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Forord 
Dette dokumentet oppsummerer høringsuttalelser som har kommet inn i forbindelse med 
offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for E134 
Saggrenda-Elgsjø i Kongsberg og Notodden kommuner. Planmaterialet lå ute til offentlig 
ettersyn i perioden 9. april til 21. mai 2021. I etterkant av dette har det også vært to runder 
med begrenset høring for enkelte mindre endringer. I tillegg til at høringsuttalelsene 
oppsummeres, gir Statens vegvesen sine kommentarer og forslag til hvordan disse skal følges 
opp. 

Dokumentet danner grunnlag for revidert forslag til reguleringsplan som oversendes 
Kongsberg og Notodden kommuner for politisk behandling. Kommunene er ansvarlig 
planmyndighet for endelig vedtak av reguleringsplan med konsekvensutredning. 

Revisjonsoversikt 
Revisjonnr  Endring  Utført dato/sign  Godkjent 

00  Oppsummering etter offentlig ettersyn 09.04‐21.05.2021  16.08.2021/RG  16.08.2021/TH 

01  Oppsummering etter begrenset høring 18.08‐08.09.2021  10.09.2021/RG  10.09.2021/TH 

02  Oppsummering etter begrenset høring 10.09‐21.09.2021  24.09.2021/RG  24.09.2021/TH 
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1 Innledning 
 
Foreliggende rapport er en gjennomgang av de innkomne merknadene til forslag til 
detaljreguleringsplan med Statens vegvesens kommentarer til disse. 
 
Statens vegvesen er tiltakshaver og organiserer også planleggingsarbeidet. Kongsberg og 
Notodden kommuner er planmyndighet, og skal behandle og fastsette reguleringsplan med 
konsekvensutredning. 
 
Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for ny E134 på strekningen Saggrenda-
Elgsjø lå ute til offentlig ettersyn i perioden 9. april – 21. mai 2021. 
 
Begrenset høring etter offentlig ettersyn 18.08.-08.09.2021 
 
Etter offentlig ettersyn ble det gjort en del endringer i planen, og enkelte av disse var av et 
slikt omfang at planen ble sendt på begrenset høring til de berørte i tidsrommet 18. august –  
8. september 2021. Følgende endringer var av en slik art at det ble sendt på begrenset høring: 
 
Kongsberg kommune: 

 Inngrepet er redusert ved passeringslomme langs dagens E134 ved innkjøringen til 
Karlstjennveien. Sendt på høring til de to hytteeierne (gnr. 115, bnr. 90 og gnr. 115, 
bnr. 96). Vi har ikke mottatt innspill til denne høringen. 

 Løkenbrua forlenges mot vest. Dette vil gi adkomstmulighet til søndre del av den 
aktuelle eiendommen og brua vil kunne fungere godt som viltkryssing. Sendt på 
høring til grunneier (gnr. 115, bnr. 23). Vi har ikke mottatt innspill til denne høringen. 

 Det er lagt inn en driftsundergang under ny E134 ved dagens bomstasjon ved 
fylkesgrensa. Sendt på høring til grunneier (gnr. 116, bnr. 1). Vi mottok innspill fra 
grunneier Statskog, og dette er besvart i E.10 b). 

 
Notodden kommune: 

 Det er avsatt plass til hytterenovasjon ved Jerpetjønn. Sendt på høring til Øvre 
Jerpetjønn hytteforening og grunneier (gnr. 41, bnr. 1). Vi mottok innspill fra  

o Øvre Jerpetjønn hytteforeningen – besvart i D.6 b) 
o Grunneier Ingrid Have – besvart i E.8 b) 

 Det er lagt inn parkeringsplass for to hytter ved den nye vegen til Heia hyttefelt. Sendt 
på høring til grunneier (gnr. 42, bnr. 41) og de to hytteeierne (gnr. 42, bnr. 41, fnr. 9 
og gnr. 42, bnr. 208). Vi mottok innspill fra grunneier Leif Haave (42/41), og dette er 
besvart i E.13 a). Innspillet medførte også planforslaget ble justert og sendt på ny 
begrenset høring, se under. 

 Tovestulbrua. Det er planlagt ny bru nedstrøms dagens bru ved Elgsjø som erstatning 
for dagens bru som er i dårlig forfatning. Sendt på høring til grunneierne (gnr. 46, 
bnr. 1), Notodden Jeger- og Fiskerforening som fester av gnr. 46, bnr. 1, fnr. 2 (Elgsjø 
kafé). I tillegg er denne endringen sendt på høring til Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark, Vestfold og Telemark fylkeskommune og NVE. Vi mottok innspill fra 

o Notodden Jeger- og Fiskerforening – besvart i D.9 b) 
o Statsforvalteren i Vestfold og Telemark – besvart i A.2 b)  
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o NVE – besvart i A.3 b) 
o Vestfold og Telemark fylkeskommune – besvart i B.1 b) 

 
Ny begrenset høring 10.09.-21.09.2021 
 
Notodden kommune: 

 I forbindelse med den begrensede høringen 18. august – 8. september 2021 kom det 
innspill om alternativ trasé for den omlagte vegen til Heia hyttefelt. Dette innspillet 
burde ideelt sett kommet ifm. offentlig ettersyn, men Statens vegvesen så likevel at 
forslaget kan ha flere fordeler (spesielt ved at vi får samlet inngrepet) og valgte derfor 
å gjennomføre en ny runde med begrenset høring. Sendt på høring til berørte 
grunneiere (gnr./bnr. 41/1, 42/41 og 46/1) samt Heia hytteforening og Øvre 
Jerpetjønn hytteforening. Statens vegvesen har hatt telefonkontakt og møter med alle 
de fem høringspartene, og skriftlige tilbakemeldinger fra partene følger saken. Vi fikk 
innspill fra samtlige høringsparter: 

o Grunneier Ingrid Haave (41/1) – besvart i E.8 c) 
o Grunneier Leif Haave (42/41) – besvart i E13 b) 
o Grunneier Tone Bentsrud (46/1) – besvart i E.14 
o Heia hytteforening – besvart i D.10 
o Øvre Jerpetjønn hytteforening – besvart i D.6 c) 

 
 
Merknadene er redigert i følgende rekkefølge: 
 
A Statlige organ 
B Fylkeskommunale / regionale organ 
C Kommuner og kommunale instanser 
D Organisasjoner og foreninger 
E Private / grunneiere 
 
I oppsummeringen og anbefalingen presenteres Statens vegvesens totalvurdering mht. 
vurdering av planmaterialet på bakgrunn av de innkomne merknadene. 
 
Høringsuttalelsene er i sin helhet gjengitt i eget bilag. 
 
Formålet med prosjektet er å legge til rette for en mer effektiv og trafikksikker veg mellom 
Saggrenda i Kongsberg kommune og Elgsjø i Notodden kommune. Konsekvensutredningen 
skal klargjøre virkninger som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn.  
 
Dette dokumentet sendes alle som har avgitt uttalelse. 
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2 Oppsummering  
Statens vegvesen har mottatt 31 høringsuttalelser ved offentlig ettersyn 09.04.-21.05.2021. Av 
disse er 6 uttalelser fra instanser på sentralt nivå, 2 fra instanser på fylkesnivå / regionalt nivå, 
2 fra kommuner / kommunale instanser, 9 fra organisasjoner / foreninger og 12 fra private.  

Ved begrenset høring i tidsrommet 18.08-08.09.2021 kom det inn 8 høringsuttalelser. 

Ved ny begrenset høring i tidsrommet 10.09.-21.09.2021 kom det inn 5 høringsuttalelser. 

Endringer i forslag til reguleringsplan 

Det er gjort noen endringer av forslag til reguleringsplan som følge av de innkomne 
høringsuttalelsene, og som nevnt i kapittel 1 Innledning, vurderes noen av disse endringene av 
en slik art at de er sendt på begrenset høring til berørte parter.  
 
Følgende revideres i forslag til reguleringsplan i henhold til merknadene: 
 
Reguleringsplankart E134 Saggrenda-Meheia (Kongsberg), endringer datert 08.10.2021: 

 Plankart R004: Det er lagt inn en 5 m bred grøntsone (LNFR) mot Kobberbergselva 
vest for Lassedalsveien.  

 Plankart R002, R003, R004, R010 og R011: Flomsoner er justert iht. nye 
flomberegninger. Flomsoner for 20-årsflom er beregnet. Riggområder sikres mot 20-
årsflom, mens områder rundt konstruksjoner skal sikres mot 200-årsflom. 
Hensynssonene for flomfare er gitt undernummerering for å skille mellom dette.  

 Plankart R005: Geiteryggen kulvert er erstattet med bru for viltkryssing. 
Formålsgrensene er ikke endret. 

 Plankart R007: Inngrepet i forbindelse med passeringslomma ved fritidseiendommene 
115/90 og 115/9/6 er redusert. Denne endringen er sendt på begrenset høring. 

 Plankart R010: Øksneelvbrua er kortet noe inn på østsiden av Øksneelva, da denne 
brua ikke lenger vil være den viktigste viltkryssingen på strekningen. Sørøst for 
Øksnebrua åpnes det for oppføring av natursteinsmur. Formålsgrensene er ikke endret. 

 Plankart R011: Løkenbrua er utvidet på vestsiden av vassdraget for adkomst til 
eiendommen og viltkryssing. Det er også lagt inn en ny traktorveg under brua og 
mulighet for å oppføre støttemur. Formålsgrensene er ikke endret. Denne endringen er 
sendt på begrenset høring. 

 Plankart R012: Det er lagt inn en ny driftsundergang (Nedre Jerpetjønn kulvert) for 
Statskog sin eiendom sør for den nye bomstasjonen på dagen E134. Det er også lagt 
inn landbruksveg klasse 7 fram til velteplass ved dagens E134, og planområder er 
dermed noe utvidet. Denne endringen er sendt på begrenset høring. 

 
Reguleringsplankart E134 Kongsberg grense-Elgsjø (Notodden), endringer datert 24.09.2021: 

 Plankart R001: Flere uthus er forutsatt revet (det var i utgangspunktet kun satt kryss 
over selve fritidsboligen). 

 Plankart R001 og R002: Det var i utgangspunktet regulert inn felles privat 
parkeringsplass for to hytter langs den nye vegen til Heia hyttefelt. Denne endringen 
ble sendt på begrenset høring 18.08.-08.09.2021. Etter innspill fra grunneier ble 
adkomstvegen til Heia hyttefelt foreslått lagt i en annen trasé inntil ny E134, og 
hytteparkeringene ble ikke tatt med. Denne endringen ble sendt på ny begrenset 
høring 10.09.-21.09.2021, og det ble avholdt møter med berørte.  
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 Plankart R002: Det er lagt inn faresone også på eksisterende høyspentledning vest for 
Jerpetjønn. Sonen langs eksisterende trasé er 20 m bred. 

 Plankart R002: Jernbaneformål (o_STJ) utgår fra planområdet etter avklaring med 
Bane NOR, jf. brev datert 23.06.3021. 

 Plankart R002: Det er regulert inn plass for hytterenovasjon (formål «Renovasjon») 
langs vegen ned til Øvre Jerpetjønn hyttefelt. Denne endringen er sendt på begrenset 
høring. 

 Plankart R002: Ytterligere ett bygg (uthus) innenfor planområdet forutsettes revet, 
etter ønske fra eier av fritidsbolig i Kongsberggveien 1044. 

 Plankart R006: Terrenggrøft ved Mølleskotet er justert, slik at den gir mindre inngrep i 
naturvernområdet (LN). 

 Plankart R008: Planområdet er utvidet ved Elgsjø. Det er planlagt ny bru nedstrøms 
dagens bru ved Elgsjø som erstatning for dagens bru som er i dårlig forfatning. 
Eksisterende E134 legges om iht. dette. Denne endringen er sendt på begrenset 
høring. 

 
Reguleringsbestemmelser E134 Saggrenda-Meheia (Kongsberg), endringer datert 08.10.2021: 

 Det er innarbeidet bestemmelse om oppføring av inntil 0,8 m høyt tett betongrekkverk 
som angitt på C-tegninger og fagrapport støy. Retningslinje T-1442/2021 skal gjelde.  

 Henvisning til NVEs retningslinje 81/2016 er justert.  
 Riggområder sikres mot 20-årsflom, mens områder rundt konstruksjoner skal sikres 

mot 200-årsflom. 
 
Reguleringsbestemmelser E134 Kongsberg grense-Elgsjø (Notodden), endringer datert 
24.09.2021: 

 Reguleringsbestemmelser knyttet til naturverdier ved Elgsjø er endret iht. uttalelse fra 
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Dette gjelder rekkefølgebestemmelser, 
bestemmelser til naturvern-formål og bestemmelsesområder #7 i Notodden-planen. 
Det er innarbeidet krav om utarbeidelse av en plan for skadereduserende tiltak.  
Formuleringene i de aktuelle bestemmelsene er samkjørt med YM-planen. 

 Det er innarbeidet bestemmelse om oppføring av inntil 0,8 m høyt tett betongrekkverk 
som angitt på C-tegninger og fagrapport støy. Retningslinje T-1442/2021 skal gjelde.  

 Henvisning til NVEs retningslinje 81/2016 er justert.  
 Jernbaneformål (o_STJ) utgår fra planområdet etter avklaring med Bane NOR. For 

øvrig er reguleringsbestemmelser endret i tråd med ønsker fra Bane NOR.  
 Bestemmelser til formål renovasjon er lagt inn.  
 Det er lagt inn bestemmelser til et nytt SKV-område (o_SKV10) for å legge til rette 

for ny bru over Tovestulåa på omlagt veg. Arealer omkring er regulert til annen 
veggrunn (SVT). Tiltak i dette området (gitt bestemmelsesområde #9) forutsetter 
påfølgende byggesøknadsbehandling.  

 
 
Planbeskrivelse, endelig versjon datert 08.10.2021: 

 Retningslinje T-1442/2021 skal gjelde. Planbeskrivelsen er oppdatert iht. kravene til 
støy i 2021-versjonen. 

 Omtale av statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning er innarbeidet. 

 Forholdet til verdensarvområdet ved ev. videreføring av trasé vestover er omtalt. 
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 Henvisning til NVEs retningslinje 81/2016 er justert. Dette er også fulgt opp i ROS-
analysen. 

 Riggområder sikres mot 20-årsflom, mens områder rundt konstruksjoner skal sikres 
mot 200-årsflom. Dette er også fulgt opp i ROS-analysen. 

 Omtale av jernbaneformål er fjernet, da område o_STJ utgår fra planforslaget. 
 Det foreslås å innløse tre fritidseiendommer etter ønske fra eierne. Det gjøres også 

justeringer som innebærer endrete inngrep på flere eiendommer, og kapittel 7.4.2 om 
innløsning av bebyggelse og erverv av eiendom er oppdatert. 

 Generell oppdatering av informasjon siden forrige versjon, bl.a. planstatus og 
endringer i planforslaget etter høring. 
 

 
Tegninger: 

 Tegningene som er gjort juridisk bindende gjennom reguleringsbestemmelsene er 
oppdatert med endringene som beskrevet over. Dette gjelder C-, D-, F- og K-
tegninger. Reguleringsbestemmelsene viser til tegningshefter, datert henholdsvis 
24.09.2021 (Notodden) og 08.10.2021 (Kongsberg). 

 I tillegg er O-tegningene oppdatert der foreslåtte endringer vil ha konsekvenser for 
landskapstilpasning.  

 W-tegningene (grunnerverv) er justert i henhold til justert arealbeslag i 
reguleringsplankartene. W-tegningene omfatter ikke arealet som inngår i 
bestemmelsesområde #9 i Notodden, da dette ikke er detaljprosjektert. Endelige 
tegninger over arealbeslag må utarbeides i forbindelse med prosjektering av ny bru og 
tilhørende vegomlegging. I opplysningene om arealbeslag i planbeskrivelsen er 
imidlertid arealet medregnet, for å beskrive konsekvens av reguleringsforslaget. 
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3 Sammendrag av innkomne merknader med 
Statens vegvesens kommentarer 

Statens vegvesens arkivnummer er 20/17087. Dokumentnummer i saken er notert ut for hver 
høringsuttalelse. 

 

A Statlige organ 

A.1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), 15.04.2021         Dok.nr. 129 

1. DSB skriver at det er statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til 
samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker, men at de vil gi faglige innspill til 
statsforvalteren ved behov.  

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

 

A.2 a) Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, 21.05.2021         Dok.nr. 157 

1. Statsforvalteren har tidligere uttalt seg til planarbeidet i brev av 25.06.2019, 
18.09.2020, 10.11.2020 og 02.03.2021. De har varslet innsigelse på grunn av 
konflikt med naturverdier av nasjonal interesse. 

2. Naturmangfold: Statsforvalteren peker på at planforslaget medfører tap og 
forringelse av viktige naturverdier, særlig knyttet til gammel lavlandsfuruskog 
nord for Elgsjø som er levested for flere rødlistede arter. De har lagt vekt på at 
oppgradering av E134 gjennom området har stor samfunnsinteresse, og at det 
arbeides med avbøtende tiltak for å minske de negative konsekvensene for 
naturmangfoldet. Statsforvalteren mener at de foreslåtte planbestemmelsene i liten 
grad skaper forpliktelser når det gjelder dette. Før sluttbehandling av planen 
forventer de at planbestemmelsene oppgraderes med krav som sikrer 
nødvendig oppfølging av de avbøtende tiltakene for naturmangfold. Dette kan 
løses ved å legge inn detaljerte krav i planbestemmelsene, eller ved bestemmelser 
som sier at tiltak skal gjennomføres i tråd med spesifiserte dokumenter. De 
anbefaler at ordlyden i planbestemmelsene 3.3 d), 5.2.2, 7.2.7 og 7.3.4 samkjøres 
med forpliktende begrepsbruk og samme benevnelse om hva som skal flyttes. 

3. Samfunnsikkerhet og beredskap: Statsforvalteren fremhever at ROS-analysen 
bygger på gode fagrapporter. De mener at oppfølging av risiko og sårbarhet er 
tilfredsstillende i planmaterialet med hensynssoner for ras- og skredfare (H310) og 
flomfare (H320_1 og H320_2). Disse forholdene er også innarbeidet i regulerings-
bestemmelser og er beskrevet i planbeskrivelsen.  

4. Klima: Det er positivt at det vises til Klimaplan 2021-2030, og at stilles krav til 
klima i kontrakter. Statsforvalteren savner en henvisning i planbeskrivelsen til 
statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning fra 2018, og anbefaler at denne tas inn i planen. 
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5. Støy:  

a. Friluftsområder: Statsforvalteren anbefaler at det vurderes støyskjerm som 
en del av rekkverket på Elgsjøbrua. 

b. Statsforvalteren vurderer at det foreliggende materialet er et godt 
beslutningsgrunnlag for støykonsekvenser. De anser det planlagte 
utbyggingsalternativet som akseptabelt ved bruk av langsgående 
støyskjerm og forutsetninger om lokal støyskjerming.   

6. Vannforvaltning/forurensning:  

a. Vannforekomster: Statsforvalteren støtter vurderingene som sier at bekkene 
i Vestfold og Telemark har middels til sterk sårbarhet, og konklusjonen om 
at det må iverksettes tiltak for å rense og fordrøye overflatevann fra denne 
strekningen. 

b. Behov for rensing av overflatevann fra ny E134 i driftsfasen: Statsforva-
teren forventer at det anlegges rensetiltak for overvann i driftsfase langs 
hele strekningen, ideelt sett også brustrekningene. De nevner Tovestulåa 
spesielt (Elgsjøbrua). Det er hensiktsmessig at planlagte rensetiltak også 
kan benyttes under anleggsfasen for å hindre partikkelspredning. Det bør 
også legges til rette for etablering av kontrollpunkter for vannprøvetakning 
før utslipp til resipient for vurdering av utslipp og renseeffekt. 

c. Behov for fordrøyning av overflatevann fra ny E134: Klimaendringene vil 
føre til hyppigere styrtregn i tiden framover, og Statsforvalteren i Vestfold 
og Telemark markerer at utbyggingen skaper et behov for å fordrøye 
overvannsavrenningen fra motorvegen.  

d. Fysiske inngrep i vassdrag: Statsforvalteren anbefaler at det legges til rette 
for rehabilitering av kantvegetasjonen helt fram til brukonstruksjonen ved 
Tovestulåa (begge sider). En rekke mindre bekker og vannløp kan bli 
flyttet eller lagt i rør, og de minner om reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.3 
om utforming av disse. Det er viktig å opprettholde vandringsmulighetene 
for fisk og andre vannlevende organismer (jf. naturmangfoldloven § 5 og 
SPL for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning pkt. 4.3 femte 
avsnitt). 

e. Inngrep i myr: Statsforvalteren ber Statens vegvesen vurdere om det er 
mulig å flytte traseen noe for å redusere inngrep i myr på strekningen sør 
for Fjellstul og Raubekkmyran. De anmoder også om en revurdering av 
plassering av deponiområdet ved Raubekkmyran, og de anbefaler eventuelt 
å skyve deponiområdet noe lenger nord. 

f. Massedeponier: Etablering av deponier vil kunne føre til avrenning av 
partikler og partikkelbundet forurensning, og det er viktig at deponi-
områder har tilstrekkelig areal til rensing før utslipp til resipient. 

 

Statens vegvesens kommentar:  

1. Statens vegvesen har hatt god dialog med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, 
og det er implementert skadereduserende tiltak som reduserer konfliktnivået med 
nasjonale viktige forekomster i Elgsjøområdet.  
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2. Reguleringsbestemmelser knyttet til naturverdier ved Elgsjø er endret iht. uttalelse 
fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Dette gjelder rekkefølgebestemmelser, 
bestemmelser til naturvern-formål og bestemmelsesområder #7 i Notodden-planen. 
Bestemmelsene er konkretisert, og det er innarbeidet krav om utarbeidelse av en 
plan for skadereduserende tiltak.  Formuleringene i de aktuelle bestemmelsene er 
samkjørt med YM-planen. 

3. Tas til orientering. 

4. Vi har tatt med en henvisning til SPR for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning i kapittel 4.1 i revidert planbeskrivelse. 

5. Støy 

a. Det er i planleggingsprosessen vurdert støyskjerm på Elgsjøbrua, og 
skjerming av brua vil gi forholdsvis liten effekt. For å oppnå god effekt må 
skjermen være vesentlig lenger (bortimot 1 km), og med tosidig skjerm vil 
dette tiltaket bli uforholdsmessig kostbart. Vi har foreslått innløsning av de 
fleste fritidseiendommene ved Elgsjø. 

b. Statens vegvesen registrerer at Statsforvalteren mener at det er utarbeidet 
et godt beslutningsgrunnlag for støykonsekvenser. Vi har i reviderte 
reguleringsbestemmelser tatt inn at det skal etableres langsgående 
støyskjermer i henhold til støyrapporten (0,8 m tett betongrekkverk).   

6. Vannforvaltning/forurensning:  

a. Tas til orientering. Det bemerkes at sårbarhetsvurderingene har konkludert 
med lav sårbarhet for Tovestulåa. 

b. Det er prosjektert rensetiltak iht. Statens vegvesens håndbok N200 
Vegbygging (rapport 10211201-RIVA-RAP-001), dvs. at overvann som går 
til middels sårbare eller sårbare resipienter renses. Overvann fra korte 
bruer (< 50 m, dvs. Finnlibrua og Mølleskotbrua) ledes til skråninger ved 
bruendene og videre til sandfang i midtdeler. Overvannet fra ¾ av 
Elgsjøbrua går uten rensing til Tovestulåa som er vurdert med lav 
sårbarhet. Dette vurderes som tilstrekkelig for å hindre skadelig negativ 
påvirkning av Tovestulåa. Det vurderes også som usannsynlig at 
miljøtilstanden i Elgsjø forringes med den løsningen som er valgt for 
vannhåndtering i driftsfasen. Statens vegvesen kan ikke binde seg til å 
benytte samme renseanlegg i drifts- og anleggsfase, men det vil uansett bli 
etablert midlertidige renseløsninger i anleggsfasen. Renseløsningene vil ha 
funksjonskrav iht. grenseverdier fastsatt av Statsforvalteren eller iht. 
grenseverdier satt av SVV. Det vil bli utarbeidet et overvåkningsprogram 
og etablert målepunkter på samme måte som i andre samferdselsprosjekter. 

c. I VA-rapport 10211201-RIVA-RAP-001 er det beskrevet at fordrøyning 
skal ivareta 100 års flom og det er lagt inn 40 % klimapåslag. Erosjons-
sikring er beskrevet og lagt inn som en kostnad ved å ha veien. Det kan 
ikke helt utelukkes at det kan oppstå noe behov for oppretting av terreng 
etter en flomhendelse. Tross mulige lokale påvirkninger i resipienter 
nedstrøms vei mener SVV likevel at den prosjekterte løsningen ivaretar 
økologien i aktuelle vassdrag og at samfunnssikkerheten er godt ivaretatt 
med våre løsninger. Vi ser dermed ikke behov for fordrøyningsbasseng, slik 
høringsinnspillet etterlyser.  



Statens vegvesen  

Utbygging sørøst 

E134 Saggrenda‐Elgsjø  Oppsummering høringsuttalelser offentlig 
ettersyn  

Oppdatert 24.09.2021  Prosj.nr. B11924  Reguleringsplan m/KU  Rev. nr. 00  Side 11 av 54 
 

  Sist revidert 24.09.2021 

d. Det vises til reguleringsbestemmelser pkt. 5.1.1, der det fastslås at 
kantsoner skal bevares så langt det lar seg gjøre, og at kantsoner skal 
reetableres dersom den helt eller delvis fjernes i forbindelse med anlegget. 
Kantvegetasjonen under brua vil likevel påvirkes negativt. Fjerning av 
kantsone er ikke lovlig uten tillatelse, jf. vannressursloven. SVV legger 
derfor til grunn en prosess mot Statsforvalteren der fjerning av kantsoner 
beskrives og omsøkes. Dette vil etter alt å dømme samkjøres med søknad 
om fysiske tiltak i vassdrag, jf. lakse- og innlandsfikeloven, forskrift om 
fysiske tiltak i vassdrag der det er aktuelt. Når det gjelder 
vandringsmuligheter ivaretar planen dette der det foreligger viktige 
verdier.  

e. Foreslåtte plasseringer av veglinje og massedeponier er basert på mange 
hensyn og tverrfaglige koordineringer, og kan ikke uten videre endres. Det 
er likevel SVVs intensjon å minimere tap av myr. Det foreslåtte 
deponiområdet ved Finnlia/Raubekkmyran ligger der det gjør for å spare 
verdifulle arter i registrerte A-områder lenger vest, og unngå lange 
kjøreavstander for steinmasser av klimahensyn. Øvre del av deponiet er 
også terrengforming for å gjøre kryssingen under Finnlibrua mer attraktiv 
for hjortevilt. Til informasjon kan det nevnes at planendring med 
forlengelse av Løkenbrua (Viken) vil redusere inngrep i myr, og dermed 
forbedre planens totale fotavtrykk i karbonrike markslag. 

f. Det vil bli detaljert en plan for rensing av anleggsvann på et senere 
tidspunkt. Eventuelle renseløsninger i forbindelse med etablering av 
massedeponier vil ligge innenfor regulert areal, som vurderes å være av 
tilstrekkelig størrelse til å få plass til renseløsninger. 

 

A.2 b) Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, 08.09.2021  Dok.nr. 189 

Innspill til begrenset høring 18. august – 8. september 2021 

1. Naturmangfold 

a. Det må gjøres en kartlegging av naturmangfoldet i tiltaksområdet for å 
oppfylle kravet til kunnskapsgrunnlaget i naturmangfoldloven § 8. 
Naturbase viser forekomst av fremmede arter innenfor området. 

b. Statsforvalteren forventer at konsekvensene for bunnsubstrat og 
bunndyrfauna, som følge av utfylling i vannet, blir beskrevet i arbeidet med 
tiltaket. 

c. Statsforvalteren anbefaler at det legges til rette for rehabilitering av 
kantvegetasjon helt fram mot brukonstruksjonen fra hver side. 

2. Forurensning:  

a. Utfylling med steinmasser i vannet krever at det på forhånd foreligger 
tillatelse fra Statsforvalteren etter forurensningsloven.  

b. Dersom fyllingen som dagens bru ligger på er forurenset grunn, skal dette 
håndteres etter forurensingsforskriften når den gamle brua og fyllinga skal 
fjernes. Dersom det er mistanke om forurenset grunn, skal det gjøres 
undersøkelser deretter. 
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3. Støy: Statsforvalteren legger til grunn at «Retningslinje for støy i arealplanleg-
ging» (T-1442/2021) blir lagt til grunn. 

 

Statens vegvesens kommentar:  

1. Naturmangfold 

a. Tiltaksområdet ligger innenfor varslet grense i forbindelse med planoppstart, 
og området er således kartlagt for naturmangfold. Fremmede arter vil 
vurderes og håndteres gjennom plan for Ytre miljø for byggearbeidene. Det vil 
da gjøres risikovurdering og utarbeides ev. arbeidsbeskrivelser.  

b. Forventede konsekvenser for innsjøen er ubetydelige. Oppfølging av 
problemstillinger knyttet til arbeider i vann vil bli håndtert i byggeprosjektets 
plan for ytre miljø (YM-plan). 

c. I reguleringsbestemmelse 5.2.1 settes det krav til at kantsoner i størst mulig 
grad skal bevares, og dersom ikke det lar seg gjøre skal det etableres ny 
kantsone. 

2. Forurensning 

a. Statens vegvesen vil før gjennomføring av prosjektet søke Statsforvalteren i 
Vestfold og Telemark etter forurensingsloven. 

b. Før byggingen starter vil eksisterende bru og fylling vurderes med tanke på 
forurensningsfare, og nødvendige undersøkelser vil bli gjort. Eventuelle 
forurensede masser håndteres på en måte som er i tråd med lovverket. 

3. Støy: Det vil bli gjort vurderinger av støy ved ny situasjon. Trafikkmengden på 
dagens E134 vil imidlertid bli kraftig redusert når ny veg blir bygd, og de fleste 
hyttene i området ved Elgsjø vil bli innløst. 

 

A.3 a) Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE), 21.05.2021           Dok.nr. 158 

1. Vassdragsmiljø:  

a. Det er positivt at linja for ny E134 er lagt med større avstand til hovedvass-
draget og det trange dalføret. Planen har i hovedsak tatt hensyn til vann og 
vassdrag på en god måte. Kryssingene, omleggingene og lukkingene som 
må gjøres er planlagt godt og virkningene av tiltakene er i hovedsak 
beskrevet godt i planen. Generelt vil vi anbefale at flere av kryssingene 
mellom vei og vassdrag blir med bru og at fyllinger i vassdrag unngås. Vi 
vil også oppfordre til å markere flere av vassdragene i plankartet og 
regulere også de mindre bekkedragene til bruk og vern av sjø og vassdrag. 
Bestemmelsen som er tilknyttet dette arealformålet ivaretar vassdragene og 
kantvegetasjonen på en god måte og bestemmelsen bør også gjelde for de 
mindre vassdragene.  

b. NVE mener det er uheldig å legge opp til et bygge- og anleggsområde der 
det må fylles opp for å ivareta sikkerhet mot flom (ref. midlertidig bygge- 
og anleggsområde (#BA) ved Gampehølen). Det må gjøres vurderinger av 
om en slik oppfylling har virkninger for flomvannstanden, erosjonsforhold 
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eller øvrige interesser knyttet til vassdraget. NVE kan heller ikke se hvor 
høyt det er aktuelt å fylle i terrenget. 

c. Tiltakene vil ikke trenge ytterligere behandling etter vannressursloven. Vi 
viser likevel til aktsomhetsplikten i vannressursloven §5 «Vassdragstiltak 
skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og 
ulempe for allmenne og private interesser». 

2. Flomfare: 

a. NVE viser til rundskriv H-5/18 fra KMD, der det framgår at utredning av 
reell fare for flom skal gjøres på siste plannivå. Det er uheldig at 
utredningen først skal gjøres i forbindelse med prosjektering. NVE gir et 
faglig råd om å tegne inn aktsomhetssonene for flom som hensynssoner i 
plankartet der disse overlapper med planen og der det ikke er gjort mer 
konkrete vurderinger av den reelle faren for flom. De mener dette vil være 
med på å sikre at disse hensynene blir ivaretatt bedre i det videre arbeidet. 

b. Det er flere steder i planmaterialet feilaktig vist til NVEs retningslinjer 
81/2016 som grunnlag for å vurdere sikkerhet mot flom og overvann. 
Rapporten 81/2016 er utarbeidet som grunnlag for å utarbeide de fylkesvise 
klimaprofilene, og gir en anbefaling for bruk av «klimapåslag». 
Henvisninger til ovennevnte rapport må rettes opp i planbeskrivelse og 
ROS-analyse samt bestemmelsene 5.1.1 a) og b). 

3. Skredfare:  

a. Det påpekes i ROS-analysen at det er registrert en rekke mindre 
skredhendelser. NVE viser til at det er tegnet inn ett område med 
hensynssone-skredfare i planen, men de etterlyser på hvilket grunnlag dette 
området er tegnet inn. NVE mener vurdering av reell fare for skred knyttet 
til den nye traseen bør være en del av plangrunnlaget (jf. rundskriv H-5/18 
fra KMD). 

b. NVE gir et faglig råd om å tegne inn aktsomhetssonene for snøskred, 
steinsprang og jord- og flomskred som hensynssoner i plankartet der disse 
overlapper med planen og der det ikke er gjort mer konkrete vurderinger av 
den reelle faren for skred. De mener dette vil være med på å sikre at disse 
hensynene blir ivaretatt bedre i det videre arbeidet. 

4. Energianlegg: 

a. Planen er i konflikt med/nærføring med kraftledninger i regionalnettet. Det 
er viktig at det etableres kontakt med områdekonsesjonær for videre 
håndtering av dette. 

b. Det er tegnet inn hensynssone H370 der høyspentledningen etter planen 
skal legges om. NVE minner om at hensynssoner i utgangspunktet skal 
brukes for å vise hensyn som skal tas ut fra gjeldende bruk/fare. Dagens 
traseer for høyspentledningene må derfor også tegnes inn i plankartet og 
tilknyttes bestemmelser. 
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Statens vegvesens kommentar:  

1. Vassdragsmiljø: 

a. Statens vegvesen vurderer det ikke som hensiktsmessig å regulere flere 
vassdrag til formål bruk og vern av sjø og vassdrag. Tiltaket planen legger 
til rette for er ikke detaljprosjektert, og for flere av vassdragene vil 
vannstrengen kunne endre seg avhengig av terrengendringer omkring. 
Dette vil bli konkretisert i byggeplanfasen. Vi anser derfor at det er mest 
hensiktsmessig at de mindre vassdragene inngår i LNF-formålet, slik at 
man har noen grad av fleksibilitet. Vi påpeker at kvalitetene som 
ivaretakelse av kantsoner, ivaretakelse av bekkers biologiske funksjoner 
etc. er sikret gjennom planens felles utformingsbestemmelser, og gjelder 
således uavhengig av hvilket formål bekkene er regulert til. Vi mener 
planen i tilstrekkelig grad sikrer bekkeløpene.  

b. Det vil være opp til entreprenør hvilke midlertidige bygge- og 
anleggsområder som tas i bruk, og til hvilke funksjoner. Reguleringsplanen 
lokaliserer mulige bygge- og anleggsområder der det vurderes som 
hensiktsmessig. Det vil bl.a. være behov for slike arealer i nærheten av 
konstruksjoner. Fordi veglinja stedvis ligger tett på vassdrag, kan noen av 
disse være flomutsatt.  

Reguleringsbestemmelsene slik de lå ute til offentlig ettersyn stilte krav om 
at riggområder skal sikres mot en 200-årsflom. Hensynssonene for 
flomfare var hentet fra NVEs aktsomhetskart for flom der hvor ikke 
Multiconsult hadde gjort konkrete beregninger. Aktsomhetssonene er grove 
anslag, og angitt vannstandstigningen er basert på en kulminasjonsverdi 
for 500-årsflom. 

Det er forventet en byggetid på ca. 3 år. I dette planforslaget vil midlertidig 
riggområde være uten varig personopphold. Vi mener riggområdet derfor 
kan plasseres i sikkerhetsklasse 1 for flom iht. TEK17, som krever at det 
skal stå flomsikkert for en 20-årsflom. Videre står det beskrevet i SVV 
håndbok V240 Vannmiljø, kap 5.2 anbefalte returperioder for midlertidige 
anlegg. Reguleringsbestemmelsene er endret etter offentlig ettersyn slik at 
20-årsflom legges til grunn for midlertidige bygge- og anleggsområder. 

Statens vegvesen har fått utført flere flomberegninger i området, og disse 
avgrensningene er lagt til grunn for reviderte hensynssoner for flomfare på 
riggområdene. Oppfylling for å komme over flomsikkert nivå vil være 
anslagsvis inntil kote 365,8 ved Løkenbrua og inntil ca. kote 306,8 langs 
Kobberbergselva. Disse oppfyllingshøydene ivaretar beregnet 
vannstandsnivå for 20-årsflom, i tillegg til 0,5 m fribordshøyde for å ta 
hensyn til usikkerheter i beregningene. 

En innsnevring av strømningstverrsnittet som følge av terrengoppfylling vil 
føre til noe høyere vannstand, noe høyere vannhastighet med større 
erosjonspotensiale eller en kombinasjon av de to. Dersom man skal fylle 
opp riggområdet slik at skråningen til fyllingen mot elva står i vann eller er 
flomutsatt, må det erosjonssikres/benyttes grov stein mot elva. Konkret 
utforming av terrengoppfylling må tas stilling til i byggeplan.   
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c. Tas til orientering. Vi oppfatter uttalelsen dithen at det ikke er behov for 
konsesjon etter vannressursloven, og at tiltak i vassdrag omsøkes etter 
forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, hjemlet i laks- og innlandsfiskloven, 
med statsforvalterne/fylkeskommunene som myndighet. 

 

2. Flomfare:   
a. Det er gjort ytterligere beregninger av flomsoner etter offentlig ettersyn. 

For riggområder langs Kobberbergselva legges 20-årsflom til grunn. 
Områder omkring konstruksjoner får flomsoner for 200-årsflom. 
Hensynssoner for flomfare er lagt inn på de områdene der det skal gjøres 
fysiske tiltak.  For riggområdet ved Løkenbrua og de to riggområdene 
langs Kobberbergselva må dagens terreng heves noe for å ligge flomsikkert 
mot 20-årsflom.  

b. I reguleringsbestemmelsene er kravet om 20% klimapåslag beholdt, men 
henvisningen til NVEs retningslinjer strøket. I planbeskrivelsen er det 
tilføyd at 20% klimapåslag er iht. anbefalinger i NVEs retningslinjer 
81/2016. Dette er tilsvarende justert i ROS-analysen 

3. Skredfare: 

a. Det er i reguleringsplanen E134 Kongsberg grense – Elgsjø i Notodden 
lagt inn en hensynsone H310 på et område sør for Fjellstul, der det er 
vurdert fare for sørpeskred. Dette området er avgrenset av Statens 
vegvesens ingeniørgeolog. Han har på bakgrunn av befaringer i området 
skrevet et notat datert 23.06.2021, der han vurderer sannsynligheten for 
framtidig sørpeskred som veldig liten. Statens vegvesen anser på bakgrunn 
av dette at det ikke vil være behov for å gjennomføre tiltak i 
reguleringsplanfasen. Dersom det skulle avdekkes forhold i byggefasen, vil 
dette bli håndtert innenfor regulert areal. 

Skredhendelser og vurdering av reell fare for skred er behandlet i 
plangrunnlaget, og vi henviser til ingeniørgeologisk rapport kap. 3.7 
Naturfare og 4.6 Naturfare-vurderinger. Der er også aktsomhetssoner 
tegnet inn, selv om de bare i liten grad overlapper med planen. 
Sikkerhetskrav for skredsannsynlighet på veg i henhold til Statens 
vegvesens håndbok N200 Vegbygging er lagt til grunn for vurderinger i 
planfasen. 

4. Energianlegg: 

a. Statens vegvesen vil ha kontakt med aktuelle linjeeiere i det videre 
arbeidet. 

b. Dagens høyspentlinjer er lagt inn som hensynssoner i reviderte plankart. 
Bestemmelser er justert for å tydeliggjøre at hensynssonen både dekker 
dagens trasé og omlagt trasé. Hensynssone langs dagens høyspenttrasé 
reguleres 20 m bred, mens trasé for ny linje gjøres 24 m bred slik at det er 
noe slingringsmonn ifm. flytting av høyspentlinja.  
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A.3 b) Norges vassdrags‐ og energidirektorat (NVE), 08.09.2021  Dok.nr. 190 

Innspill til begrenset høring 18. august – 8. september 2021 

1. Statens Vegvesen skriver i brevet at utfyllingen i Elgsjø skal behandles i 
prosjektets YM-plan og at tiltaket vil bli omsøkt iht. forskrift om fysiske inngrep i 
vassdrag. NVE mener som utgangspunkt at dette burde vært en del av 
reguleringsplanen, og at virkningene av tiltaket burde vært beskrevet i planen. 

2. Statens Vegvesen oppgir at den nye brua vil bygges med samme spenn som den 
eksisterende brua, men ca. 12 m lenger ute i vannet. NVE oppfordrer til å se på 
muligheter for å øke bruspennet, slik at det ikke blir behov for så stor utfylling i 
Elgsjø. 

3. NVE forutsetter at reguleringsbestemmelsene knyttet til vassdrag inkl. krav til 
reetablering av kantvegetasjon (jf. § 5.1 som var på høring ifm. off. ettersyn) også 
vil gjelde for denne endringen av planen. 

4. NVE gjør oppmerksom på at dersom planen endres, eller det viser seg at allmenne 
interesser kan bli berørt av tiltaket, kan dette utløse konsesjonsplikt jfr. 
vannressursloven § 8. Planen må i tilfelle sendes NVE for ny vurdering. 

 

Statens vegvesens kommentar:  

1. Virkninger av tiltaket vil bli omtalt i planbeskrivelsen før endelig politisk 
behandling. Søknad om fysiske tiltak i vassdrag vil bli avklart før byggingen 
starter. En har da de nødvendige detaljene for en avklaring etter særlovverket. 
Denne framgangsmåten samsvarer med det som er lagt til grunn ellers i prosjektet.  

2. Arbeidet med byggeplan for prosjektet vil avklare endelig dimensjonering av brua 
og bruspenn. Her inngår også vurdering av hydrologi og biologiske forhold.  

3. Statens vegvesen går ut ifra at det menes reguleringsbestemmelse 5.2.1, der krav 
til kantvegetasjon beskrives. Dette er en fellesbestemmelse, og vil også gjelde for 
dette tiltaket.  

4. Tas til etterretning. 

 

A.4 Bane NOR, 20.05.2021         Dok.nr. 159 

1. Bane NOR forutsetter at reguleringsbestemmelsene for Notodden kommune E134 
Kongsberg grense-Elgsjø endres: 

a) § 3.3 g) Før sprengningsarbeid tillates innenfor sikringssone H190, skal 
tilstanden til jernbanetunnel være dokumentert. 
endres til: 
§ 3.3 g) Før anleggsstart skal dokumentasjon av anleggets eventuelle 
påvirkning på jernbanen med beskrivelse av nødvendig risiko-
reduserende tiltak innenfor H190 forelegges Bane NOR for uttalelse. 

b) § 5.1.5 Trasé for jernbane (felt o_STJ). Innenfor formålet tillates 
etablert terrenggrøft for VA. 
endres til: 
§ 5.1.5 Trasé for jernbane (felt o_STJ). Innenfor felt o_STJ kan det 
etableres anlegg og konstruksjoner i tilknytning til jernbanen. 
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c) § 6.1.1 Andre sikringssoner - Jernbanetunnel (H190). Innenfor sikrings-
sonen er det er ikke tillatt med tiltak i grunnen herunder sprengning, 
brønnboring etc. som kan medføre skade på jernbanetunnelen eller 
eksisterende høyspentlinje for jernbanen. Omlegging av overvanns-
grøfter /-ledninger kan tillates. 
endres til: 
§ 6.1.1 Andre sikringssoner - Jernbanetunnel (H190). Sikringssonen 
gjelder vertikalt opp til terrengoverflate. I sikringssonen over tunnelen 
er det ikke lov med tiltak i grunnen, herunder sprengning, peleramming, 
boring eller annet som kan medføre skade på tunnelen eller høyspent-
linja for jernbanen. Dokumentasjon på tiltak innenfor sikringssone 
H190 skal forelegges Bane NOR for uttalelse. 

d) Bane NOR ber om at o_STJ utgår fra 5.1.1 Fellesbestemmelser for 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, da det ser ut til at 
bestemmelsene ikke er aktuelle innenfor området. 

2. I plankartet ber vi om at formålet midlertidig bygge – og anleggsområde tas ut der 
det dekker o_STJ. Eventuelle tiltak innenfor området vil være søknadspliktige etter 
jernbaneloven §10. 

3. Elektro: Bane NOR er negativ til en omlegging som medfører at vår høyspent 
luftlinje legges i kabel i bakken. Dette av hensyn til drift og vedlikehold. Bane 
NOR forutsetter at tiltakshaver tar kontakt for videre dialog vedrørende omlegging 
av høyspentlinja. Vi gjør oppmerksom på at det kan bli nødvendig å søke NVE om 
konsesjon for endring/omlegging av høyspentlinja. Eventuelle kostnader for 
endring som berører linjen må dekkes av tiltakshaver. 

4. Anleggsfasen: Bane NOR henviser til planbeskrivelsen der det står: «Det vil bli 
kortvarige brudd ifm. sprengningsarbeid samt tilkobling av omlagt 
høyspentledning. Anleggsperioden vil bli forsøkt tilpasset stengte perioder for 
jernbanen.» Bane NOR understreker at planlagte prosjektet må utføres og driftes 
på en slik måte at det ikke fører til togstans eller redusert kjørehastighet på 
jernbanen. Dersom det skulle vise seg at arbeidene likevel betinger perioder med 
stopp i togtrafikken, må arbeidet legges til perioder hvor Bane NOR selv har 
planlagt sportilgang og arbeider på samme strekning. Det er uaktuelt for Bane 
NOR å stenge en strekning utelukkende pga. eksternes behov. Prosjektet må følge 
Bane NORs prosesser for innmelding av arbeider som påvirker togtrafikken. For 
øvrig er det viktig med dialog mellom Statens vegvesen og Bane NOR med hensyn 
til avbøtende tiltak. 

5. Vilttrekk: I ROS-analysen står det at ny veg med gjerder vil kunne føre til økt 
risiko for dyrepåkjørsler på banen. På strekninger med nærføring mellom E134 og 
jernbanen må plassering av gjerder gjøres på en slik måte at det ikke fører til økt 
risiko for påkjørsel av vilt, i samråd mellom Bane NOR og Statens vegvesen. Det 
er viktig at nødvendige viltgjerder og viltpassasjer er ferdigstilt før det settes 
trafikk på hele eller deler av veianlegget. 

6. Andre merknader: Bane NOR informerer om at alle tiltak nærmere jernbane enn 
30 meter forutsetter tillatelse av Bane NOR i en egen søknad, jf. jernbaneloven § 
10. I henhold til jernbaneloven § 10 kan Bane NOR også fastsette vilkår til 
tillatelsen for å ivareta jernbanens sikkerhet, uforstyrret drift, behov for 
vedlikehold og fremtidig utvidelse av jernbaneinfrastrukturen. 
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Statens vegvesens kommentar: 

1. Reguleringsbestemmelser: 

a. Reguleringsbestemmelse 3.3 g) er endret i tråd med ønske fra Bane NOR. 

b. Formål o_STJ er tatt ut av reguleringsplanen iht. avklaring med Bane 
NOR. Bane NOR bekreftet i brev datert 23.06.2021 at området kan utgå 
forutsatt at jernbanens overvannssystem ikke vil få økt belastning. 

c. Reguleringsbestemmelse 6.1.1 er endret i tråd med ønske fra Bane NOR. 

d. Formål o_SJT utgår fra planforslaget iht. avklaring med Bane NOR.  

2. Formål o_STJ utgår fra planforslaget iht. avklaring med Bane NOR.  

3. Statens vegvesen har forutsatt at denne omleggingen er ny luftlinje, og dette er vist 
på tegning I014 og I015. Vi vil ha kontakt med Bane NOR ved prosjektering av 
omleggingen, og vi vil også avklare eventuell søknadsprosess med NVE. Statens 
vegvesen bekoster denne omlegging av høyspentlinjen.  

4. Statens vegvesen forutsetter at vi gjennom god dialog kan etablere rutiner for 
samarbeid, og at vi vil finne fram til gode løsninger for anleggsfasen.  

5. Bane NOR peker på problemstillinger knyttet til viltets framtidige bruk av området 
og potensiell økt kollisjonsrisiko vilt/jernbane. Konkret skriver de at dette må sees 
på når plassering av viltgjerde bestemmes. Planmaterialet gjør rede for 
situasjonen, og SVV mener at planen legger til grunn et oppsett av viltunderganger 
som samlet sett ivaretar krysningsmulighetene godt. Det vil gjøres endringer som 
forbedrer krysningsmulighetene ytterligere i deler av planområdet (Jerngruva-
Buvannet), noe som kan bidra til å senke potensielt konfliktnivå mellom vilt og 
jernbane her. Det er likevel noe usikkert hvordan veianlegget påvirker faren for 
økt krysning av nærliggende jernbane, kanskje særlig ved Finnlia. Forslagsstiller 
vil derfor ta kontakt med Bane NOR vedrørende detaljering av viltgjerder og 
konfliktreduksjon. Det vil også bli vurdert om det bør settes opp viltgjerde langs 
jernbanene på enkelte strekninger. Alle viltpassasjer vil være ferdig opparbeidet 
og viltgjerder være satt opp når den nye vegen åpnes. Dette vil sikres i kontrakt 
med entreprenør.  

6. Statens vegvesen vil gjennom gode samarbeidsrutiner med Bane NOR avklare 
behov for søknad etter jernbaneloven § 10. 

 

A.5 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF), 21.05.2021         Dok.nr. 165 

1. DMF viser til tidligere uttalelser 25.06.2019 og 17.09.2020. DMF registrerer at 
innspillene er innarbeidet i plandokumentet. DMF har derfor ikke ytterligere 
merknader til offentlig ettersyn av reguleringsplan for E134 Saggrenda-Elgsjø i 
Kongsberg og Notodden kommune. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. 
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A.6 Statsforvalteren i Oslo og Viken, 31.05.2021         Dok.nr. 167 

Statsforvalteren ga innspill til planarbeidet i brev av 18.09.2020.  

1. Naturmangfold:  

a. Ved Saggrenda ligger ny veg tett på Kjerkebergåsen naturreservat. Det går 
frem av utredningen at veganlegget ikke vil få noen negative konsekvenser 
for naturverdiene innenfor dette området, hverken i anleggsfasen eller ved 
drift av veien. Videre er det i bestemmelsene § 6.2 foreslått oppfølging hvis 
blokker, stein eller annet avfall havner inn i naturreservatet under 
anleggsfasen. Statsforvalteren har ingen spesielle merknader til dette. 

b. Statsforvalteren legger til grunn at viltkryssinger er planlagt/blir planlagt 
der hvor det er vilttrekk i dag, og i kombinasjon med viltgjerder for å sikre 
både vilt og trafikk best mulig. Dette må planlegges i samråd med lokale 
myndigheter som har kunnskap om hvor viltet krysser langs vegen i dag. 
De skiver at de ser av forslaget at dette ikke er endelig avgjort. 

2. Myr: Utover viktige landskaps- og friluftsverdier, er myr viktig for naturmangfol-
det, som flomdemper, rensing av vann og som karbonlager. Det vises til Klimaplan 
for 2021-2030 og naturmangfoldmeldinga – Natur for livet (2015-2016), og at 
regjeringen vil styrke vektleggingen av hensynet til våtmark, inkludert myr. I 
området ved Jerpetjernbekken og Løken er det den del myr innenfor planområdet. 
Statsforvalteren mener det må sikres at myrområdene bevares i størst mulig grad i 
reguleringsplanen.  

3. Støy: Bestemmelse pkt. 4.2 slår fast at støyretningslinjen T-1442/2016 skal legges 
til grunn for støyutredningen. Statsforvalteren minner om at ny retningslinje for 
støy kan bli vedtatt før reguleringsplanen blir vedtatt og at bestemmelsene i så fall 
bør oppdateres til å gjelde for den nye retningslinjen. Ellers mener vi at støy er 
godt ivaretatt i planen.  

4. Landbruk: Statsforvalteren referer til hvordan flere temaer innenfor landbruk er 
håndtert i planforslaget.  

a. Skogsbilveger som skal benyttes som midlertidige anleggsveger kan 
medføre begrensninger for skogsdriften, og disse forholdene må avklares i 
forbindelse med byggeplanlegginga.  

b. Med bakgrunn i nasjonale mål om å bevare dyrka og dyrkbar jord som 
ressurs for framtidig matproduksjon, er det beklagelig at veianlegget vil 
medføre omdisponering av ca. 3,5 dekar dyrkbar jord. Bortsett fra dette, 
viser konsekvensutredningen at prosjektet får små negative konsekvenser 
for landbruksinteressene i planområdet. 

5. Vannmiljø:  

a. Statsforvalteren synes det er positivt at det ved kryssing av Øksneelva og 
den omlagte Jerpetjønnbekken er foreslått åpne bruløsninger, og legger til 
grunn at omfanget av bekkelukkinger begrenses mest mulig og der omlagte 
bekkeløp bygges uten vandringshinder. Statsforvalteren vil etter søknad 
vurdere tiltakene etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (vassdrag med 
anadrom fisk og kreps). Permanente inngrep i vassdrag må vurderes av 
NVE, jf. vannressursloven. 
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b. Statsforvalteren påpeker viktigheten av kantvegetasjon, og henviser 
vannressursloven § 11. De mener det er viktig at det er utarbeidet forslag til 
reguleringsbestemmelser om at kantsoner mot vann og vassdrag i størst 
mulig grad skal bevares. Det påpekes også som positivt at det skal etableres 
ny kantsone i områder hvor kantsonen fjernes helt eller delvis i forbindelse 
med anlegget. Videre påpekes at Fjerning av kantvegetasjon forutsetter 
dispensasjon etter søknad til Statsforvalteren. For én spesifikk strekning 
(kartblad 4) ber Statsforvalteren om at det avsettes en grøntsone langs elva. 

c. Statsforvalteren refererer vannforskriftens formål. De viser til planens 
omtale av påvirkning av vannforekomster hvor det konkluderes med at 
planforslaget ikke vil medføre en varig reduksjon av miljøtilstanden til 
vannforekomstene, jf. vannforskriften § 4, og at det ikke er nødvendig å 
vurdere planforslaget nærmere etter § 12. 

d. I forbindelse med planens eventuelle påvirkning på miljømål påpekes et 
kunnskapsbehov knyttet til vannforekomsten 015-1368-R Kobberbergselva 
oppstrøms dam, registrert med moderat økologisk tilstand og udefinert 
kjemisk tilstand er udefinert. Statsforvalteren legger til grunn at det i god 
tid før anleggsstart utarbeides et overvåkingsprogram som også omfatter 
før-undersøkelser av vassdrag. De minner om innleggelse av nye 
representative data fra vannforekomstene i databasen Vannmiljø. 

e. Statsforvalteren peker på at vannforekomst 015-1374-R Kobberbergselva 
bekkefelt allerede i dag har moderat økologisk tilstand (for høyt innhold av 
kobber, sink og PAH (pyrene)). og dårlig kjemisk tilstand (for høyt innhold 
av flere PAHer). På denne bakgrunn framhever de at ny aktivitet i området 
ikke fører til ytterligere belastning på vannforekomsten slik at det blir 
vanskeligere å nå miljømålene (punktet må sees i sammenheng med 
innspill til pkt. 7 under: «Overvann i driftsfase»). 

6. Forurensning: Statsforvalteren er myndighet for midlertidig anleggsvirksomhet. 
Større infrastrukturprosjekter vil ofte kreve en tillatelse etter forurensningsloven. 
Hvorvidt det vil være behov for tillatelse avhenger av en helhetsvurdering av 
påvirkninger, omfang av utslipp og ikke minst sårbarhet til resipientene. 
Statsforvalteren har i dette prosjektet vært i dialog med Statens vegvesen og har i 
brev av 3. mars 2021 uttalt at det, slik vi ser det, er omfattende og langvarig arbeid 
som skal gjennomføres slik at det er sannsynlig at det vil være behov for 
behandling etter forurensningsloven. Hvorvidt det vil være behov for tillatelse 
avhenger også av hvor detaljert reguleringsbestemmelsene setter krav i forhold til 
utslipp til vann og luft. Det er positivt at reguleringsbestemmelsene stiller krav til 
støy i anleggsfasen. 

7. Overvann i driftsfase: Avrenning av vegvann i driftsfase medfører en betydelig 
tilførsel av forurensning til vassdrag i form av partikler, tungmetaller, mikroplast 
og salt. Statsforvalteren forventer at det etableres tilstrekkelig rensetiltak for 
overvann i driftsfase, og det henvises i den forbindelse til Statens vegvesens 
håndbok N200. Det forventes at det ut ifra sårbarhetsvurdering av vassdrag gjøres 
en grundig vurdering av hvilke rensetiltak som må ligge til grunn for å beskytte 
resipient tilstrekkelig. Det er derfor viktig at det settes av tilstrekkelig arealer til 
renseløsninger for vegvann. I denne sammenheng vil vi også vise til Regjeringens 
brev av 19. mars 2019 med nasjonale føringer til vannregionmyndighetene der det 
blant annet gis føringer for samferdselssektoren. Her står det at transportetatene og 
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underliggende virksomheter skal minimere de negative effektene på naturmangfold 
og vannmiljø, blant annet ved å unngå forurensning, minimere arealbruk og ha 
stort fokus på disse temaene i planleggingen og i daglig drift. 

8. Massehåndtering/deponier: I store prosjekter bør man tidlig ha en helhetlig 
massehåndteringsplan som peker på reelle alternativer der samfunnsnytten er stor 
og der gjenvinning av masser er utgangspunktet. Det er viktig at avfallshierarkiet 
skal legges til grunn, slik at det sikres at mest mulig av rene, naturlige masser 
gjenvinnes. Massehåndteringsplan bør ha fokus på gjenvinning av masser 
istedenfor deponering. Gjenvinning av masser er et tiltak der overskuddsmasser 
kommer til nytte ved å erstatte materialer som ellers ville blitt brukt. Det skal ikke 
være et tiltak for å bli kvitt massene, men være nyttig bruk med bakgrunn i et reelt 
behov for masser. De områdene Statens vegvesen har plukket ut for utfyllings-
formål må oppfylle disse kravene. Dersom utfyllinger primært begrunnes i å bli 
kvitt overskuddsmasser vil dette være en annen disponering og være et unntak fra 
forurensningsloven § 32. Det vises til faktaark fra Miljødirektoratet: M-1243-2018 
(med presisering oktober 2019). Dersom utfyllingen medfører fare for forurens-
ning, kreves det en tillatelse etter forurensningsloven §11. Det er viktig at det 
settes av tilstrekkelig areal ved eventuelle utfyllingsområder til rensing av 
anleggsvann, det må vurderes om det er behov for to – trinns rensing med 
våtmarksfilter e.l. for å oppnå en renseeffekt på nitrogenforbindelser. 

9. Avslutning: Statsforvalteren anmoder på generelt grunnlag kommunen å 
kvalitetssikre plankart og bestemmelser før planforslaget eventuelt vedtas. Ellers 
viser de til kommunens ansvar som planmyndighet, jf. Statsforvalterens 
forventningsbrev for 2021. De ber om å få tilsendt vedtaket i saken og eventuelt 
godkjent reguleringsplan. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Naturmangfold: 

a. Tas til orientering 

b. Planlegging av passeringsmuligheter for hjortevilt har vært gjort basert på 
en helthetsvurdering. Det er tatt hensyn til dagens vilttrekk, terrengforhold/ 
topografi, den planlagte veiens utforming og å legge til rette for et antall 
passeringspunkter som begrenser barriereeffekten. Det er ikke mulig å 
anlegge gode viltpassasjer ved alle registrerte vilttrekk. Her er ny veg i 
mange tilfeller lagt i sidebratt terreng. Etablering av gode og funksjonelle 
viltkryssinger der det på den ene siden av vegen er fjellskjæring og på den 
andre siden er en stor fylling er ikke mulig. Det ville gitt svært store 
konstruksjoner, og det er slett ikke sikkert at vilt ville ha benyttet disse 
siden de ikke ville inngått som en naturlig del av terreng og topografi. 
Passasjer for vilt er lagt der terrengforholdene gir naturlige kryssinger, 
der ny veg krysser vassdrag og daldrag. Det er etter innspill ved offentlig 
ettersyn gjort endringer av viltkryssinger i planforslaget, slik at planens 
løsning for vilt forbedres. De viktigste endringene er at Geiteryggen kulvert 
erstattes med bru, og at Løkenbrua forlenges vestover.  

2. Myr: Vegtiltaket gir noen steder inngrep i myrområder. Dette er ikke ideelt, da det 
både er negativt miljømessig og medføre ekstra kostnader for vegbygging, med 
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masseutskifting mm. Gjennom optimaliseringsprosessen som har gått forut for 
planforslaget har det derfor vært lagt vekt på å unngå inngrep i myrområder. Ved 
de nevnte områdene ved Jerpetjønnbekken og Løken krysser veglinjen vassdrag 
med tilgrensende våtmarksområder. Her er det ikke mulig å unngå myrområder 
fullt ut. I justering av løsninger etter offentlig ettersyn har bru over Løken blitt 
forlenget, slik at utfylling i myr begrenses noe. I videre arbeid med optimalisering 
av vegtiltaket innenfor reguleringsplanens rammer vil det vektlegges å redusere 
inngrep i myr.  

3. Forslag til nye støyretningslinjer ble nylig vedtatt av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Vi har derfor endret planmaterialet, slik at T-
1442/2021 er gjeldende utgave av støyretningslinjen. 

4.  Landbruk: 

a. Praktiske problemstillinger knyttet til anleggsdrift/skogsdrift vil bli avklart 
i samråd med grunneiere. 

b. Tas til orientering. Forslagsstiller er enig i at beslag av dyrkbar jord er 
uheldig, men vil samtidig påpeke at omdisponeringen av dyrkbar jord er 
svært lite tatt i betraktning av at dette er et meget stort vegprosjekt. 

5. Vannmiljø:  

a. SVV vil søke til de relevante myndigheter. Forholdet til NVE og konsesjon 
etter vannressursloven ansees som avklart da NVE sier i sitt høringsinn-
spill at tiltakene ikke vil trenge ytterligere behandling etter vannressurs-
loven. SVV tar for gitt at dette også gjelder ny bru over Tovestulåa, da 
påvirkningen av vassdraget er liten og allmenne interesser etter vårt syn 
ikke er vesentlig negativt påvirket. Vi legger dermed til grunn at 
reguleringsplanen og påfølgende vurdering etter forskrift om fysiske tiltak 
og forurensningsloven på en tilstrekkelig måte ivaretar interessene knyttet 
til vassdraget.  

b. I revidert reguleringskart R004 er det innarbeidet en 5 m bred stripe mot 
Kobberbergselva med formål LNFR, kombinert med bygge- og 
anleggsområde.  SVV legger til grunn en prosess mot Statsforvalteren, der 
fjerning av kantsoner beskrives og omsøkes. Dette vil etter alt å dømme 
samkjøres med søknad om fysiske tiltak i vassdrag der det er relevant, jf. 
lakse- og innlandsfiskeloven, forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. 

c. Tas til orientering. 

d. Vi oppfatter at den registrerte verdien på 12 µg/L sink i Kobberbergselva 
oppstrøms dam (vannforekomst ID: 015-1368-R) er basert på en 
ekspertvurdering av Statsforvalteren. Dagens tilstand i Kobberbergselva er 
uansett betinget en situasjon der veiavrenning ikke renses. Ny vei langs 
Kobberbergselva vil ha et rensetrinn, noe som reduserer risikoen for 
metallbelastning. I den innledende undersøkelsen av vannmiljø (beskrevet i 
rapport 10211201-RIM-RAP-001) ble det observert gjennomgående lave 
metallverdier (tilstandsklasse 1 og 2) i fem stasjoner i Buvannet og 
Kobberbergselva. Det vil bli fastsatt et overvåkningsprogram som 
inkluderer forundersøkelser. 
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e. Tas til orientering, men bemerker følgende: Så vidt vi vet er Kobberbergs-
elva bekkefelt (vannforekomst ID: 015-1368-R) klassifisert på bakgrunn av 
registreringsverdier fra bekkestrengene som ligger i Lassedalen, ved 
Råstudammen og Ertstjernet samt nedstrøms Heistadmoen. Dette er 
områder påvirket av gruvedrift og militære aktiviteter. De delene av 
bekkefeltet som kommer i berøring med ny vei, ligger lengre vest og 
kommer fra skogsområder med liten mistanke om negative påvirkere. Det 
ansees derfor som lite sannsynlig av ny vei vil medføre nevneverdig 
tilleggsbelastning til de delene av vannforekomsten som allerede er 
påvirket. 

6. Forurensning:  

Statsforvalteren og Statens vegvesen har allerede en dialog angående søknader. 
Videre dialog vil avklare om det blir behov for å søke om utslippstillatelse etter 
forurensningsloven § 11. 

7. Overvann i driftsfase:  

Det er avsatt tilstrekkelig areal for anleggsområde for å kunne rense og håndtere 
overvann i anleggsfasen. For håndtering av overvann i driftsfasen er premisser for 
rensing beskrevet i VA-rapport (10211201_RIVA-RAP-001).  

8. Massedeponi:  

Med hensyn til disponering av masse, forholder vi oss til gjeldende lovverk samt 
veiledningsmateriell, bl.a. Miljødirektoratets faktaark M-1243-2018 (med 
presisering oktober 2019). Presiseringen sier at det i påvente av 
forskriftsregulering av disponering ikke forventes søknad (unntak fra 
forurensningsloven §32) så fremt mulighet for gjenvinning er vurdert, disponering 
er avklart etter plan- og bygningsloven og disponeringen skjer på land (med 
hensyn til forurensning, se lenger ned). For de regulerte masselagrene i dette 
prosjektet mener vi alle disse tre punktene er oppfylt. I prosjektering skal det 
jobbes for å optimalisere massebalansen, og det må jobbes med massehåndtering 
som er til beste for samfunnet.  Massedeponiene er ennå ikke detaljprosjektert, og 
det vil bli utført vurderinger av rensebehovet og ev. behov for tillatelse etter 
forurensningsloven §11 fra deponier på et senere tidspunkt. Prosjektet vil 
utarbeide en massehåndteringsplan i tråd med prinsippene Statsforvalteren i Oslo 
og Viken kommenterer. Regulert areal til massedeponier vurderes å være 
tilstrekkelig til å håndtere forventet massevolum / kapasitet og muligheter for å 
etablere renseløsninger. 

9. Dette er punkter til oppfølging i kommunen. 
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B Fylkeskommunale / regionale organ 

B.1 a) Vestfold og Telemark fylkeskommune (VTFK), 19.05.2021   Dok.nr. 146 

1. Samferdsel 

a. Fylkeskommunen ber om å bli involvert i vurderingene om bompenger / 
bomplasseringer. 

b. Det framgår av planbeskrivelsen at det vurderes å sette opp fartsgrensen fra 
70 til 80 km/t. Av hensyn til myke trafikanter frarådes dette. 

c. Fylkeskommunen anbefaler at man også vurderer om dagens E134 skal 
klassifiseres som kommunal veg, ettersom den ikke vil få noen regional 
funksjon. Dersom den blir omklassifisert til fylkesveg, forventes det at den 
overleveres uten vedlikeholdsetterslep i henhold til NA-rundskriv nr. 
97/12. 

d. Fylkeskommunen mener at dagens E134 burde inngått i reguleringsplanen, 
og at den burde vært vist ombygd til framtidig redusert trafikkmengde og 
funksjon.   

2. Vilt 

a. VTFK påpeker at det mangler kunnskap (evt. at kunnskap er brukt feil), og 
at dette aktualiserer bruken av «føre-var prinsippet» i naturmangfoldloven. 
Fylkeskommunen mener i samråd med viltansvarlig i Notodden kommune 
at løsningene som foreligger for vilt i planen for ny E134 ikke er gode nok 
for å ivareta viltet og viltets leveområder. Det er ikke skissert tiltak dedi-
kert til vilt, kun flerfunksjonsløsninger som uansett ville bli etablert. 
Flerfunksjonsløsninger har ifølge fylkeskommunen ikke like god funksjon 
som viltpassasje, sammenlignet med egne passasjer uten flerbruk. 
Fylkeskommunen forventer at det etableres to viltoverganger med 40-50 m 
bredde (jf. Statens vegvesens hb. V134 Veger og dyreliv) for å ivareta 
trekk V17 og V20. Viltovergangenes dimensjonering bør spesifiseres i 
reguleringsbestemmelsene, og det bør reguleres hensynssoner på hver side 
av overgangene. 

3. Kulturarv 

a. Det er ikke kjente nyere tids kulturminner av regional eller nasjonal verdi 
innenfor planområdet i Notodden. 

b. Fylkeskommunen er glad for at planens sluttpunkt er trukket østover til 
Elgsjø/Rossebu, hvilket gir bedre fleksibilitet for traseen videre vestover og 
kryssing av verdensarvområdet. Dette framgår av planprogrammet, men er 
så viktig at de forventer at det gjentas i planbeskrivelsen. Ved planlegging 
videre er det viktig at det vurderes alternativer for kryssing av verdensarv-
området, og fylkeskommunen anbefaler sterkt at det gjennomføres konse-
kvensutredning for verdensarv (KUVA). 

c. Fylkeskommunen gjør også oppmerksom på Elgstua (Elgsjø kafé), som har 
lokal kulturminneverdi på grunn av tilknytning til verdensarvområdet. 
Eventuelle anleggsarbeider eller andre forhold bør ta hensyn til denne. 
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4. Landskap 

a. Planbeskrivelsen og KU viser til at det kun er to områder med stor verdi i 
Notodden (Elgsjø og Jerpetjønn), og her er landskapet ivaretatt på en god 
måte. Fylkeskommunen trekker fram bestemmelsen i 4.3 Utforming, og 
mener disse bestemmelsene ivaretar landskapstilpasning på en god måte. 
Likeledes er de tilfreds med at alternativ 3 er valgt, da dette alternativet gir 
minst påvirkning av landskapet. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1.  Samferdsel 

a. Begge fylkeskommunene vil bli involvert i prosessen med 
bompengeutredning og plassering av bommer. 

b. Endelig fartsgrense vil bli bestemt når vegen er omklassifisert, og ny 
vegeier vil være sentral ved fastsettelse av fartsgrensene. 

c. Omklassifisering vil bli behandlet som egen sak, og NA-rundskriv nr. 97/13 
«Retningslinjer for tekniske krav til veger som skal omklassifiseres – 
ikrafttredelse av vegloven § 7» legges til grunn for fastsettelse av tekniske 
krav. 

d. Statens vegvesen mener at vegbredden på dagens E134 bør beholdes. 
Vegen vil være omkjøringsveg i enkelte tilfeller, og dette vil være den 
eneste vegen for gående og syklende på strekningen. 

2. Vilt 

a. Med hensyn til kunnskapsgrunnlag og ev. bruk av «føre var prinsippet», jf. 
naturmangfoldloven §§ 8 og 9 vil Statens vegvesen hevde at kunnskap om 
viltpassasjer og beskrivelsen av virkninger for vilt baserer seg på god og 
oppdatert kunnskap. Videre medfører det ikke riktighet at viltpassasjene er 
«flerfunksjonsløsninger som uansett ville blitt etablert». Tvert imot baserer 
valg av krysningspunkter seg på helhetsvurderinger hvor viltinteressene 
har vært en viktig del. Det kan i den sammenheng f.eks. nevnes at Finnli-
brua ble utvidet til en «full viltpassasje» underveis i arbeidet med regule-
ringsplanen, da det var klart at den opprinnelige løsningen var for dårlig 
for vilt. Forslagsstiller er videre av den oppfatning at Vestfold og Telemark 
fylkeskommune tolker begrepet “flerfunksjonsområder” for strengt. 
Forslagsstiller er enig i at menneskelig bruk kan påvirke viltets bruk av 
faunapassasjer negativt.  Typiske eksempler på uheldig sambruk er turveier 
med stor bruk og atkomstveier til boliger og hytter. I dette tilfellet er det 
imidlertid ingen av de planlagte passasjene for dyr som vil benyttes mye av 
mennesker. Ved Tovestulåa er det i dag flere hytter, de rives som en del av 
dette prosjektet, noe som vil begrense ferdsel og forstyrrelser her. Vegen til 
Tovestul legges om, og legges også under brua. Denne vil som i dag være 
lukket med bom, og det er og vil bli begrenset trafikk knyttet til denne. 
Trafikken vil være knyttet til skogbruk, besøk til hytte /skogshusvær 
(Tovestul) og trolig noe aktivitet ifm. jakt. Trafikkmengden vil bli svært 
liten. Eksisterende driftsveg for skogbruket på østsiden av elva opprett-
holdes. Dette er en kort (300 meter lang) veg fram til velte-/snuplass. 
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Denne brukes svært lite, i all hovedsak til skogbruk. En må også forvente at 
vegene under brua vil benyttes i friluftsøyemed, det er merkede stier i 
området. En viss menneskelig aktivitet vil det bli her, noe som kan påvirke 
elgens bruk av området. Elgprosjektet i Akershus viste at elg benyttet 
faunapassasjer like før soloppgang og like etter solnedgang. I denne 
perioden er det svært lite friluftsaktivitet. Denne muligheten vil ivareta 
vilttrekk V19 og V20. Forslagsstiller ser ingen andre fornuftige muligheter 
for å ivareta V20. Dette trekket er markert ca. 600-800 meter vest for 
Elgsjø (der Tovestulåa renner ut i innsjøen). I dette området er det svært 
bratt på nordsiden av E134. En faunapassasje her vil også lede dyr rett 
mot det framtidige motorsportsenteret Telemark Ring. Støy og forstyrrelser 
knyttet til motorsportanlegget vil med stor sannsynlighet føre til at 
trekkeaktiviteten her avtar sterkt. I tillegg vil anlegget trolig gjerdes inn. 
Forslagstiller er klar over at det er satt av en grøntkorridor mellom 
motorsenteret og Elgsjø, men med all den svært forstyrrende aktiviteten 
knyttet til motorsport er det en stor fare for at vilttrekk flyttes østover. I så 
måte er Elgsjøbrua godt plassert for fremtidige trekk.  
 
Neste mulighet for viltpassasje er ved Mølleskottet. Her legges eks. veg om, 
og ny E134 krysser over. Her legges det opp til en stor bru. Denne vegen 
vil som i dag bli stengt med bom. Den er 700 meter lang, og benyttes nok 
kun i forbindelse med skogbruk og ev. jakt. Det er ingen hytter langs vegen. 
Den menneskelige ferdselen her er med andre ord svært liten, og 
forstyrrelseseffekten tilsvarende liten. Dette passeringspunktet ligger 
innenfor korridoren til vilttrekk V18. En må også forvente at dyr som 
benytter V19 også kan benytte dette.  
 
Neste passeringsmulighet er i Finnlia. Her krysser ny E134 en tilsvarende 
driftsvei som ved Mølleskottet, men denne er noe kortere (450 meter). Som 
vegen inn ved Mølleskottet er bruket av denne vegen begrenset til 
skogbruk, noe som gir svært få passeringer.  
 
På strekningen omtalt over er det ca. 1 km mellom de tre viltpassasjene. De 
har alle åpenhetsindekser på 2,6. Dette er over kravet i Statens vegvesens 
håndbok N200 Vegbygging (2,5).  
 
Planlegging av passeringsmuligheter for hjortevilt har vært gjort basert på 
en helthetsvurdering. Det er tatt hensyn til dagens vilttrekk, terrengforhold/ 
topografi, den planlagte veiens utforming og å legge til rette for et antall 
passeringspunkter som begrenser barriereeffekten. Det er også verdt å 
merke seg at ny E134 gir veldig store terrenginngrep som mest sannsynlig 
vil endre viltets bruk av området. Registrerte vilttrekk kan derfor ikke 
nødvendigvis brukes som en sikker fasit på viltets bruk av området i 
framtidig situasjon. Forslagsstiller ser store utfordringer med å anlegge to 
store viltoverganger ved V20 og V17 som fylkeskommunen ønsker. Det er 
også svært stor usikkerhet til om de ville ha blitt brukt, spesielt for V20 (se 
over). Trekk V17 kan opprettholdes ved brua i Finnlia.   
 
Avslutningsvis vil vi nevne at tidligere vurderte alternativer lenger nord for 
Elgsjø nok var noe bedre for vilt langs Tovestulåa enn planforslaget. 
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Statsforvalteren var da klar på at det var viktigere å unngå inngrep i 
lavlandsfuruskogen. 

3.  Kulturarv 

a. Tas til orientering. 

b. Vi tar inn tekst om sluttpunkt og verdensarv i planbeskrivelsen. Verdensarv 
vil, som fylkeskommunen påpeker, bli et viktig tema ved planlegging videre 
vestover. 

c. Elgsjø kafé vil ikke bli direkte berørt av tiltaket. 

4. Landskap: Tas til orientering. 

 

B.1 b) Vestfold og Telemark fylkeskommune, 13.09.2021  Dok.nr. 191 

Innspill til begrenset høring 18. august – 8. september 2021 

1. Vestfold og Telemark fylkeskommune finner ikke at reguleringsforslaget 
kommer i vesentlig konflikt med regionale interesser de er satt til å ivareta, og 
har derfor ingen merknader til forslaget. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

 

B.2 Viken fylkeskommune, 27.05.2021   Dok.nr. 168 

Viken fylkeskommune behandlet høringsinnspillet i fylkesrådet 27.05.2021. De syv 
første punktene er vedtak fra fylkesrådet (til en viss grad supplert md punkter fra 
«Vurderinger»), mens de neste punktene er fra «Vurderinger» i saksframlegget.  

1. Viken fylkeskommune vurderer at Statens vegvesen har gjort et grundig arbeid 
med å utarbeide et omfattende planforslag for E134 Saggrenda-Elgsjø. Prosjektet 
har nasjonal og regional betydning, og vil med bedre fremkommelighet, mindre 
reisetid og økt trafikksikkerhet bidra til å knytte regionen sterkere sammen.  

2. Viken fylkeskommune forutsettes å bli involvert i bompengevurderingene.  

3. Viken fylkeskommune forutsetter å bli involvert i spørsmål om omklassifisering av 
eksisterende E134 til eventuell fylkesvei, men anbefaler at man også vurderer om 
dagens E134 skal klassifiseres om til kommunal veg. Ved omklassifisering til 
fylkesvei forventes det at veien overleveres til fylkeskommunen i god teknisk 
stand uten vedlikeholdsetterslep.  

4. Viken fylkeskommune anbefaler at det gjøres en grundigere vurdering av den 
samlede effekten av nye og eksisterende anlegg for vilttrekk. De er kritiske til at 
bruene som skal fungere som viltkryssinger i varierende grad er plassert ved 
registrerte trekkveier, og at det mellom Mølleskotbrua og Øksneelvbrua er 6 km 
uten viltkryssinger. 

5. Viken fylkeskommune påpeker at DNT-stien som krysser dagen E134 ved Meheia 
har en viktig funksjon som en regional forbindelse mellom friluftsområder, og ber 
om at denne ivaretas både i anleggsfasen og ved ferdig anlegg. De mener videre at 
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det vil bli lite attraktivt å starte turen nord for E134 der p-plass ligger i dag og ber 
om at det vurderes å lage en ny p-plass sør for ny E134.  

6. Viken fylkeskommune presiserer at man både før og etter anleggsperioden må 
begrense lokale utslipp og negative påvirkninger i størst mulig grad. Det er viktig 
at alle vannstrenger sikres passasjer for vannlevende organismer. Man må også 
undersøke om det kan forekomme fiskevandringer på strekninger man ikke anser 
som fiskeførende, slik at ev. negative påvirkninger unngås. forutsetter at det gjøres 
Fylkeskommunen forutsetter også at det gjøres egne vurderinger etter 
vannforskriften § 12 der det er aktuelt.  

7. Viken fylkeskommune ber om at Statens vegvesen samarbeider med Kongsberg 
kommune for å finne ut om massene som foreslås lagt i deponi ved Buvannet kan 
gjenbrukes. Deponiet berører også en myr. 

8. Det framgår av planbeskrivelsen at det vurderes å sette opp fartsgrensen fra 70 til 
80 km/t. Av hensyn til myke trafikanter frarådes dette. 

9. Arkeologiske kulturminner: Fylkeskommunen gjennomførte arkeologiske 
registreringer i 2019. Automatisk fredete kulturminner i planområdet er ivaretatt i 
sin helhet, slik at ingen av disse eller deres sikringssone er direkte berørt. 
Enkeltminner som ligger tett ved anleggsområdet (inkludert fløtningsminne ved 
Øksne, id 266726) bør merkes i felt, slik at disse ikke uforvarende blir ødelagt 
under arbeid med den nye vegen. Fylkeskommunen peker på at det er vist til 
meldeplikten i planbestemmelsene, og mener dette er tilstrekkelig til å ivareta om 
skjulte, arkeologiske kulturminner skulle framkomme under grave- og 
anleggsarbeid. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

2. Begge fylkeskommunene vil bli involvert i prosessen med bompengeutredning og 
plassering av bommer. 

3. Omklassifisering vil bli behandlet som egen sak, og NA-rundskriv nr. 97/13 
«Retningslinjer for tekniske krav til veger som skal omklassifiseres – ikrafttredelse 
av vegloven § 7» legges til grunn for fastsettelse av tekniske krav. 

4. Høringsuttalelsen etterlyser en bedre vurdering av den samlede effekten av nye og 
eksisterende anlegg for vilt, og trekker fram en rekke faktorer som sår tvil om 
reguleringsplanforslagets løsning. Generelt vil vi hevde at beskrivelsen av 
virkninger for vilt baserer seg på bra kunnskap, og at valg av krysningspunkter 
baserer seg på helhetsvurderinger hvor viltinteressene har vært en viktig del. Altså 
at planforslagets løsninger ikke har plassert viltpassasjer «…der det tilfeldigvis 
etableres en bru av en viss størrelse…». Videre vil vi påpeke at ny E134 medfører 
en helt ny situasjon for hjorteviltet. Planforslaget gjør grundig rede for de valg 
som er gjort, og hvilke negative konsekvenser som vurderes å gjenstå med de 
valgte krysningspunktene. Vi vil også påpeke at anlegget kommer til å påvirke 
terrenget i området mye, og at viltets bevegelser i framtidig situasjon ikke kan 
forutsees 100 %. Likevel har vi benyttet dagens trekkpunkter som utgangspunkt i 
alle vurderinger. Flere områder med ganske omfattende terrengforming (f.eks. sør 
for Buvannet) vil etter alt å dømme regenereres til naturlig mark med bra 
bruksmuligheter for vilt i ny situasjon, men det er selvsagt noe vanskelig å forutse 
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viltets framtidige bruk fullt ut. Det vil også ventelig ta noe tid før situasjonen har 
stabilisert seg og det endelige bildet er klart. Innspillet virker for øvrig å se bort 
fra Finnlibrua, som vises som en fullverdig faunapassasje i planmaterialet. Det er 
dermed ikke riktig at det ikke finnes passasjer på strekningen Øksneelvbrua til 
Mølleskottbrua, slik høringsuttalelsen sier. Innspillet tilkjennegir en skepsis til at 
Øksneelvbrua vil fungere som viltpassasje; da det vises til at trekkene egentlig 
skjer godt på siden av dette krysningspunktet i dag. Det vil etter innspillene til 
offentlig ettersyn gjøres endringer i dette området, slik at Geiteryggen kulvert og 
Løkenbrua omgjøres til fullverdige viltpassasjer, mens Øksneelvbrua forkortes 
noe, men den vil like fullt være innenfor målene for en viltpassasje. I sum mener 
forslagsstiller at hensynet til vilt er godt utredet, og at valgte løsninger er godt 
egnet til å ivareta hensynet til vilt i området – særlig etter at forbedringer 
gjennomføres på flere punkter som er påpekt av Viken fylkeskommune.  

5. Den gjennomgående turstien mot Kolsjø er planlagt ivaretatt ved at turruta her 
skiltes langs Karlstjernveien fra p-plass ved dagens E134. Karlstjernveien er en 
bomvei med svært liten trafikk, og det er etter Statens vegvesens oppfatning en helt 
akseptabel løsning å benytte denne veien som en del av en lengre 
sammenhengende turrute. Det er om lag 1,5 km langs veien inn til kryssingen av 
ny E134 under Geiteryggbrua og totalt like i overkant av 2 km til omlagt rute igjen 
møter eksisterende rute. For de som ønsker å bruke bil lenger inn i turområdene er 
det allerede mulighet til dette via Øksne-/Kolsjøveien, som i dag er åpen for fri 
ferdsel, i motsetning til Karlstjernveien. SVV mener derfor at det ikke er 
hensiktsmessig å tilrettelegge for bil sørover fra dagens p-plass. Dette vil etter vårt 
syn komme i konflikt med ønsket om å opprettholde best mulig kvalitet på 
gjennomgående turrute, da det vil øke biltrafikk på 2 km av ruta. En slik løsning 
ville også kreve avtale med veieier.  

6. Det vises til kapittel 7.8.5 og 7.8.8 i planbeskrivelsen. I disse kapitlene er det utført 
vurderinger etter vannforskriften § 4 og § 12. Det er utført fiskeundersøkelser i 
forbindelse med konsekvensutredningen, som gir et godt bilde av fiskevandringer i 
berørte vassdrag. Aktuelle inngrep i vassdrag vil søkes i hht. forskrift om fysiske 
tiltak i vassdrag. 

7. Kongsberg kommune har tidlig i prosessen (oppstartsmøtet) slått fast at de ikke 
har behov for overskuddsmasse, og at de har mer enn nok etter naboprosjektet 
E134 Damåsen-Saggrenda. For øvrig vil vi forholde oss til gjeldende 
retningslinjer og lovverk når det gjelder disponering av areal til masselager, jf. 
bl.a. faktaark M-1243-2018 fra Miljødirektoratet, justert 2019. Behov for 
løsninger som hindrer skadelig avrenning i anleggs- og driftsfasen vil vurderes.  

8. Endelig fartsgrense vil bli bestemt når vegen er omklassifisert, og ny vegeier vil 
være sentral ved fastsettelse av fartsgrensene. 

9. Vi registrerer at kulturminner er ivaretatt i planen, og at det ikke legges opp til 
dispensasjonsbehandling av automatisk fredete kulturminner. Det er stilt krav i 
prosjektets YM-plan at kulturminner som ligger tett på anleggsområdet skal 
merkes fysisk før anleggsstart. 
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C Kommuner / kommunale instanser 
 

C.1 Notodden kommune, 11.05.2021   Dok.nr. 139     

Notodden kommunestyre behandlet i møte 6.5.2021 sak34/2021 høringsuttalelse til 
reguleringsplanforslaget for E134 Saggrenda-Elgsjø. Kommunestyret ga sin støtte til 
reguleringsplanforslaget, men ba Statens vegvesen vurdere punktene under i det videre 
planarbeidet.  
1. Jobbe for å oppnå en minnelig avtale om bruken av areal med eiere av arealene 

som reguleres til naturvernformål, da dette gir mest forutsigbarhet for alle 
involverte parter. 

2. Utforme en bestemmelse som sikrer at landskapsvirkningen av høye 
fjellskjæringer reduseres, for eksempel ved at det stilles krav om at disse skal deles 
opp i hyller der dette er forsvarlig i henhold til geologien. 

3. Vurdere om det bør utformes en bestemmelse som tydeligere presiserer at det skal 
etableres et 0,8 m tett betongrekkverk langs ny E134 ved Meheia og Jerpetjønn, 
slik støyrapporten anbefaler, og slik det er vist i C-tegningene. 

4. Vurdere om området for hovedrigg bør lokaliseres til Rossebu hvor det alt finnes 
teknisk infrastruktur som strøm, vann og avløp. Alternativt bør det vurderes en 
lokalisering ved Jerpetjønnhovet da dette området allerede er utbygd og ikke vil 
medføre ekstra inngrep i uberørt terreng. 

5. Fortsette det gode og konstruktive samarbeidet med kommunen ved 
oppsummering av høringsuttalelser og eventuelle endringer av planforslaget etter 
offentlig ettersyn. 

6. Kommunen involveres på et hensiktsmessig nivå i arbeidet med ytre miljø og YM-
planen også i anleggsfasen av prosjektet. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen jobber for å få til minnelig avtale med alle grunneierne, og håper 
at dette vil ordne seg også der vi regulerer til naturvernformål.  

2. Sprengning vil utføres med pallhøyder på 10 meter, og det vil derfor bli etablert 
«fjellhyller» for hver 10. meter. Statens vegvesen ønsker ikke å binde opp bredden 
på disse i reguleringsbestemmelser, da endelig utforming på fjellskjæringene i stor 
grad avhenger av fjellets naturlige slepperetning. Vi ønsker også å tilstrebe 
massebalanse i linja, da dette er gunstig for miljøregnskapet.  

3. Statens vegvesen har i reviderte reguleringsbestemmelser tatt inn at det skal 
etableres langsgående støyskjermer i henhold til støyrapporten (0,8 m tett 
betongrekkverk). 

4. Statens vegvesen har regulert inn mulige riggområder flere steder langs traseen, 
og disse riggområdene er beskrevet i planbeskrivelsen. Det er opp til 
entreprenøren å bestemme hvor de etablerer hovedrigg.  

5. Statens vegvesen ønsker også et fortsatt godt samarbeid med kommunene, og de 
har blitt involvert ved denne oppsummeringen av høringsuttalelser. 
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6. Statens vegvesen vil etablere en ekstern samarbeidsgruppe for byggefasen. Her vil 
bl.a. ytre miljø (YM) være et naturlig tema. 

 

C.2 Kongsberg kommune, 21.05.2021   Dok.nr. 156     

Kongsberg kommune behandlet høringsinnspill i Utvalg for miljø og utvikling (UMU) 
26.04.2021, og slutter seg til planforslaget. De ber Statens vegvesen vurdere følgende i 
det videre arbeidet: 

1. Utvidelse av Geiteryggen kulvert og betydningen for viltkryssing må vurderes i det 
videre planarbeidet. 

2. Det tas inn en bestemmelse om at stolpene på viltgjerdet skal være mørke, 
fortrinnsvis jordtoner. 

3. Kongsberg kommune skal holdes orientert om endringer i YM-planen som kan 
føre til mindre gunstige løsninger for omgivelser og miljø. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Geiteryggen kulvert foreslås endret til en 25 meter lang bru i revidert planforslag. 
Denne vil ha god åpenhetsindeks og fungere godt som viltkryssing i dette området. 
I tillegg er Løkenbrua utvidet på vestsiden av vassdraget. Dette gjør at denne brua 
også vil kunne fungere godt som viltpassasje. Som en følge av at disse viltkryssin-
gene er styrket, har vi kortet inn lengden på Øksneelvbrua noe. Denne vil allikevel 
kunne fungere fint som viltkryssing. 

2. Statens vegvesen ønsker fleksibilitet i reguleringsplanen med tanke på at prosjektet 
skal lyses ut som totalentreprise, og vi legger derfor ikke opp til så detaljerte 
bestemmelser om fargebruk på enkeltelementer. Denne strekningen er også utenfor 
bynære områder, og det vil derfor ikke stilles samme krav til kostnadsdrivende 
materialbruk. Det er for øvrig galvaniserte stolper på viltgjerdene fra kryss Darbu 
og østover mot Hokksund. 

3. Statens vegvesen vil etablere en ekstern samarbeidsgruppe for byggefasen. Her vil 
bl.a. ytre miljø (YM) være et naturlig tema. 
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D Organisasjoner og foreninger 
 

D.1 Notodden speidergruppe, 19.04.2021  Dok.nr. 140 

Notodden speidergruppe eier bebyggelsen på adresse Kongsbergveien 658, gårds- og 
bruksnummer 41/2/10. 

1. Speiderhytta er av stor betydning for speiderarbeidet (barn og ungdom), og er i 
bruk til onsdagssamlinger, helgeturer og andre arrangementer. De er ikke plaget 
med støy fra dagens E134, og med aktiv bruk av uteområdet ved hytta frykter de 
støy fra ny E134. Området opp mot Deiltjønn er mye brukt turområde. Hytta blir 
også brukt som base i forbindelse med at speiderne tilvennes selvstendighet og 
overnatting på egenhånd i etappevis lengre avstand fra hytta, slik at de kan føle seg 
trygge under læringa. Det vil ikke være noe alternativ at en da må gå om gammel 
veg og under ny bru for å komme til hytta. På bakgrunn av den store barrieren ny 
E134 vil bli og framtidig støysituasjon, ønsker speidergruppa at hytta blir innløst. 
De må bli kompensert nok til å kunne sette opp ny bebyggelse på annen lokasjon.   

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Ny E134 blir liggende på en stor fylling 80-90 m nord for speiderhytta. Statens 
vegvesen ser at vegen vil medføre store ulemper som en fysisk barriere, og at det 
kan være utfordrende å få til god støyskjerming av uteområdene. Vi ser at dette vil 
være spesielt utfordrende med hensyn til speidergruppas aktiviteter for barn og 
unge. Statens vegvesen er innstilt på å innløse speiderhytta, der ønsket fra eierne 
samt aktiviteter knyttet til barne- og ungdomsarbeid er tillagt vekt. Planområdet er 
ikke utvidet, men planbeskrivelsen er oppdatert ved at denne hytta er med i 
oversikten over innløste eiendommer.  

 

D.2 Kongsberg Jeger‐ og Fiskerforening, 09.05.2021  Dok.nr. 141 

1. Slik planen foreligger har Kongsberg Jeger- og Fiskerforening ingen kommentarer 
eller forslag til endring. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

 

D.3 Naturvernforbundet i Telemark / NVF Grenland, 18.05.2021  Dok.nr. 144 

1. Naturvernforbundet går mot å bygge en firefelts motorveg over Meheia, og 
anbefaler en skånsom to-/trefeltsveg med 90 km/t. De mener at en firefelts veg gir 
marginal tidsgevinst, og peker på en rekke ulemper denne vil ha for miljøet. De 
mener også at det er uheldig at det legges opp til trafikkvekst over Meheia. 
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Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen har i forbindelse med høringsrunde og behandling av 
planprogrammet høsten 2020 argumentert for anbefalingen av firefelts veg på 
strekningen. Kongsberg og Notodden kommuner fastsatte planprogrammet i 
desember 2020, og det ble da besluttet at smal firefelts veg skal ligge til grunn for 
reguleringsplanen. 

 

D.4 Notodden orienteringslag, 18.05.2021  Dok.nr. 149 

1. Notodden orienteringslag finner lite i rapporten «KU-delrapport friluftsliv, by- og 
bygdeliv» som omtaler de konsekvenser ny E134 har for orienteringslagets idretts-
anlegg/kart – og dermed for deres aktivitet. De refererer til flere steder i rapporten, 
der de mener det er tatt for lite hensyn til lagets aktivitet, og de lister opp eksiste-
rende orienteringskart og turkart i delområdene i Notodden. De påpeker videre at 
orienteringskart er å anse som idrettsanlegg. Kartproduksjonen er delvis finansiert 
gjennom spillemidler, men dette tilskuddet innebærer samtidig en forpliktelse til å 
holde kartene oppdatert. På bakgrunn av berørte kart som må oppdateres samt et 
erstatningsområde som må utarbeides for et orienteringsområde som går tapt, 
legger orienteringslaget ved et prisoverslag på kr 139 500,- som de mener må 
dekkes fullt ut. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen ser at dette kan være en aktuell problemstilling, og at 
oppdatering av kart med erstatningsområde er et tiltak som blant annet vil komme 
barn og unge til gode. Vi henstiller Notodden orienteringslag til å ta kontakt når 
prosjektet starter bygging. 

 

D.5 Norsk Bergverksmuseum, 20.05.2021   Dok.nr. 150 

Norsk Bergverksmuseum viser til tidligere høringsuttalelse 17.09.2020. 

1. Den valgte traséen vil passere tett inntil freda og bevaringsverdige kulturminner 
ved Kobbervollane. En mindre justering som er gjort for å unngå direkte konflikt 
med det kjente kulturminnet, hindrer ikke store visuelle og landskapsmessige inn-
grep og at sammenhengen brytes opp mellom den gamle smeltehytta og gården 
med historisk tilknytning til bergverksdriften. 

2. Norsk Bergverksmuseum mener fortsatt at potensialet for funn av ukjente kultur-
minner i utbyggingssonen er stort, og tror det er en fordel om anleggsarbeidet på 
stedet følges opp gjennom faglig overvåkning, for å hindre tap av kulturminner og 
sikre dokumentasjon. 

3. Norsk Bergverksmuseum ser positivt på innspillet fra Viken fylkeskommune om 
avbøtende tiltak for å bidra til gode opplevelser og tilgjengelighet til de gjen-
værende og bevarte kulturminnene, og de håper Statens vegvesen i det videre 
arbeidet har en god dialog med fylkeskommunen om slike tema. 
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Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen mener planforslaget tar hensyn til kulturminnene ved 
Kobbervollane så langt det lar seg gjøre.  

2. Statens vegvesen har etter innspill fra Viken fylkeskommune tatt inn en regule-
ringsbestemmelse om at det dersom det under anleggsarbeider treffes på 
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og 
fylkeskommunen varsles. Viken fylkeskommune gir i sin høringsuttalelse uttrykk for 
at de mener denne bestemmelsen er tilstrekkelig for å ivareta eventuelle nye funn. 

3. Statens vegvesen vil ha dialog med Viken fylkeskommune om slike tema.  

 

D.6 a) Øvre Jerpetjønn hytteforening, 20.05.2021 og 21.05.2021  Dok.nr. 151 og 161 

Øvre Jerpetjønn hytteforening har sendt inn to høringsinnspill, der innspill nr. 2 
kompletterer det første. Statens vegvesen har samlet innspillene temavis, og besvarer 
de under ett. 

1. Tunnelalternativ: Øvre Jerpetjønn hytteforening viser til høringsinnspill ved varsel 
om planoppstart, og gjentar at de synes inngrepet er så omfattende at Statens 
vegvesen må finne alternative løsninger som begrenser inngrepene. De mener at 
tunnelalternativet ville vært det beste. 

2. Hensyn til miljø og allmenhetens bruk i området: I tillegg til anleggsvirksomheten 
er det planlagt riggområde rett ved flere hytter i området og over myrlendt terreng 
som har vannsig mot Jerpetjønn. Foreningen ber om vurdering av alternativer for 
riggplassering, da det påvirker natur og nærmiljø svært negativt. Dersom rigg-
området etableres må det gjøres tiltak som hindrer forurensning, og de nevner 
spesielt overvåking av vannkvalitet og kalking av vann. I tillegg til hyttene er dette 
et populært utfartsområde, og de vil ikke finne seg i sjenerende støy, støv og 
hindringer. Godt kommunisert og annonserte arbeidstider som er avgrenset til 
normale dagsverk, helgefri for støy- og støv-aktiviteter etc., er derfor påkrevd. 

3. Landskapsintegrering: Det er viktig at totalområdet begrenses i utstrekning og at 
støyskjermingstiltak inkluderes slik at også all den visuelle forurensingen 
reduseres. Dagens prosjekterte løsning med gammel vei under ny E134 uten å heve 
noen av veiene i terrenget sett opp mot dagens veiprofil må ikke endres i 
detaljprosjekteringen. Det må ikke plantes andre trearter enn de som allerede 
finnes endemisk i området.  

4. Benytte eksisterende infrastruktur fra rasteplassen: Utfartsområdet for fjellturer og 
til naturreservat med ny opparbeidet parkering må utvikles ved å ta vare på eksiste-
rende infrastruktur til dagens WC på rasteplassen. Strøm og vann herfra må gjen-
brukes slik at brukere av parkeringsplassen kan lade elbiler og få tak i vann. Dette 
til allmenn nytte. Ved oppgradering må man legge til rette for vesentlig økt trafo-
kapasitet slik at fremtidig ladebehov og strøm til hytter i området tas høyde for. 

5. Erstatning av bom til hytteområdet: Hytteforeningen eier en enkel bom inn til egen 
parkeringsplass. Denne må være i funksjon i hele anleggsperioden og hindre 
adgang for uvedkommende. Ved ferdigstillelse må ny bom settes opp av SVV, og 
fortrinnsvis en helautomatisk elektrisk bom som kobles til strøm fra eksisterende 
infrastruktur på rasteplassen. Bom plasseres så langt ut mot offentlig parkerings-
plass som mulig. 
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6. Parkeringsplasser og renovasjonshåndtering: Hytteeierne ved Øvre Jerpetjønn har 
ofte opplevd at nåværende innkjørsel ved bom på eksisterende rasteplass er stengt 
av parkerende biler. De påtegnede P-plassene er derfor ikke hensiktsmessig 
plassert dersom den skal brukes av 20 biler for turgåere. De har derfor lagt ved 
forslag til tre alternative plasseringer for P-plasser. Foreningen ønsker at P-plassen 
for utfart legges så langt som mulig fra egen parkeringsplass som er plassert 
innenfor foreningens bom i nærhet av eiendommen med adresse Kongsbergveien 
1042. Videre er det ønskelig at utfartsparkeringen kan knyttes til busstopp slik at 
tilgangen til naturområdene sikres med offentlig transportmiddel. Det må også 
opparbeides ny plass for kommunens renovasjonscontainer innenfor bommen til 
hytteforeningen. IRMAT har opparbeidet grunnen og området rundt denne 
containeren i dag, og dette må gjenopprettes av SVV når veien inn til 
hytteforeningens parkeringsplass endres. Plassens størrelse og plassering må være 
etter spesifikasjoner fra IRMAT slik at tømming kan foregå på en hensiktsmessig 
og sikker måte. 

7. Adkomst til hytteområdet: SVV må sikre kontinuerlig adkomst til hytteområdet 
under og etter anleggsfasen, og veistandard må til enhver tid være minimum etter 
dagens standard. I forbindelse med tilbakestilling og endelig opparbeiding av vei 
ber foreningen om en detaljert beskrivelse av prosjektert løsning for denne veien 
fra «gammel» E134 og inn til foreningens parkeringsplass ved eiendom 
Kongsbergveien 1040. 

8. Turstier i området: På O-kartet er ikke turstiene F2 og F11 tegnet inn. Disse stiene 
er mye brukt og merket av DNT Notodden. Vi håper at det vil bli ivaretatt for 
fremtiden. Det går også en gammel kultursti / kulturvei fra Øvre Jerpetjønn til 
Fjellstul, og videre til Finnli, Fjelltjønn og Tovestul. På plankartet kan det se ut 
som denne muligheten for å gå denne stien / veien til Finnli blir begrenset. Det er 
bare et sted det går an å komme ned på veien til Fjellstul pga. bratte skrenter. Det 
er ca. 59.601725⁰ N og 009-407129⁰ E. Dersom den nye veien krysser her, er det 
fint om det legges til rette for et at det kan være mulig å komme fram her i naturen. 
Vi håper også at kulturstien forbi Fjellstul vil ligge uendret som et historisk 
kulturminne. Denne veien er idyllisk og fin å gå for barnefamilier og de som ikke 
ønsker å gå i så bratt terreng som Fjellstulfjell. Tur - retur Øvre Jerpetjønn - 
Fjelltjønnbekken er på ca. 6,2 km og en flott tur. Det skal være unødvendig å måtte 
sette seg i bil for å kjøre fra Øvre Jerpetjønn til skogsbilveien ved Finnli. 

9. Avsluttende kommentar: Hytteforeningen ber om at alle utbedringer bekreftes og 
legges inn i prosjekterte tegninger og modeller tilgjengeliggjort for grunneier, 
hytteeiere og allmennheten.  

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. Kongsberg og Notodden kommuner fastsatte planprogrammet i 
desember 2020, og det ble da besluttet at smal firefelts veg i dagen skal ligge til 
grunn for reguleringsplanen.  

2. Alternative riggområder er vurdert. Statens vegvesen mener det er riktig å 
plassere riggområdet i nærheten av brukonstruksjonen som skal bygges, selv om 
dette innebærer noen ulemper for hytteområdet i en begrenset periode. Vi vil 
ivareta miljøet, og gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre forurensning. 
Entreprenøren må følge lovpålagte arbeidstidsbestemmelser. I denne sammen-
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hengen bemerkes det at prosjektet har en plan for ytre miljø (YM-plan), der det 
stilles krav til risikoreduserende krav mht. forurensning fra riggområder. 
Eventuelle belastninger vil være midlertidige og akseptable med hensyn til ytre 
miljø, og tiltaket vil ikke medføre permanent forandring av 
forurensningssituasjonen i nærområdet.  

3. Løsningen blir i prinsippet slik planen viser med de arealene som er avsatt, og at 
eksisterende E134 legges under den nye. Eventuelle endringer ift. teknisk plan 
krever byggesøknad. Det er nedfelt i reguleringsbestemmelsene at naturlig revege-
tering skal benyttes som hovedprinsipp ved revegetering av sideterreng og bygge- 
og anleggsområder. Dette vil si at det legges opp til at områdene skal gro igjen 
naturlig ved hjelp av frø og plantedeler som finnes i massene ved bortgraving eller 
frø som blåser inn fra nærliggende områder. Eventuell beplantning vil være med 
arter som er naturlig hjemmehørende i området. 

4. Det legges ikke opp til at den nye parkeringsplassen vil ha tilgang til vann og 
strøm. Det blir en ren turparkering.  

5. Veg til hytteforeningens parkeringsplass vil bli ivaretatt, og eksisterende bom vil 
bli flyttet eller erstattet av tilsvarende bom. Ny bomplassering bestemmes i samråd 
med hytteforeningen. 

6. Slik parkeringsplassen er planlagt vil parkeringen foregå kontrollert på utsiden av 
vegen, og vi ser ikke at dette kan føre til feilparkeringer som blokkerer adkomsten 
til hyttene. De alternative løsningsforslagene som skisseres fra hytteforeningen 
innebærer direkteparkering over en lang strekning langs offentlig veg, og vil ikke 
bli akseptert av framtidig vegeier. Det er ikke lagt opp til busstopp i området, og 
det er lite sannsynlig at ekspressbussene vil kjøre gamlevegen på strekningen. Det 
vil bli opparbeidet ny plass for renovasjon tilsvarende den som er der i dag. Denne 
plassen er etter innspill fra hytteforeningen lagt inn som eget formål «Renovasjon» 
i reguleringsplanen. 

7. Dagens adkomstveg inn til hytteforeningens parkeringsplass vil i hovedsak bestå. I 
den grad den blir berørt, vil den bli bygget med tilsvarende standard som dagens 
veg. 

8. Blåmerkede stier vil i nødvendig grad bli lagt om og merket i samråd/samarbeid 
med Notodden turlag. Stien mellom Øvre Jerpetjønn og Fjellstul-Finnli-Fjelltjønn 
framgår ikke på turkart for området, og vil sannsynligvis komme i konflikt med den 
nye vegen.     

9. Alle endringer i planmaterialet vil bli offentliggjort i forbindelse med at 
planforslaget oversendes kommunene for politisk behandling. 

 

D.6 b) Øvre Jerpetjønn hytteforening, 07.09.2021  Dok.nr. 188 

Innspill til begrenset høring 18. august – 8. september 2021 

1. Plasseringen langs ny opparbeidet skogsbilveg er ikke i konflikt med 
hytteforeningens interesser. Hytteforeningen gjentar imidlertid at renovasjon og 
offentlig parkering må skilles fysisk fra hverandre i avstand og visuelt.  

2. Spørsmålet om nødvendig renovasjonsareal (inkl. manøvreringsareal for lastebil 
og av-/pålessing av container) må rettes direkte til IRMAT. 
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Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

2. Statens vegvesen vil ha dialog med IRMAT for detaljer rundt plassering av 
kontaineren. 

 

D.6 c) Øvre Jerpetjønn hytteforening, 20.09.2021  Dok.nr. 195  

Innspill til ny begrenset høring 10. september – 21. september 2021 

Etter innspill fra Leif Haave sendte Statens vegvesen et forslag til ny trasé for 
atkomstveg til Heia hyttefelt til ny begrenset høring blant berørte grunneiere og 
hytteforeninger i området. Statens vegvesen gjennomførte et teamsmøte med leder i 
Øvre Jerpetjønn hytteforening 17.09.2021, og hytteforeningen sendte høringsinnspill 
på e-post 20.09.2021. 

 
1. Øvre Jerpetjønn hytteforening stiller seg positiv til endringsforslaget, da dette 

virker å redusere naturinngrepene. De presiserer som tidligere spilt inn at det er 
viktig at inngrepene blir utført så skånsomt som mulig, og at det tilbakeføres 
naturlig vegetasjon. 

 

Statens vegvesens kommentar:  

1. Statens vegvesen tar innspillet til orientering, og viser til vårt svar under punkt 3 i 
hytteforeningens opprinnelige innspill. 

 

D.7 Naturvernforbundet i Kongsberg, udatert  Dok.nr. 154 

1. Naturvernforbundet i Kongsberg mener at planene fremstår overdimensjonert i 
forhold til behovet på strekningen. Firefelts vei vil legge beslag på unødvendig 
store arealer, med negative konsekvenser for naturmangfold. Trafikkveksten som 
følger en slik vegutbygging, vil også føre til økte klimautslipp. De skriver videre 
om naturverdier, tur- og friluftsområder, landskapsinngrep og arealene med 
gammel brannpåvirket lavlandsskog ved Elgsjø. De mener at tunnelalternativet 
ville vært det beste, og at det er uheldig at Statens vegvesen ønsker å gå videre 
med smal 4-felts motorveg. 

2. Det er viktig at det er tilstrekkelig med viltkryssinger for å redusere barriere-
effekten så mye som mulig. Det må også planlegges for å bevare eller reetablere 
vegetasjon ved viltkryssingene. 

3. Planforslaget innebærer anleggsvirksomhet helt inntil grensen til Kjerkebergåsen 
naturreservat. Dette medfører risiko for at masser raser ut og videre inn i kantsonen 
av reservatet i det bratte terrenget. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen har i forbindelse med høringsrunde og behandling av 
planprogrammet høsten 2020 argumentert for anbefalingen av firefelts veg på 
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strekningen. Kongsberg og Notodden kommuner fastsatte planprogrammet i 
desember 2020, og det ble da besluttet at smal firefelts veg skal ligge til grunn for 
reguleringsplanen. 

2. Reguleringsplanforslaget legger opp til gode kryssingspunkter under bruer på ny 
E134. Det er også tilrettelagt for flere kryssingspunkter for vilt etter innspill under 
offentlig ettersyn. Blant annet er Geiteryggen kulvert gjort om til en bru, og 
Løkenbrua er utvidet mot vest. Det står i reguleringsbestemmelse 4.3 at det skal 
legges særlig vekt på å bevare vegetasjon inn mot viltkryssinger, og at vegetasjon 
eventuelt skal reetableres. 

3. Det er riktig at ny veg kommer nær Kjerkebergåsen naturreservat, og vi har 
planlagt flere avbøtende tiltak for å minimalisere risiko for inngrep i området. Det 
er imidlertid tatt høyde for at det kan forekomme mindre inngrep, og dette er 
avklart med Statsforvalteren i Oslo og Viken.  

 

D.8 Norges Lastebileierforbund region 3 (NLF region 3), 21.05.2021   Dok.nr. 160 

1. NLF region 3 viser til tidligere høringsinnspill, og understreker at Saggrenda-
Elgsjø er en strekning det er viktig å få en rask løsning for. Ambisjonsnivået for 
hele øst-vest forbindelsen bør være 4-felts motorveg med 110 km/t.  

2. NLF region 3 mener den høye andelen bompenger som er foreslått vil spise opp en 
betydelig del av den transport- og samfunnsøkonomiske gevinsten ved prosjektet. 
De politiske beslutningstakerne bør derfor revurdere finansieringen og sørge for 
statlig finansiering av hele det aktuelle prosjektet, uten bompenger som gir 
inflasjon og økt belastning for et allerede hardt prøvet næringsliv. Dersom det 
likevel blir bompenger, bør tungtrafikken maksimalt få dobbelt takst. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

2. Det er politikerne som avgjør finansiering og fordelingen mellom statlig andel og 
bompengeandelen. 

 

D.9 a) Notodden Jeger‐ og Fiskerforening, 21.05.2021  Dok.nr. 163 

Notodden Jeger- og Fiskerforening eier bygget som i dag leies ut til driver av Elgsjø 
kafé, g/b nr. 46/1, festenr. 2 i Notodden. 

1. Reguleringsplanen legger ikke opp til fysiske inngrep i forhold til Elgsjø kafé, og 
Notodden Jeger- og Fiskerforening aksepterer at vegomleggingen vil medføre 
redusert trafikkgrunnlag.  

2. Notodden Jeger- og Fiskerforening har en årlig leieinntekt på kr 96 000,-. De 
mener at kafeen har en spesiell beliggenhet helt i vannkanten, der kunder kan nyte 
et uforstyrret måltid både innendørs og utendørs. De frykter at økt støybelastning 
fra den nye vegen vil gjøre framtidig drift av eiendommen som kafé med 
uteservering umulig. De mener at det enten må gjennomføres støyskjermingstiltak 
eller at det kompenseres økonomisk for vanskeliggjort drift av eiendommen. 
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Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering. 

2. Støysituasjonen for Elgsjø kafé vil bli forbedret for planalternativet sammenlignet 
med 0-alternativet. Bygningen ligger i rød støysone for 0-alternativet, mens for 
planalternativet vil bygningen bli liggende i gul sone. Videre er ikke dette en 
bygning med støyfølsomt bruksformål, og det er dermed ikke krav til utendørs 
støynivå eller støytiltak. 

 

D.9 b) Notodden Jeger‐ og Fiskerforening (Notodden JFF), 07.09.2021  Dok.nr. 187 

Innspill til begrenset høring 18. august – 18. september 2021 

1. Notodden JFF mener den nye traséen forbi kaféen er problematisk mtp. støy og 
trafikksikkerhet (økt fartsnivå, felles av- og innkjøring). 

2. Notodden JFF påpeker at etableringen av anleggsområde på eksisterende 
parkeringsplass vil ha stor negativ innvirkning på kafédriften. Notodden JFF 
mener likevel ikke det er aktuelt å bruke parkeringen som leirduebanen i dag 
benytter til parkering for kafégjester, ettersom dette vil gå ut over driften av 
leirduebanen. 

3. Notodden JFF mener at dagens parkeringsareal ved Elgsjø kafé vil bli sterkt 
begrenset ved etablering av ny bru og tilkobling på eksisterende veitrase, og 
opplyser om at kapasiteten allerede i dag er for liten på de travleste dagene. 
Notodden JFF tar høyde for at grunnlaget for kafedrift endres drastisk når dagens 
bru erstattes av en ny bru/veg litt nærmere kaféen og videre at dette kan føre til at 
leietaker sier opp leieavtalen. Notodden JFF mener derfor at Elgsjø hytta bør 
innløses. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Trafikkmengden på denne strekningen vil bli vesentlig mindre når ny E134 står 
ferdig om noen år, og dette er i seg selv et viktig grep mtp. trafikksikkerhet og støy. 
Når ny Tovestul bru står ferdig faller grunnlaget for redusert fartsgrense 40 km/t 
bort, og samtidig vil vegen ha fått litt bedre kurvatur. Dette vil nok føre til et noe 
høyere fartsnivå, men ved å stramme opp inn-/utkjøringen til kaféen, slik at 
gjeldende krav til sikt blir ivaretatt, mener Statens vegvesen at trafikksikkerheten 
likevel er ivaretatt. 

Bygningen ligger allerede i rød støysone for 0-alternativet (dagens veg), og selv 
om ny Tovestul bru kommer noen meter nærmere enn dagens veg antas dette å ha 
marginal betydning ift. støy. Støysituasjonen for Elgsjø kafé vil for øvrig uansett 
bli forbedret når ny E134 står ferdig. Bygningen vil da bli liggende i gul sone, men 
ettersom dette ikke er en bygning med støyfølsomt bruksformål stilles det ikke krav 
til utendørs støynivå eller støytiltak.  

2. Statens vegvesen tar til etterretning at det ikke er mulig å ta i bruk 
parkeringsarealet ved leirduebanen til parkering for kafégjester i anleggsfasen. 
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Erstatningsutbetaling for midlertidig redusert parkeringskapasitet avklares 
gjennom grunnervervsprosessen.  

3. Ny Tovestul bru og omlegging av tilstøtende veg vil i utgangspunktet gi noe 
redusert parkeringskapasitet ved Elgsjø kafé også i permanent situasjon. Statens 
vegvesen mener imidlertid at vegomleggingen ved Tovestul bru ikke er så stor at 
den gir grunnlag for innløsning av eiendommen. Erstatningsutbetaling for 
permanent avstått grunn til veganlegget avklares gjennom grunnervervsprosessen. 
Statens vegvesen har forstått det som om leirduebanen skal flyttes i løpet av 
2022/2023. Hvorvidt parkeringsarealet der kan tas i bruk av kafégjester etter dette 
bør avklares ifm. grunnervervsprosessen.  

 

D.10 Heia hytteforening, 21.09.2021  Dok.nr. 196 

Innspill til ny begrenset høring 10. september – 21. september 2021 

Etter innspill fra Leif Haave sendte Statens vegvesen et forslag til ny trasé for 
atkomstveg til Heia hyttefelt til ny begrenset høring blant berørte grunneiere og 
hytteforeninger i området. Statens vegvesen snakket med styreleder på telefon 10. 
september, og hytteforeningen diskuterte saken på styremøte 20. september. Statens 
vegvesen, styreleder og et styremedlem hadde teamsmøte 23. september. 

 
1. Slik hytteforeningen leser kartet ser de ingen avkjøring mellom Saggrenda og 

Tinnemyra. 
2. Heia hytteforening ønsker ikke det framlagte alternativet, da dette virker uforholdsmessig 

inngripende i naturen og medfører en lang omveg for de som kommer fra Kongsberg-
siden. De ønsker i stedet at det legges til rette for en kryssing ved dagens avkjøring til 
E134.  

 

Statens vegvesens kommentar:  

1. Det er riktig at det blir avkjøring i øst ved Saggrenda, men i vest vil det bli etablert 
et kryss ved Rossebu. 

2. Alternativ adkomstveg som nå er på høring, innebærer avkjøring fra dagens E134 
på samme sted ved Jerpetjønnhovet som forslaget som lå ute til offentlig ettersyn 
09.04.-21.05.2021. Dette innebærer at kjørende fra øst får en kilometer lenger veg 
fram til de tar av fra E134 enn der dagens avkjøring er plassert. Statens vegvesen 
har i planarbeidet vurdert å opprettholde avkjøringen der den er i dag med kulvert 
under E134. Dette ville blitt en dårligere løsning trafikksikkerhetsmessig da 
adkomstvegen ville kommet for tett på dagens E134 og gitt for dårlig sikt. En slik 
løsning ville også blitt dyrere.  
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E Private / grunneiere 
 

E.1 Trond Aasland, 21.04.2021  Dok.nr. 132 

1. Aasland stiller spørsmål om det ville vært bedre å flytte Elgsjøbrua 50‐100 meter 
nordover. Dette ville bedret støysituasjonen ved Elgsjø / Elgsjø kafé, og brua ville 
blitt mindre synlig. 

2. Han lurer også på om strekningen Elgsjø‐Rossebu er en del av den framtidige 
E134, eller om det er en midlertidig trasé for å få til en sammenkopling med 
nåværende E134 ned til Notodden. Han mener en framtidig trasé over 
Rossebusletta vil være problematisk mht. skytebane, motorsportanlegg og 
turområdene nær Tinnemyra.  

3. Aasland spør om det vil bli vurdert å utbedre den ulykkesbelastede svingen 
nedenfor motorsenteret på strekningen Rossebu‐Notodden før neste etappe til 
Gvammen starter.   

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen har vurdert mange ulike traseer i dette området. Det viktigste 
argumentet for å ikke legge linja lenger nord har vært å redusere skadeomfanget i 
de viktige naturområdene nord for Elgsjø. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 
varslet innsigelse til planen på dette punktet. 
Vi mener støysituasjonen og estetikken ved bruplasseringen er akseptabel – vi vil 
innløse de fleste hyttene i området. 

2. Det var i utgangspunktet tenkt at parsellen skulle avsluttes ved Leivstein lenger 
vest. Statens vegvesen valgte i samråd med Notodden kommune å trekke 
avslutningspunktet til Rossebu. Her blir det etablert et midlertidig T-kryss for å 
koble dagens veg over Meheia til den nye. Hvor mye av den nye vegen som vil bli 
permanent i dette området vil planleggingen videre vestover gi svar på. 

3. Utbedring av denne svingen vil ikke inngå som en del av dette prosjektet, men vil 
kunne bli utbedret som et trafikksikkerhetstiltak forutsatt at det når opp i 
prioriteringen mot andre trafikksikkerhetstiltak / andre steder. 

 

E.2 Henning Syvertsen, 24.04.2021  Dok.nr. 133 

Syvertsen bor i Heiaveien 8.  
1. Han lurer på hvordan støyforholdene vil bli med ny E134, om det vil bli foretatt 

støymålinger og hvor høyt støynivået vil bli.  
2. Han lurer også på om bussene vil kjøre via bebyggelsen på Meheia. 
 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Det er utført støyberegninger i forbindelse med planarbeidet. Disse viser at det vil 
bli betydelig reduksjon av støy når vegen flyttes vekk fra bebyggelsen. Det er ifølge 
støyrapporten beregnet at bolig på eiendommen til Syvertsen ved 0-alternativet vil 
få støynivå på 59 dB, mens støynivået ligger under 55 dB for planalternativet.  
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2. Ekspressbussene vil sannsynligvis kjøre på ny veg. Dette er det imidlertid 
busselskapene som bestemmer. 

 

E.3 Tor Inge Mulelid, 29.04.2021  Dok.nr. 134 

Mulelid har hytte på Øvre Jerpetjønn. 

1. Hvor må vi ta av fra ny veg til gammel for å komme til Øvre Jerpetjønn fra 
henholdsvis Kongsberg og Notodden?   

2. Er det planer for en annen løsning for p‐plasser og innkjørsel til vårt hyttefelt? Det 
er satt av ca. 20 parkeringsplasser, vi skal da kjøre inn samme sted. Hvor skal 
f.eks. plassering av bommen være, og plassering av søppelcontainer så søppelbilen 
får hentet containeren osv.? 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Fra Kongsberg må en i framtidig situasjon ta av fra ny veg i dagens kryss i 
Saggrenda. Dagens veg vil bli gjennomgående fra Saggrenda forbi Vollåstunnelen 
(der det i dag er gang- og sykkelveg). Fra Notodden må en ta av i nytt kryss ved 
Rossebu.  

2. Se besvarelsen til innspill fra øvre Jerpetjønn hytteforening (D.6). 

 

E.4 Roald Johansen, 05.05.2021  Dok.nr. 136 

Roald Johansen var på møte med Statens vegvesen da vi arrangerte åpen kontordag 
28.04.2021. Han eier fritidsbolig i Kongsbergveien 1044 i Notodden. 

1. Roald Johansen mener det økte støynivået (øker til 58-60 dB) blir utfordrende for 
ro og fred på hytta. Omlagt E134 vil gjøre at store deler av fjellknausen mot hytta 
sprenges bort, og vegen vil komme nærme hytta. Det blir mye trafikk på denne 
vegen, bl.a. med all trafikk til ny adkomst til Meheia hyttegrend. Johansen ønsker 
på bakgrunn av dette at hytta blir innløst. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen er innstilt på å innløse denne fritidseiendommen, blant annet på 
grunn av nærføring og økt støynivå. Ønsket fra eier  er også tillagt vekt. 
Planområdet er ikke utvidet, men planbeskrivelsen er oppdatert ved at denne hytta 
er med i oversikten over innløste eiendommer. 

 

E.5 Espen Teksum og Hege Bekkedal, 19.05.2021  Dok.nr. 147 

De eier fritidsbolig Kongsbergveien 662 (g/b nr. 41/3) i Notodden ved dagens E134. 

1. De mener ny veg vil ha store konsekvenser for bruken av hytta, da de vil få veg 
både på nord- og sørsida. Ny E134 gjør at de ikke vil ha tilgang til turområdene 
nordover, og vegen vil ha negativ effekt for salgsverdien. Hytta har lav markeds-
verdi (de anslår kr. 300 000,-), og de ønsker innløsning av fritidseiendommen.   
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Statens vegvesens kommentar: 

1. Adkomsten til turområdene nord for ny veg vil gå om Elgsjøbrua lenger vest. 
Senterlinja på den nye vegen vil ligge ca. 250 m fra hytta, mens senterlinja på 
dagens E134 ligger ca. 30 m fra hytta. På mange måter blir dermed situasjonen 
bedre enn i dag. Støyberegningene viser også at støynivået ved 0-alternativet 
(dagens veg med framskrevet trafikk) er beregnet til 66 dB (rød sone). I ny 
situasjon vil støynivået reduseres til 60 dB (gul sone), og det vil bli vurdert 
støytiltak i form av lokal skjerming av uteplass. Statens vegvesen mener på 
bakgrunn av dette at det ikke er grunnlag for innløsning av denne eiendommen. 

 

E.6 Kristin Semb Thorsen og Thor Willy Thorsen, 19.05.2021   Dok.nr. 148 

De er grunneiere i Meheiaveien 660 (g/b nr. 115/90) i Kongsberg. 

1. Fritidseiendommen vil bli berørt av passeringslomme. De ber om at avkjørselen til 
hytta og tiltaket på tomta blir ivaretatt på best mulig måte. De har skjønt at det blir 
egne avtaler i forbindelse med grunnerverv, og at det da blir en gjennomgang av 
hva som er tenkt utført. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tiltakene vil bli utført så skånsomt som mulig, og tiltaket vil bli nærmere redegjort 
for i forbindelse med grunnervervsprosessen. Statens vegvesen hadde i forbindelse 
med åpen kontordag møte med eier av naboeiendommen (g/b nr. 115/96), som 
mente at inngrepet ville bli omfattende og var bekymret for gangadkomsten 
(trapp). Statens vegvesen har nå jobbet videre med planløsningen, og vi har i 
revidert planforslag vist en løsning som reduserer inngrepet i forbindelse med 
passeringslomma. Denne løsningen ble sendt på begrenset høring til de to 
hytteeierne i august-september 2021. Vi mottok ikke høringsinnspill. 

 

E.7 Trond Lia og Karl Arne Lia, 20.05.2021  Dok.nr. 152 

Trond Lia eier to fritidseiendommer i Notodden sammen med sin bror Karl Arne Lia; 
Kongsbergveien 622 ved Elgsjø og Høymyrvassvegen 63 ved ny veg til Heia hyttefelt. 

1. Kongsbergveien 622 ønskes innløst med begrunnelse i punktene under. 

a. Støy: Vegtraseen ligger høyt i terrenget, og det vil ifølge Lia i praksis være 
umulig å støyskjerme uteområdet. Det vil i tilfelle medføre høye og svært 
skjemmende støyskjermer. Stigning fra Elgsjøbrua retning Kongsberg vil 
medføre akselerasjon, og motorstøy vil føres direkte tilbake til hytta. 
Støyberegninger viser en betydelig økning i støynivå.  

b. Utsyn/utsikt: Begge uteplassene får en voll som er bratt og lang opp til ny 
E134. Vollen slutter kun få meter fra hytta, og vil være svært skjemmende. 
Viltgjerde og veglys vil også være svært skjemmende elementer. Hytta har 
enkel standard, og uteområdene er den viktigste faktoren for bruk av hytta. 
De har båtplass og båt på Elgsjø, og dette vil også miste sin sjarm. 
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c. Avsluttende kommentar: Dersom ikke hytta blir innløst, vil dette være den 
eneste hytta som blir igjen på dette høydedraget under Elgsjøbrua. 

2. Høymyrvassvegen 63. 

a. Parkering: Lia har hittil parkert på rasteplassen ved Jerpetjønn, og har brukt 
merket tursti opp til hytta. Alternativt har de parkert ved dagens innkjøring 
til Heia hyttefelt. Begge disse parkeringsmulighetene vil bli borte, og de 
ber om at det opparbeides en liten parkering på deres hyttetomt som er 2-3 
meter fra ny adkomst til Heia hyttefelt. 

b. Trekkerør: Lia har pumpe og sommervann med slange ned til vannet hvor 
veien opp til Heia hyttefelt nå kommer mellom vannet og hytta. De ber om 
at det legges et trekkerør for vår vannløsning under veidekke. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Kongsbergveien 622: Støy er beregnet til 56 dB ved 0-alternativet og øker til 63 
ved planalternativet. Den store vegfyllinga vest for Elgsjøbrua vil også komme tett 
på hytta og uteplassen. Statens vegvesen er innstilt på å innløse denne 
fritidseiendommen, der ønsket fra eier også er tillagt vekt. Planområdet er ikke 
utvidet, men planbeskrivelsen er oppdatert ved at denne hytta er med i oversikten 
over innløste eiendommer. 

2. Høymyrvassvegen 63.  

a. Statens vegvesen foreslo å regulere inn parkeringsplass til de to hyttene 
som ligger ved den nye vegen til Heia hyttefelt, og dette forslaget ble sendt 
på begrenset høring. Det kom da inn protest fra grunneier og forslag om 
alternativ trasé til Heia hyttefelt nær inntil ny E134. Etter en ny runde med 
begrenset høring foreslår Statens vegvesen å gå for dette forslaget, og det 
blir da ikke lagt inn parkeringsplass til hyttene.  

b. Dette vil ikke være en aktuell problemstilling når adkomstvegen likevel ikke 
går forbi hyttene.  

 

E.8 a) Ingrid Haave og Kari Lagesen, 20.05.2021  Dok.nr. 153 

Haave er grunneier av g/b nr. 41/1 Nedre Sætre og Lagesen eier g/b nr. 41/2 Øvre 
Sætre. 

1. De to grunneierne har tilbudt noen av de nærliggende områdene til Statsforvalteren 
som frivillig vern. De ønsker derfor samme beskatning av erstatningssummen for 
avstått grunn til ny E134, som ved frivillig vern. 

2. Jaktterrenget på eiendommene vil bli forringet og redusert. De frykter at dette vil 
innebære at kvoten blir redusert, og at de dermed vil tape inntekter. De forventer 
en god løsning på det, mulig i samarbeid med Notodden kommune, og med en 
avtale som ikke er tidsavgrenset. 

3. De ønsker at skogen som står på terrenget de må avstå til ny E134, skal hogges og 
kjøres av Tråer & Sætre Skogsdrift AS, som Ingrid Haave er medeier i. 
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4. På det nyeste kartet over ny E134, ser det ut som at eksisterende skogsbilveger er 
godt ivaretatt, men de er noe skeptiske til den nye skogsbilvegen på Jerpetjønn-
hovet. Den ser betydelig kortere ut enn den eksisterende? Denne har stor betydning 
for adkomsten til skogen, og til en hytte inne i terrenget. Her håper de å få til en 
befaring med vegvesenet i forkant av prosjektet, for å få en avklaring som de kan 
være tilfredse med! Befaring hadde også vært ønskelig i terrenget nedover i 
Finnelia, der det vil bli (etter kartet), et ganske stort område mellom ny og 
eksisterende veg, som de bør ha adkomst til, med tanke på å ta vare på skogen i 
fremtiden. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Det er fint at de har tilbudt områder til frivillig vern, og dette kan være gunstig 
med tanke på de viktige naturtypene som er registrert nord for Elgsjø. 
Erstatningsutbetaling for avstått grunn til veganlegget og beskatning avklares 
gjennom grunnervervsprosessen. 

2. Dette vil også være et spørsmål som avklares gjennom grunnervervsprosessen. 

3. Avtale som gjelder hogst av skog innenfor planområde på grunneiers egen 
eiendom, kan håndteres som en del av grunnervervet. Hogst innenfor planområdet 
for øvrig vil ha stor verdi, og må gjennomføres i tråd med lov om offentlige 
anskaffelser. 

4. Statens vegvesen mener skogsbilvegene er ivaretatt på en god måte i planforslaget. 
At skogsbilvegen på Jerpetjønnhovet ser kortere ut enn dagens veg skyldes 
sannsynligvis at det primært er nye/omlagte veger som framgår av plankartet/ 
tegningsgrunnlaget. Skogsbilvegen blir knyttet til eksisterende. Det vil bli etablert 
en lomme for tømmerbil langs eksisterende E134 på strekningen, slik at tømmer 
kan dras ned hit og hentes langs offentlig veg. 

 

E.8 b) Ingrid Haave, 19.08.2021  Dok.nr. 184 

Innspill til begrenset høring 18. august – 8. september 2021 

Ingrid Haave har ved begrenset høring sendt innspill alene. 

1. Dagens plassering av kontaineren for hytterenovasjon har i sin tid blitt avtalt 
mellom Haave som grunneier og renovasjonsselskapet Irmat. Hun ser at det blir 
nødvendig å flytte denne, og mener at endelig plassering best kan løses i samråd 
med Irmat. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen vil ha dialog med hytteforeningen og Irmat for detaljer rundt 
plassering av kontaineren. 
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E.8 c) Ingrid Haave, 15.09.2021  Dok.nr. 193 

Innspill til ny begrenset høring 10. september – 21. september 2021 

Etter innspill fra Leif Haave sendte Statens vegvesen et forslag til ny trasé for 
atkomstveg til Heia hyttefelt til ny begrenset høring blant berørte grunneiere og 
hytteforeninger i området. Statens vegvesen presenterte forslaget og svarte på 
spørsmål fra Ingrid Haave i et møte 15.09.2021, og hun sendte skriftlig tilbakemelding 
på e-post samme dag. 
 
1. Ingrid Haave har ingen innsigelser mot det nye forslaget, men synes at det virket 

bra. 
 

Statens vegvesens kommentar:  

1. Tas til etterretning. 

 

 

E.9 Inger‐Lise Røraas, 20.05.2021  Dok.nr. 155 

Inger-Lise Røraas eier Meheiaveien 991 (g/b nr. 115/23) i Kongsberg. 
 
1. Røraas ønsker primært at planlagt veg flyttes minimum 100-150 m sør-øst. De 

synes det er urimelig at en så liten eiendom får hele traseen rett igjennom hele 
eiendommen, og mener at vegen kan legges på statens grunn (Statskog er nabo). 
De mener også at vegen er lagt visuelt skjemmende i terrenget. Vegen krysser 
Jerpetjønnbekken to ganger, og går nær bekken på en lengre strekning. De ser 
utfordringer med avrenning fra vegen (salt og vegstøv), og at vegsalt ikke er mulig 
å fjerne med konvensjonelle renseteknikker. 

2. Skogteigen blir delt i to uten noen plan for adkomst til den avskårede delen, da 
denne i sin helhet blir avskåret av våtmarksområdet (bekk og myr) på den ene 
siden og vegtraseen på den andre siden. 

3. Den planlagte vegtrasen stiger mer enn 5% forbi deres eiendom. Statens vegvesen 
reklamerer selv for at veien ikke skal overstige 5%? 

4. Røraas viser til fagrapport vann og avløp, der de refererer til kap. 5.1.2. Der står 
det blant annet at Øksneelva antas å ha tilstrekkelig vannføring for å fortynne 
forurensning før den når Buvannet. De spør hva disse antakelsene bygger på, og 
minner om at elvene og bekkene i nærheten benyttes til fisking. 

5. De godtar ikke støyvurderingene slik de foreligger. De kan ikke se at stigningen på 
vegen er lagt inn i beregningene, og de mener det er feil at bygningene på 
eiendommen skal tillegges positiv effekt. Støysituasjonen vil bli forverret dersom 
disse bygningen rives, og ved eventuelle utbygginger vil utbygger bli belastet med 
økte utgifter til støyisolering. De spør også om hvorfor ikke lysforurensning er 
utredet. 

6. Røraas krever denne eiendommen blir omtalt særskilt i temarapport landskaps-
bilde, som de ellers mener inneholder faktafeil (stedsnavn).  
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7. De krever også at det blir gjennomført en grundig undersøkelse av kulturminner i 
området, og mener at delrapport kulturarv er særdeles mangelfull. 

8. Røraas trekker også fram at viltpassasje er dårlig utredet ved deres eiendom. De 
viser til et urgammelt vilttrekk mellom Skrim og Lisleherad (trekk mellom 
sommer- og vinterbeite), og har ingen tro på at dette viltet vil krysse under 
Øksneelvbrua eller Løkenbrua. 

9. Planlagt riggplass på deres eiendom må flyttes til statens grunn på andre siden av 
Jerpetjønnbekken. Det er urimelig at en liten eiendom skal belastes når det finnes 
andre alternativer i umiddelbar nærhet. Det trekkes også fram fare for forurensning 
av Jerpetjønnbekken, og at det vil være en fordel om riggområdet ligger lengre fra 
bekken. De forventer at alle tiltak som omhandler forurensningsloven blir omsøkt 
til Statsforvalteren. Plasseringen av riggområdet er ikke i overensstemmelse med 
det som er vist i konsekvensutredningen, og de synes det er uheldig at konsekvens-
utredningen er gjort på bakgrunn av en annen plassering. De antar at det må lages 
en ny konsekvensutredning her. 

10. Røraas er skuffet over at innspillene de hadde ved planoppstart ikke er tatt hensyn 
til i planen. De finner det underlig at menneskers livsmiljø og historie gjennom 
generasjoner ikke blir overhode tatt hensyn til. Miljøet en slik liten eiendom har 
med litt jordbruk og litt skogbruk, gjør at det er trivelig for mennesker å bo og ha 
et hyggelig miljø rundt seg. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Statens vegvesen ser at den planlagte vegtraseen vil være en ulempe for denne 
eiendommen. Det er imidlertid en rekke hensyn og avveininger som må tas, og ikke 
minst er det en veldig stiv linjeføring for motorveg. Etter en totalvurdering ble 
denne traseen funnet best på denne strekningen. I optimaliseringsfasen har blant 
annet følgende vært bestemmende for vegtraseen i dette området: 
- Unngå inngrep i Svartåsen (markant landskapsform) samtidig som man ønsket en 
mest mulig vinkelrett kryssing av Øksneelva med en kortest mulig bru. 
- Ønsket å krysse helt i nordenden av myrområdet ved Løken for å bevare mest 
mulig av et landskapsmessig verdifullt område (Løken). 
Disse føringene i kombinasjon med smal 4-feltsveg og tilhørende stiv linjeføring 
gir inngrep i eiendommen ved Jernmyra. 

2. Statens vegvesen har i revidert planforslag utvidet Løkenbrua på vestsiden av 
vassdraget, slik at det her vil være adkomst til den delen av eiendommen som blir 
liggende på sørsiden av ny E134. Det er også planlagt en traktorveg fra 
Øksneveien til Løkenbrua. 

3. Det er riktig at det ligger inne en stigning på 5,01 % over en strekning på 500 m i 
plantegningen. Det er også riktig at kravet er 5 %, men de 0,01 % som overstiger 
kravet innebærer kun 5 cm i høyde på den 500 meter lange strekningen. Dette er 
eventuelt helt uproblematisk å justere i byggeplanen. 

4. Antagelsen om tilstrekkelig fortynning av veivannet fra veien mellom profilnr. 
6200-6600 bygger på størrelsen av Øksneelvas nedbørsfelt ved innløpet av 
Buvannet (53 km2, med en middelvannføring på ca. 1,3 m3/sek. eks. klimapåslag), 
samt at det er registrert lave konsentrasjoner av veirelaterte parametere i elva.  
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5. Vegens planlagte geometri, inkludert stigningsforhold, ligger inne i modellen som 
grunnlag for støyberegningene. Det samme gjelder for eksisterende bygninger. De 
vil naturligvis ha en skjermingseffekt, og skal ligge inne ved støyberegninger. 
Generelt må eiere av eiendommer som ligger i gul og rød støysone regne med å 
bekoste støytiltak selv ved senere utbygging/påbygging. Denne eiendommen ligger 
i rød støysone ved 0-alternativet, mens den ligger i gul støysone ved planalter-
nativet. Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming stiller krav til 
belysning av denne type veg. Lysforurensning er imidlertid ikke et tema i 
konsekvensutredningen, slik som for eksempel støy. 

6. Landskap: Multiconsult har forholdt seg til offentlige kartverk i navnsetting på 
kart og i rapporter. Vi er kjent med at noen stedsnavn og gårdsnavn i noen tilfeller 
skiller seg fra lokale benevnelser, men søker å tilstrebe en tydelighet av 
stedsbenevnelser så det ikke skal være tvil om hvilke geografiske områder som til 
enhver tid omtales. 
 
I henhold til metodikken i Statens vegvesens håndbok V712, som konsekvensutred-
ningen er utarbeidet etter, skal områder som kan bli påvirket av vegen avgrenses 
og det skal vurderes verdi, påvirkning og konsekvens som grunnlag for valg 
mellom alternativer. Delområdene som avgrenses skal fremstå som enhetlige og 
være på et beslutningsrelevant detaljeringsnivå. Metodikken legger ikke opp til at 
enkelteiendommer skal vurderes, med mindre eiendommen skiller seg ut som en 
klar enhet med tanke på landskapsbildet. Eiendommen inngår derfor på lik linje 
med andre eiendommer i det enhetlige skogkledde landskapet med spredte gårder 
innenfor område L3 Meheia stasjon til Nedre Jerpetjønn. Jerngruva er imidlertid 
omtalt spesielt innenfor L3, og har sammen med øvrige elementer i landskapet 
betydning for vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens. Det vil etter vår 
vurdering ikke være beslutningsrelevant, altså ikke ha betydning for valg av 
alternativ, å avgrense eiendom 115/23 som eget delområde.  
 
Det er innledningsvis i kapittel 5 Trinn 1 i delrapport landskapsbilde påpekt at 
modellen ikke gir et riktig bilde/inntrykk av inngrepet på grunn av at eksisterende 
vegetasjon som bevares, samt ny vegetasjon som etableres, ikke vises. Ved 
Jerngruva vil den tette vegetasjonen langs bekkeløpet være som i dag og suppleres 
med ny vegetasjon, og dette vil derfor langt på vei skjule vegen og inngrepene sett 
fra tunet. 
 
Det påpekes av grunneier at eiendommen vil bli liggende som en øy mellom 
vegene. Vi vil understreke at eksisterende E134 vil bli en lokalveg med svært lite 
trafikk, i hovedsak lokaltrafikk, og dermed vil denne vegen i mindre grad fremstå 
som en barriere sammenliknet med dagens situasjon. 
 

Det er også fra grunneiers side påpekt at anlegget vil bli svært sjenerende i 
terrenget når man kommer kjørende langs Øksneveien fra øst (vi antar at det 
menes sør). Det stilles fra grunneiers side et stort spørsmålstegn ved dette. 
Sidearealene langs ny E134 vil bli revegetert, og vil både fra sør og nord oppleves 
som en randsone med skog, noe som det finnes mange av i området. Dette er 
beskrevet under område L7 Løken og Knutsmyr. 
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7. Det er Viken fylkeskommune som har formelt ansvar for kulturminneregistrerin-
ger, og disse ble utført i 2019. Rapporten til fylkeskommunen, som er den 
autoriserte gjennomgangen av kulturarven på stedet utført av offentlige verne-
myndigheter, er det kunnskapsgrunnlaget vi må referere til i utredningsarbeidet 
mht. arkeologi. Undersøkelsen som fylkeskommunen har gjort er den som er 
fyllestgjørende for området, inkludert for denne eiendommen. Rapporten viser til 
funn av ikke fredede tufter og røyser her, noe som er omtalt i temarapport for 
kulturarv. I tillegg er det vurdert nyere tids kulturminner på bakgrunn av de 
tilgjengelige kilder som er referert i rapporten. Blant annet er gruvedrift som tas 
opp i uttalelsen omtalt i utredningen.  
 
Viken fylkeskommune, som er fagmyndighet for kulturarv, har utrykt tilfredshet 
med det arbeidet som er gjort i utredningsfasen. Det er vanskelig for tiltakshaver å 
kommentere ytterligere påstandene om at rapporten er mangelfull uten mer 
konkret informasjon om hvilke kilder eller kulturarvsobjekter som de mener kan ha 
blitt oversett i registreringen.  

8. Opplysninger om vilttrekk er innhentet fra naturbase og kommunene. Disse er 
også sammenholdt med fallviltdata (påkjørte dyr) tilgjengelig i 
Hjorteviltregistrert. Basert på dette er det vist tre vilttrekk i området ved 
Jerngruva. Statens vegvesen har i revidert planforslag utvidet Løkenbrua vestover, 
slik at denne vil kunne fungere som god viltkryssing i området sammen med 
Øksneelvbrua. Det er også lagt inn en driftskulvert nær fylkesgrensen som vil 
kunne fungere som en kryssingsmulighet for vilt. Med disse tiltakene vil vilt ha 
gode muligheter for å krysse ny europavei.  

9. Det planlagte riggområdet er planlagt som mulig hovedrigg for entreprenør, da 
dette ligger sentralt / midt på strekningen og området har adkomst rett fra 
eksisterende veg. Her er det tilgang til høyspent langs eksisterende E134 og 
forhåpentligvis fibertilgang. Opparbeidelse og adkomst med inn-/utkjøring vil ikke 
være avhengig av annen anleggsaktivitet i framdriftsplan og ikke i konflikt med 
øvrig anleggsarbeid i byggeperioden. Hvis tilsvarende areal flyttes og utvides på 
Statskog sin eiendom, vil det samlokaliseres med knuseverk. Støy/støv nær 
hovedrigg blir et problem, og disse bør være adskilt. Hovedrigg må tidlig på plass, 
og det ligger best til rette for det langs eksisterende E134. Statens vegvesen har 
dialog med Statsforvalteren, og alle nødvendige søknader og utslippstillatelser vil 
bli håndtert i henhold til gjeldende lover og forskrifter.  
 
Når det gjelder kommentaren om at flyttingen av riggområde utløser revisjon av 
konsekvensutredningen, vil vi kommentere at midlertidige virkninger i anleggsfase 
tillegges liten vekt i metodikken for konsekvensutredning, og det er heller ikke 
registrert lokaliteter med store verdier i det aktuelle området som berøres. Videre 
er det i planbeskrivelsen beskrevet de endringene som er gjort. Lokaliseringen av 
riggområdet er således gjort i tråd med formelle krav og aktuell praksis for 
konsekvensutredninger. 

10. Statens vegvesen viser til vårt svar under punkt 1. I forbindelse med fastsettelse av 
planprogram i desember 2020 ble det bestemt at det skulle utarbeides 
reguleringsplan for smal firefelts veg, og dermed ble deres ønske om tunnel ikke 
valgt.    

 



Statens vegvesen  

Utbygging sørøst 

E134 Saggrenda‐Elgsjø  Oppsummering høringsuttalelser offentlig 
ettersyn  

Oppdatert 24.09.2021  Prosj.nr. B11924  Reguleringsplan m/KU  Rev. nr. 00  Side 50 av 54 
 

  Sist revidert 24.09.2021 

E.10 a) Statskog, 21.05.2021  Dok.nr. 162 

Grunneier av eiendommen g/b nr. 116/1 i Kongsberg. 

1. Det er viktig at eksisterende traktorveger ivaretas for å sikre at adkomst i 
forbindelse med skogsdrift ikke blir dårligere enn i dag. Det er litt uklart hvordan 
dagens traktorveger blir ivaretatt i området vest for Øksneelva (vist på utsnitt av 
plankartet). 

2. Statskog har i dag en velteplass for tømmer ved fylkesgrensa, der den nye 
bomstasjonen kommer. Statens vegvesen skal bygge om denne i forbindelse med 
at den nye bomstasjonen blir etablert. Det er i reguleringsplanforslaget E134 
Saggrenda-Meheia ikke planlagt kryssing av ny E134 i dette området, og ca. 600 
daa blir da utilgjengelig for skogsmaskiner. Statskog foreslår at det bygges en 
kulvert, som også vil være positivt for friluftsliv, jakt og beboere i området. Det 
må også etableres en mulighet for kryssing av bekken med maskiner. 

 

Statens vegvesens kommentar:  

1. Området det vises til ligger mellom Øksneelva og Øksneveien like sør for ny E134, 
og er regulert til riggområde. Traktorvegene i området er vist på tegning O010, og 
tilgangen til disse vil bli opprettholdt etter at området har vært i bruk som 
riggområde.  

2. Statens vegvesen har i revidert planforslag lagt inn en kulvert under ny E134, i 
tråd med det som er vist i innspillet fra Statskog. Denne vil primært være for 
skogsdrifta, men vil også kunne fungere som kryssing for friluftsliv, jakt og 
beboere. Til en viss grad vil undergangen også fungere for vilt. Det er også lagt 
inn en traktorveg fra velteplassen ved dagens E134 til driftskulverten.  

 

E.10 b) Statskog, 19.08.2021  Dok.nr. 182 

Innspill til begrenset høring 18. august – 8. september 2021 

1. Statskog viser til inngått avtale med Statens vegvesen i forbindelse med flytting av 
bomstasjonen, og de legger ved tegning for opparbeidelse av vendehammer. De 
ber om at reguleringsplanen tilpasses den nye situasjonen. 

 

Statens vegvesens kommentar:  

1. Tegningene og plankartet er oppdatert, slik at den planlagte landbruksvegen er 
tilpasset vendehammeren. 

 

E.11 Gernot Ernst og Nadja Ernst‐Zahirovic, 21.05.2021  Dok.nr. 164 

De bor på andre siden av dalen, Heiaveien 16, 3614 Kongsberg. 

1. Deres hovedbekymring er støy. De vil ved 0-alternativet ha et støynivå > 55 dB, 
mens støynivået ved planalternativet vil være < 55 dB. De forventer større trafikk, 
og anmerker at også støynivå < 55 dB kan være forstyrrende. De ber om at 
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planalternativet med skjermingsforslag anses som minimum, og ber om at det 
vurderes økt støyskjerming i dette området. 

2. De er også bekymret for hvor de skal ha adgang til nye E134. De ber at det er i 
rimelig avstand, slik at kjøreveien fra Meheia til Kongsberg ikke forlenges 
unødvendig. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Den nye vegen er planlagt lenger vekk fra bebyggelsen i dette området, og vil gi 
langt bedre støyforhold enn ved 0-alternativet. Statens vegvesen har i reviderte 
reguleringsbestemmelser tatt inn at det skal etableres langsgående støyskjermer i 
henhold til støyrapporten (0,8 m tett betongrekkverk). Det er riktig at støy kan 
oppleves noe forskjellig, men vi forholder oss til grenseverdien 55 dB gitt i 
rundskriv T-1442/2021 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging.   

2. Dagens veg mellom Rossebu og Saggrenda vil bli liggende. Vest for Vollåstunne-
len vil gamlevegen (der det nå er gangveg) bli reetablert, slik at trafikken på denne 
vegen kommer ut i krysset med ny E134 i Saggrenda. Kjøreveien til Kongsberg blir 
dermed om lag den samme avstanden som i dag 

 

E.12 Atle Pedersen og Tove Rud, 21.05.2021  Dok.nr. 166 

Atle Pedersen og Tove Rud har hytte på Bråtavannet hyttefelt. 

1. De er bekymret for at den høye farten kan medføre økt støy, og mener at 
betongrekkverk da vil dempe støyen bedre enn vanlig autovern. 

2. De viser til planlagt tiltak i bekken som kommer ned ved hytten, og er bekymret 
for at det kommer maskiner for å grave i området eller at tiltaket medfører 
betraktelig økt vannføring i bekken. 

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Eiendommen har beregnet støynivå på 56 dB ved 0-alternativet, altså dagens E134 
med framskrevet trafikk. Ved planalternativet vil støynivået ligge godt under 55 
dB, som er kravet for tiltak (gul støysone). Eiendommen vil ikke ha stor effekt av 
støyskjerm i form av tett rekkverk. 

2. Tiltaket som det vises til, er mulighet for å gjøre noe i eksisterende bekk. Vi tilfører 
i utgangspunktet ikke mer vann til denne bekken, og det vil sannsynligvis ikke bli 
behov for tiltak. Vi har allikevel vist et midlertidig bygge- og anleggsområde ved 
alle slike bekkeløp. Dette for å sikre rettigheter dersom det viser seg å være behov 
for å gjøre tiltak i bekken.  

 

E.13 a) Leif Haave, 06.09.2021  Dok.nr. 186 

Innspill til begrenset høring 18. august – 8. september 2021 

Leif Haave sendte, via sin advokat Sveinung Sauar, 06.09.2021 klage på 
reguleringsplanforslaget som legger opp til å lage ny vei til Heia hyttefelt tvers over 
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Haaves eiendom. Haave hadde ingen merknader til planforslaget da det lå ute til 
offentlig ettersyn i perioden 09.04-21.05.2021.  

1. Brudd på opplysningsplikten: 

Ifm. offentlig ettersyn av planforslaget mottok Haave et brev av 06.04.2021. 
Brevet var generelt og uten kartvedlegg, og inneholdt ingen informasjon som 
skulle tyde på at det planlegges etablering av en helt ny vei tvers over hans 
eiendom. I brevet henvises det til en nettside, men Haave bruker ikke digital 
kommunikasjon og har hele tiden trodd at det eneste inngrepet på hans eiendom 
knytter seg til traséen for ny E134 (som han ikke har innvendinger mot). Haave ble 
først kjent med at det er foreslått regulert inn en vei til hyttefeltet over hans 
eiendom ifm. begrenset høring ang. et innspill om også å regulere inn 
parkeringsplasser på hans eiendom i tilknytning til den nye hytteveien. 

Leif Haave / Sveinung Sauar hevder at et så inngripende tiltak som en ny vei over 
Haaves eiendom krever at forvaltningen sørger for at grunneier blir informert. Det 
anføres brudd på opplysningsplikten, jf. forvaltningsloven § 17 (1). 

2. Innsigelser mot planforslaget pga. at alternativer ikke er vurdert: 

a. Leif Haave bestrider at det kan reguleres inn en ny vei som gir grunnlag for 
ekspropriasjon når det allerede finnes et fullgodt alternativ for atkomst til 
hyttefeltet – fra E134 ved Tellerud, ned langs jernbanelinja mot Øysteinstul 
stasjon, og derfra opp igjen til hyttefeltet. Selv om denne veien gir en noe 
lenger atkomst, er den mindre bratt og har god standard. Haave påpeker at 
dette alternativet ikke synes å være vurdert i planbeskrivelsen.  

b. Leif Haave mener subsidiært at det vil være en langt bedre løsning å legge 
eventuell ny vei til hyttefeltet parallelt med ny E134 fra ny avkjøring i 
retning Kongsberg og koble denne inn på eksisterende vei til hyttefeltet når 
man kommer inn på g/b nr. 46/1. Dersom denne løsningen velges vil Haave 
kunne akseptere å avgi en bredere stripe. Haave påpeker at heller ikke dette 
alternativet synes å være vurdert i planbeskrivelsen.  

3. Leif Haave motsetter seg at det skal reguleres inn parkeringsplasser på hans 
eiendom. 

4. Leif Haave hevder, via sin advokat Sveiung Sauar, at dette er et så vidtgående 
tiltak at manglende informasjon må medføre ugyldighet, og varsler samtidig at et 
endelig vedtak vil angripes og om nødvendig forfølges rettslig. 

 

Statens vegvesens kommentar:  

1. Statens vegvesen viser til de særskilte bestemmelsene i pbl. § 12-10 jf. § 5-2. I 
brevet fra Statens vegvesen datert 06.04.21 er det vist til hvor planforslaget ligger 
elektronisk, det er skrevet at planforslaget kan bli tilsendt på papir og det er 
invitert til åpen kontordag både elektronisk og fysisk. I tillegg er det opplyst at 
papirversjon av planforslaget var tilgjengelig hos Statens vegvesen og Notodden 
kommune. Telefonnummer og annen kontaktinformasjon er oppgitt. Statens 
vegvesen mener informasjon/opplysninger om planforslaget er sendt Haave i tråd 
med gjeldende bestemmelser i plan- og bygningsloven, og kan derfor ikke se at det 
foreligger brudd på opplysningsplikten. 

2. Manglende vurdering av alternative traséer: 
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a. Den alternative atkomstveien ned mot Øysteinstul stasjon er vesentlig lengre 
enn det forslaget som lå inne i reguleringsplanen ifm. offentlig ettersyn. 
Løsningen vil innebære en vesentlig ulempe, inkl. økte driftsutgifter, for 
hytteeierne, og er av Statens vegvesen derfor ikke ansett å være en aktuell 
løsning. 

b. Statens vegvesen ser at en slik løsning kan ha flere fordeler – spesielt ved at vi 
får samlet inngrepet. Lengden på vegen vil bli tilnærmet lik det opprinnelige 
forslaget, men gir en rettere kurvatur. Det nye forslaget vil være positivt for 
friluftsliv, da stien fra Jerpetjønnhovet blir mindre berørt. For naturmangfold 
er også endringen positiv, da vi flytter vegen vekk fra Månlitjønn (amfibier). I 
stedet for parti med stor tosidig skjæring blir det sprenging over en lengre 
strekning som blir mer synlig utenifra. Med den alternative løsningen blir det 
totalt sett noe mindre sprengning, mer fylling og mer behov for rekkverk. 
Statens vegvesen vil drøfte forslaget med berørte grunneiere og 
hytteforeninger i en ny begrenset høring. 

3. Tas til etterretning. I det alternative forslaget er disse parkeringsplassene ikke tatt 
med. 

4. Tas til orientering. Statens vegvesen deler for øvrig ikke Leif Haaves oppfatning av 
manglende informasjon (jf. pkt 1). 

 

E.13 b) Leif Haave, 15.09.2021  Dok.nr. 192 

Innspill til ny begrenset høring 10. september – 21. september 2021 

Etter innspill fra Leif Haave sendte Statens vegvesen et forslag til ny trasé for 
atkomstveg til Heia hyttefelt til ny begrenset høring blant berørte grunneiere og 
hytteforeninger i området. Statens vegvesen presenterte forslaget og svarte på 
spørsmål fra Leif Haave og hans advokat Sveinung Sauar i et møte 15.09.2021, og vi 
mottok e-post samme dag. 

1. Leif Haave bekreftet at forslaget om ny trasé for atkomstveg til Heia hyttefelt er i 
tråd med hans forslag, og at endringen støttes. 

 

Statens vegvesens kommentar:  

1. Tas til etterretning. Statens vegvesen vil fremme den alternative adkomstvegen i 
endelig forslag til reguleringsplan. 

 

E.14 Tone Bentsrud, 17.09.2021  Dok.nr. 194 

Innspill til ny begrenset høring 10. september – 21. september 2021 

Etter innspill fra Leif Haave sendte Statens vegvesen et forslag til ny trasé for 
atkomstveg til Heia hyttefelt til ny begrenset høring blant berørte grunneiere og 
hytteforeninger i området. Statens vegvesen gjennomførte et telefonmøte med 
grunneiers representant (Olav Bergholtz) 15.09.2021, og SVV supplerte 
kartgrunnlaget i e-post 16.09.2021. Vi mottok høringsinnspill 17.09.2021. 
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1. Tone Bentsrud går ikke med på det nye vegforslaget, og vil at det opprinnelige 
forslaget til adkomstveg til hyttefeltene skal gjennomføres. Hun har en mengde 
veger på kryss og tvers på sin eiendom og er ikke interessert i å avstå grunn til 
enda mer veg. 

 

Statens vegvesens kommentar:  

1. Statens vegvesen mener at forslaget til alternativ adkomstveg til Heia hyttefelt 
totalt sett er det beste, og legger dette til grunn i reguleringsplanforslaget som 
oversendes for endelig politisk behandling. Hovedargumentet for denne løsningen 
er at vi får samlet inngrepet. Lengden på vegen vil bli tilnærmet lik det 
opprinnelige forslaget, men gir en rettere kurvatur. Det nye forslaget vil være 
positivt for friluftsliv, da stien fra Jerpetjønnhovet blir mindre berørt. For 
naturmangfold er også endringen positiv, da vi flytter vegen vekk fra Månlitjønn 
(amfibier). I stedet for parti med stor tosidig skjæring blir det sprenging over en 
lengre strekning som blir mer synlig utenifra. Med den alternative løsningen blir 
det totalt sett noe mindre sprengning, mer fylling og mer behov for rekkverk. 

Det sto ingenting i høringsinnspillet om framtidig vegrett, men Statens vegvesen 
ser at Bentsrud må få vegrett på den nye adkomstvegen for å komme til egen 
eiendom. 

 

 

 


