene for ikke-prissatte tema forsvarer de store merkostnadene ved 

alternativ 2. Alternativ 2 rangeres derfor sist av alternativene, som nr. 5. 

Alternativ 3 vs alternativ 1 og alternativ 1B  

Alternativ 3 er rangert bak alternativ 1B for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, 

og må følgelig være rangert bak dette alternativet.  

Mellom alternativ 1 og alternativ 3 er det en betydelig forskjell i beregnet netto nytte, om lag 

280 mill. kr. Alternativ 3 er rangert som noe bedre enn alternativ 1 for ikke-prissatte 

konsekvenser, men alternativene er vurdert å ligge på samme trinn på konsekvensskalaen. 

Det vurderes at forbedringene som oppnås med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser i 

alternativ 3 sammenlignet med alternativ 1 er for små til å kunne forsvare en så stor 

reduksjon i netto nytte som 280 mill. kr. Alternativ 3 rangeres derfor som dårligere enn 

alternativ 1. 

Alternativ 1 og alternativ 1B vs alternativ 0 

Alternativ 1 er bedre enn alternativ 0 (og dermed samfunnsøkonomisk lønnsomt) dersom 

beregnet netto nytte mer enn oppveier de negative ikke-prissatte konsekvensene. Beregnet 

netto nytte for alternativ 1 er på 316 mill. kr, noe som tilsvarer om lag 16 mill. kr pr. år over 

40-årsperioden som er beregnet (beregnet med de samme forutsetningene som EFFEKT leg-

ger til grunn, 4 % kalkulasjonsrente). Dersom betalingsvilligheten i samfunnet for å unngå de 

negative ikke-prissatte konsekvensene som alternativ 1 medfører er større enn 16 mill. kr/år 

(i 40 år), vil ikke dette alternativet være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Tilsvarende sum for 

alternativ 1B er 12 mill. kr/år. 

For summene på henholdsvis 16 mill. kr/år og 12 mill. kr/år i redusert nytte oppnås det 

vesentlig reduserte inngrep i de to naturtypene med svært stor verdi. I alternativ 1 unngås 

arealbeslag som i verste fall blir over 60 dekar (dersom «avskårne» deler av begge 

naturtypene også regnes som tapt) og i 1B opp mot 25 dekar. Dette gir et nyttetap/kostnad 

på ca. 265 000 kr/dekar/år (i 40 år) i alternativ 1 og tilsvarende ca. 480 000 kr/dekar/år i 

alternativ 1B. 

Det er vanskelig å estimere samfunnets betalingsvillighet for ikke-prissatte verdier. De 

største negative konsekvensene av disse to alternativene er knyttet til verdifulle furuskogs-

områder med sjeldne og truede arter som representerer verdier på nasjonalt og til dels 

internasjonalt nivå.  

I alternativ 1 går bortimot 10 % av de verdifulle furuskogslokalitetene i området tapt. Hvilken 

effekt dette har for blant annet den truede billearten O. longicollis er vanskelig å forutsi 

eksakt. Ut fra et føre-var prinsipp kan det være mulig å argumentere for at en kostnad/tap 
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av nytte på totalt 316 mill. kr (i alt. 1) i en 40-års periode kan forsvares for å unngå et 

såpass stort arealbeslag som utgjør en viktig del av sjeldne og truede arters leveområde, og 

kan være i strid med forvaltningsmålet i naturmangfoldloven. Det vurderes derfor at 

alternativ 1 ikke er bedre enn alternativ 0, og dermed er alternativ 1 ikke 

samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

For alternativ 1B er kostnaden pr. arealenhet for «spart natur» om lag dobbelt så stor som i 

alternativ 1. Størrelsen på arealbeslaget er også vesentlig mindre enn i alternativ 1, og utgjør 

selv i verste fall under 4 % av totalarealet av de meste verdifulle områdene. I dette perspek-

tivet er det betydelig vanskeligere å argumentere for at en kostnad/tap av nytte på 242 mill. 

kr over en 40-årsperiode kan forsvares for å unngå dette naturinngrepet. Det vurderes 

derfor at alternativ 1B er bedre enn alternativ 0, og dermed er alternativ 1B 

samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

Oppsummering av rangering 

Av dette følger det også at alternativ 1B vurderes som bedre enn alternativ 1. Oppsummert 

blir dermed rangeringen etter den samfunnsøkonomiske analysen slik: 

1. Alternativ 1B  4. Alternativ 3 

2. Alternativ 0  5. Alternativ 2 

3. Alternativ 1 

Tabell 5-5: Foreløpig rangering ut fra prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

  

Referanse-

alternativ  

(alt. 0) 

Alt. 1. 

daglinje 

Alt. 1B. 

daglinje 

søndre 

variant ved 

Elgsjø 

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skredbu-

fjellet 

Alt. 3 

daglinje smal 

4-felts veg 

Netto 

nytte 

Netto nytte (mill. kr) 0 316 242 -1119 38 

Netto nytte per 

budsjettkrone, NNB 

0 0,21 0,15 -0,42 0,02 

NNB, rangering 4 1 2 5 3 

Ikke-

prissatte 

Konsekvenser 0 - - – - - - - - - – 

Rangering 1 5 3 2 4 

Foreløpig rangering 2 3 1 5 4 

5.4.2 Vurdering av usikkerhet 

Det er enkelte usikkerheter knyttet til konsekvensvurderingene. Kombinert med små 

forskjeller mellom alternativene med hensyn til ikke-prissatte konsekvenser medfører dette 

også usikkerhet som kan ha betydning i rangeringen. 

Usikkerhet i beregnet netto nytte 

Det er usikkerhet rundt beregnet netto nytte. Særlig vil endringer i kostnader, levetid eller 

trafikkgrunnlag kunne påvirke, jf. følsomhetsanalysen i kapittel 5.1.2. 

Trafikkmengden på strekningen er beregnet ut fra en regional transportmodell (RTM) som 

ikke hensyntar andre/nye prosjekter på E134. Til tross for dette viser beregningene at 
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trafikkmengden er nær innslagspunktet for 4-felts veg ved slutten av analyseperioden. 

Ettersom E134 er utpekt som en hovedforbindelse mellom Oslo og Bergen er det sannsynlig 

at trafikken vil kunne øke ytterligere når også andre deler av korridoren bygges ut og bidrar 

til innkorting og/eller bedre vegstandard. Tidligere transportmodellberegninger tilsier for 

eksempel at trafikken på E134 kan øke med ca. 2 000 kjt./døgn som følge av nye tunneler 

mellom Vågsli og Seljestad, og at trafikken mellom Kongsberg og Notodden kan øke med ca. 

1 000 kjt./døgn som følge av ny veg mellom Gvammen og Grunge. Trafikken på E134 vil 

også kunne øke ved gjennomføring av fergefri E39 og ved bygging av arm til Bergen.  

Følsomhetsanalysen viser at dersom beregnet trafikkmengde på E134 Saggrenda-Elgsjø 

2050 inntreffer kun 2 år tidligere, vil netto nytte øke med 28-34 millioner kroner. 

Nytteøkningen er størst i alternativ 3. Dette viser at økende trafikk vil redusere forskjell i 

beregnet netto nytte mellom alternativ 3 og 1/1B, da nytten av en firefelts veg øker med stor 

trafikkmengde. I et scenario med større trafikk enn beregnet vil med andre ord alternativ 3 

med større sannsynlighet være samfunnsøkonomisk lønnsom, og ligge tettere opptil 

alternativ 1 og 1B i beregnet netto nytte.  

For alternativ 2 er det imidlertid lite sannsynlig at positiv netto nytte kan oppnås, fordi økt 

trafikk vil medføre økte kostnader ved at man må bygge to fullverdige tunnelløp. 

Tunnelalternativet vil derfor fremdeles bli rangert etter daglinjealternativene. 

Usikkerhet rundt betydningene av naturinngrep i furuskogsområdene ved Elgsjø 

Det er usikkerhet rundt hvordan vegtiltaket vil påvirke verneverdiene i de berørte 

furuskogområdene med svært stort verdi ved Elgsjø.  

Verdiene er knyttet til selve skogtypen (gammel, til dels brannpåvirket furuskog) og til 

forekomster av sjeldne rødlistearter, herunder også en barkbilleart som inntil nylig var 

registrert som utdødd, og som i Norge kun er registrert i området Elgsjø-Follsjå. 

Kunnskapen om denne artens biologi er noe mangelfull, og man kan derfor ikke forutsi 

eksakt hvordan populasjonen vil reagere på inngrep i skogområdene, f.eks. om det vil være 

mulig å opprettholde en populasjon på begge sider av ny veg dersom denne skjærer 

igjennom furuskogområdet. Videre er det usikkerhet knyttet til artens totale utbredelse, da 

det kreves nøye undersøkelser i felt for å avdekke denne. Det er også usikkerhet rundt 

omfanget av den type skog som vi finner i området, da det er tilgrensende skogområder i 

regionen som ikke er godt kartlagt. 

Det at det verdifulle området ikke har formelt vern medfører videre en usikkerhet rundt 

inngrep i dette området som ikke har noe med vegprosjektet å gjøre, eksempelvis hogst. 

Usikkerhet rundt Telemark Ring 

Notodden kommune jobber med reguleringsplan for etablering av motorsportanlegg vest for 

Elgsjø. Dette vil kunne påvirke en del av de samme områdene som berøres av ny E134. 

Viktigst for konsekvensvurderingene vil være betydningen for det regionale vilttrekket i 

Elgsjøområdet. Et motorsportanlegg på vestsiden av Elgsjø vil i kombinasjon med 

eksisterende inngrep blokkere for trekkruter i dette området. Det vil da ha mindre betydning 

om det er tilrettelagt for trekk under ny E134 fra Tovestulåa og vestover. Dette svekker 

alternativ 1 sammenlignet med øvrige alternativer, da det for alternativ 1 er vektlagt som 

positivt med gode kryssingsmuligheter i det aktuelle området.  
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5.4.3 Endelig rangering etter vurdering av usikkerhet 

Alternativ 1 har størst konsekvenser for de verdifulle furuskogsområdene. Usikkerheten om 

effekt av inngrepene her innebærer en risiko. Det er lagt til grunn en konservativ vurdering 

av konsekvensene, men likevel gjør denne usikkerheten at konklusjonen om å rangere 

alternativet bak alternativ 1B, som har noe dårligere prissatt nytte, men gir vesentlig mindre 

inngrep i de aktuelle lokalitetene, forsterkes.  

Alternativ 3 med firefelts veg kommer i en mellomstilling mellom disse alternativene mht. 

inngrep. Ved økt trafikk vil dette alternativet få større økning i nytte enn alternativene med 

2/3-feltsveg. Samtidig har alternativet også vesentlig mindre inngrep i de verdifulle 

furuskogsområdene enn alternativ 1, selv om de er vurdert å ligge på samme 

konsekvensgrad. Med økt netto nytte vil alternativet på denne bakgrunn kunne rangeres 

foran alternativ 1, spesielt dersom man vektlegger sannsynligheten for en trafikkøkning. 

Tabell 5-6: Rangering ut fra prissatte og ikke-prissatte konsekvenser etter vurdering av usikkerhet 

Virkninger 

 

Referanse

alternativ  

(alt. 0) 

Alt. 1. 

daglinje 

Alt. 1B. 

daglinje 

søndre 

variant ved 

Elgsjø 

Alt. 2 tunnel 

gjennom 

Skred-

bufjellet 

Alt. 3 

daglinje smal 

4-felts veg 

Prissatte 

konsekvenser 

Netto nytte 0 316 242 -1119 38 

Netto nytte per 

budsjettkrone, NNB 
0 0,21 0,15 -0,42 0,02 

Rangering 4 1 2 5 3 

Ikke-

prissatte 

konsekvenser 

Konsekvenser 0 - - – - - - - - - – 

Rangering 1 5 3 2 4 

Foreløpig rangering 2 3 1 5 4 

Vurdering av usikkerhet 

 Usikkerhet 

rundt påvirk-

ning av 

verdier i 

furuskog-

områdene og 

til rette-

legging for 

vilttrekk 

forsterker 

konklusjonen 

om at 1B 

rangeres 

foran alt. 1  

Usikkerhet 

rundt påvirk-

ning av furu-

skog og 

vilttrekk 

styrker 

alternativet 

sammenlig-

net med alt. 

1 

Usikkerhet 

påvirker ikke 

rangeringen 

av alt. 2 

Stor sann-

synlighet for 

at utbed-

ringer på 

andre deler 

av E134 øker 

trafikken vil 

gjøre alt. 3 

mer lønn-

somt, slik at 

forskjellen i 

netto nytte 

opp til 1 og 

1B reduseres. 

 Endelig rangering 

etter usikkerhet 
2 4 1 5 3 
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6. Vurdering av måloppnåelse og ROS 

6.1 Måloppnåelse 

Måloppnåelse er vurdert i tabell 6-1. Alle alternativer gir god måloppnåelse på regularitet og 

trafikksikkerhet, samt positive effekter med hensyn til å utvikle et tettere bo- og 

arbeidsmarked i Kongsberg og Notodden. 

Det som først og fremst skiller alternativene er beregnet netto nytte og reisetid. Alt. 2 skiller 

seg klart negativt ut med hensyn til netto nytte, og oppfyller ikke målet. Alternativ 3 kommer 

best ut på reisetid, med 6 minutter kortere reisetid for personbil, og er det alternativet som 

totalt sett gir best måloppnåelse. 

Tabell 6-1: Vurdering av måloppnåelse 

Typer mål Vedtatte mål for tiltaket 
Alt. 1. 

daglinje 

Alt. 1B.  

daglinje 

Alt. 2 

tunnel  

Alt. 3 dag-

linje 4-felt 

Forklaring/  

kommentar 

Tiltaks-

spesifikke 

mål 

Et samfunnsøkonomisk 

lønnsomt prosjekt, dvs. et 

prosjekt med positiv netto 

nytte 

Oppfylt 

(316 mill. 

kr) 

Oppfylt  

(242 mill. 

kr) 

Ikke 

oppfylt  

(-1119 

mill. kr) 

Oppfylt  

(38 mill. kr) 

Oppfylles i alle 

daglinjealternativene. 

Alternativ 1 har høyest 

nytte, deretter alt. 1B. 

Redusert sannsynlighet for 

møteulykker og redusert 

skadeomfang ved ev. 

utforkjøringer 

Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt Fremdeles mulig med 

møteulykker i tunnel i 

alt. 2, men risiko lavere 

enn i dag 

At vegen ikke skal være stengt 

pga. fastkjørte kjøretøy eller 

andre uplanlagte hendelser 

Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt Alt. 2 tunnel oftere 

stengt enn veg i dagen, 

men er noe bedre enn 1 

og 1B for vinterforhold 

5,5 minutter kortere reisetid 

mellom Saggrenda og Elgsjø 

Delvis 

oppfylt 

(4,5 min) 

Delvis 

oppfylt 

(4,5 min) 

Delvis 

oppfylt 

(4 min) 

Oppfylt 

(6 min) 

Beregnet reisetid for 

personbil 

Kr 1,3 mrd. reduserte 

bedriftsøkonomiske 

transportkostnader for 

næringslivet 

Delvis 

oppfylt 

Delvis 

oppfylt 

Delvis 

oppfylt 

Delvis oppfylt Besparelsene for 

næringslivet når ikke 

helt opp i dette beløpet 

i noen alternativer 

Vurdering av tiltaksspesifikke mål Delvis 

oppfylt 

Delvis 

oppfylt 

Ikke 

oppfylt 

Oppfylt  

Viktige  

sam-

funnsmål 

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 

Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt Valgt standardklasse gir 

god måloppnåelse 

Utvikle Kongsberg–Notodden-

området som tettere bo- og 

arbeidsmarked.  

Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt Ny veg vil gi et positivt 

bidrag gjennom 

redusert reisetid og 

bedre forutsigbarhet i 

alle alternativer 

Vurdering av viktige samfunnsmål Oppfylt Oppfylt Oppfylt Oppfylt  
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6.2 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Gjennomført ROS-analyse viser at alle alternativene vil bedre risiko- og sårbarhetsforhold 

sammenlignet med eksisterende veg. Trafikksikkerheten og framkommeligheten/ 

forutsigbarheten langs ny veg vil i alle alternativer bedres sammenlignet med dagens 

situasjon. Det vurderes å være ubetydelige forskjeller mellom dagalternativene, og de 

rangeres derfor likt. Det vurderes å være liten sannsynlighet for ulykke i tunnel, men dersom 

en uønsket hendelse skjer, vil konsekvensene være større ved tunnel enn ved dagtrasé. 

Tunnelalternativet vurderes derfor som dårligst med hensyn til risiko og sårbarhet. 

7. Statens vegvesens anbefaling 

Statens vegvesens anbefaling av alternativ ble fremmet i silingsrapport som ble lagt ut som 

underlag ved høring av planprogrammet, sammen med delutredninger for prissatte og ikke-

prissatte konsekvenser. 

Tunnelalternativet ser ut til å være noe bedre enn de øvrige alternativene for ikke-prissatte 

temaer, men forskjellen er moderat og åpenbart ikke tilstrekkelig til å veie opp for de store 

forskjellene i prissatte konsekvenser. Alternativet er rangert som dårligst i den 

samfunnsøkonomiske analysen, da høye kostnader gjør at alternativet får vesentlig dårligere 

samfunnsøkonomisk nytte enn et daglinjealternativ og ikke innfrir det viktigste målet for 

prosjektet; positiv netto nytte. Statens vegvesen vil derfor vurdere innsigelse mot alternativ 

2. 

Av de undersøkte daglinjealternativene kommer alternativ 1B best ut med hensyn til ikke-

prissatte konsekvenser. Ut fra hensynet til de store naturverdiene i Elgsjøområdet, vil Statens 

vegvesen fraråde en trasé basert på alternativ 1 ut fra et føre-var-prinsipp. Alternativ 1B og 

3 gir mindre inngrep i de mest verdifulle områdene. 

I valget mellom alternativ 1B og alternativ 3, er alternativ 1B rangert foran alternativ 3 etter 

den samlede samfunnsøkonomiske analysen, hvor både ikke-prissatte og prissatte 

konsekvenser er vurdert. Alternativ 3 gir imidlertid bedre måloppnåelse med hensyn til 

reisetid.  

Det er usikkerhet rundt framtidig trafikkmengde på strekningen. Beregnet framtidig trafikk 

viser at vegen vil få trafikkmengder tett opp under vegnormalenes grense for bruk av 4-felts 

veg 20 år etter åpning. Disse beregningene hensyntar ikke at E134 er utpekt som en 

hovedforbindelse mellom Oslo og Bergen. Det er derfor sannsynlig at trafikken vil kunne øke 

ytterligere når også andre deler av korridoren bygges ut og bidrar til innkorting og/eller 

bedre vegstandard. 

Når man først skal bygge ny veg på strekningen, mener Statens vegvesen på denne 

bakgrunn at en smal 4-felts veg vil være en mer robust løsning, og Statens vegvesen vil 

derfor klart foretrekke alternativ 3 selv om det er alternativ 1B som vil gi størst 

samfunnsøkonomisk nytte med de beregningsforutsetningene som ligger til grunn pr. nå. 

Statens vegvesen fremmer derfor forslag til reguleringsplan for alternativ 3 smal 4-felts veg. 

Kommunene har sluttet seg til dette forslaget. 

Alternativ 3 medfører inngrep i områder med svært stor verdi for naturmangfold. Dette er 

områder med brannpåvirket lavlandsfuruskog og leveområder for truet naturmangfold, bl.a. 



Konsekvensutredning hovedrapport – Detaljregulering for E134 Saggrenda-Elgsjø 

 

155 

en særlig sjelden insektart. Tiltakets arealbeslag av svært viktig lavlandsfuruskog er ikke 

svært stort målt mot total forekomst av slik skog innenfor og like utenfor influensområdet. 

Faglige utredninger konkluderer likevel med at et hvert tap av leveområde for denne arten 

antas å være i strid med artens forvaltningsmål. Dette er bakgrunnen for de høye negative 

konsekvensgradene for tema naturmangfold og ikke-prissatte tema totalt. Vurderingen 

omkring artens forvaltningsmål er preget av en viss usikkerhet. Konsekvensvurderingene for 

tema naturmangfold må derfor sees på som konservative og preget av «føre-var» hensyn. 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har i sin høringsuttalelse til planprogrammet stilt en 

forventning til at det gjøres grep for å senke konfliktnivået. Konkret arbeides det med 

vurdering av en håndfull skadereduserende tiltak. Det er håp om at tiltakene blir effektive, 

og at ny veg i området likevel ikke vil være i konflikt med nasjonal politikk på 

naturmangfoldområdet. I så tilfelle vil konsekvensene for naturmangfold bli mindre alvorlige 

enn det som er lagt til grunn i sammenstillingen av den samfunnsøkonomiske analysen, og 

prosjektets lønnsomhet for samfunnet vil øke tilsvarende.  
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