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FORORD

Statens vegvesen Region sør skal utarbeide detaljreguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for
ny Strømsåstunnel (E134) i Drammen kommune. Planen omfatter nytt tunnelløp i Strømsåsen
parallelt med eksisterende tunnel, tilkobling til krysset på Bangeløkka og innspleising til eksisterende
veg i Bjørkelia på vestsiden av tunnelen.

Vegtiltaket er utredningspliktig i henhold til «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter
plan- og bygningsloven». Derfor fastsettes planprogrammet som skal redegjøre for hvilke
problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, og hvordan planprosessen gjennomføres.
Programmet viser hvilke utredninger som anses nødvendig å utføre. I tillegg beskriver
planprogrammet opplegg for medvirkning og informasjon, i forhold til grupper og interesser som
antas å bli berørt.

Drammen kommune er planmyndighet, og planprogrammet skal fastsettes politisk i kommunen.

Statens vegvesen er tiltakshaver og ansvarlig for planarbeidet. Planprogrammet forankres hos ulike
eksterne og interne koordinerings- og samarbeidsgrupper.  Arbeidet utføres i samarbeid med
Drammen kommune. Planprosessen er omtalt i kapittel 7.

Varsel om planoppstart for reguleringsplan E134 Strømsåstunnelen blir annonsert sammen med
dette planprogram. Det arrangeres åpent møte og åpen kontordag i løpet av høringsperioden for
planprogrammet. Åpent møte annonseres særskilt.

Informasjon om prosjektet finnes på følgende nettside:

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e134stromsastunnelen

Uttalelser/merknader skal være skriftlige og sendes til e-post:
E134.tunnel@drammen.kommune.no

eller
Drammen kommune
Engene 1
3008 Drammen
innen 18.mai 2016. Merk innspill med «E134 Strømsåstunnelen».

Kontakt

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Statens vegvesen Region sør ved
Nils Brandt, tlf. 32 21 43 35 / 993 86 033, e-post nils.brandt@vegvesen.no

Spørsmål om planbehandling kan rettes til:
Drammen kommune, Byplan ved
Anders Johansen, tlf.  41 61 74 21, e-post anders.johansen@drmk.no
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1. INNLEDNING

1.1 Planprogrammets formål
Formål med planprogrammet er å klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder
fastsette hvilke tema som skal utredes og/eller beskrives nærmere i konsekvensutredningen (se kap.
1.3). Temaene som utredes skal være beslutningsrelevante. Planprogrammet er et verktøy for å
avklare viktige problemstillinger og for å bidra til medvirkning tidlig i planarbeidet.

Konkret dreier medvirkningen i denne fasen seg om innspill slik at det sikres et best mulig resultat.
Slike innspill er forhold/tema som skal inngå i konsekvensutredningen og innspill av betydning for det
konkrete planarbeidet for valgt løsning.

Statens vegvesen er tiltakshaver og legger nå forslaget til planprogrammet ut til offentlig ettersyn
etter avtale med ansvarlig myndighet. Etter høringsperioden vil tiltakshaver bearbeide/innarbeide
høringsuttalelsene før planprogrammet fastsettes av Drammen kommune. Når programmet er
fastsatt er det styrende for videre planlegging.

1.2 Bakgrunn
Eksisterende Strømsåstunnel ligger i Drammen kommune og forbinder Drammen og Mjøndalen.
Strekningen er en m   del av vegrute 5a (E134) mellom Drammen og Haugesund. Strømsåstunnelen
ble åpnet i 2001. Tunnelen har ett løp med trafikk i begge retninger og er 3,8 km lang. I åpningsåret
var trafikken ca. 11500 kjøretøyer pr. døgn (ÅDT). Tunnelen har i dag (2014) en ÅDT på ca. 17600
kjt./døgn.

Tunnelsikkerhetsforskriften trådte i kraft i 2007 som et resultat av EU-direktiv 2004/54/EF.
Forskriften stiller krav til både nye og eksisterende tunneler med lengde over 500 meter.      I
forskriftens vedlegg i pkt. 2.3.7 heter det: I eksisterende tunneler på mer enn 1.000 meters lengde
med et større trafikkvolum enn 2.000 kjøretøy per kjørefelt, skal det vurderes om det er
gjennomførbart og virkningsfullt å lage nye nødutganger.

Nødutganger/rømningsveger skal gjøre det mulig for trafikantene i tunnelen å forlate tunnelen uten
kjøretøyene sine og nå et trygt sted i tilfelle av en ulykke eller brann. Når det finnes nødutganger skal
avstanden mellom disse ikke være over 500 meter.

Eksisterende Strømsåstunnelen har dispensasjon fra tunnelsikkerhetsforskriften fram til 30. april
2019. Innen denne frist må derfor rømningsmulighetene være etablert dersom ny dispensasjon ikke
blir gitt, men det er søkt om å forlenge denne dispensasjonen. Det er besluttet at rømningsbehovet
skal løses ved å bygge nytt tunnelløp ved siden av det eksisterende med tverrforbindelser mellom de
to tunnelløpene. Dermed kommer et nytt krav inn som gjelder 2-løps tunneler. Der er kravet til
avstand mellom gangbare tverrforbindelser 250 meter (håndbok N500 pkt. 4.7, tabell 5.1 og figur
5.4). Tunnelløpene vil dermed fungere som rømningsveger for hverandre. Ved å separere
trafikkstrømmene med ett tunnelløp for hver retning øker brannsikkerheten betraktelig, det gir
større kapasitet for trafikk, det gir større fleksibilitet ved hendelser og vedlikehold og er mer
trafikksikker og ulykkes-reduserende, siden møteulykker unngås.

Prosjektet er omtalt i NTP 2014-23 som et prosjekt med bevilgning i siste del av planperioden (2018-
2023). Det jobbes for byggestart i 2019.  Etter vedtatt reguleringsplan må det foretas grunnerverv,
detaljert planlegging og gjennomføres anbudskonkurranse.   Bygging antas å ta ca. 4 år.  Det siste
året vil bli benyttet til rehabilitering av dagens tunnel, mens trafikken går i ny tunnel.
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1.3 Krav om konsekvensutredning, lovgrunnlaget
Plikten til konsekvensutredning følger av «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan-
og bygningsloven (1.1.2015)». Reguleringsplan for E134 Strømsåstunnelen utløser plikt til
konsekvensutredning etter forskriftens § 2f. Denne § viser til vedlegg 1, pkt. 17, hvor vegprosjekter
med investeringskostnader på mer enn 500 millioner kroner alltid skal konsekvens utredes.

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om,
og på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres.

Krav om konsekvensutredning innebærer at det må utarbeides og fastsettes et planprogram som skal
legges til grunn for arbeidet med konsekvensutredning av planforslaget.

Tiltaket er ikke konsekvensutredet på høyere plannivå.

1.4 Nytte- kostnadsanalyse
Tunnelsikkerhetsforskriften krever at det etableres rømningsveger fra Strømsåstunnelen. Dette løses
best ved å bygge en ny tunnel parallelt med eksisterende. Det legges opp til at denne skal ligge på
sydsiden av eksisterende tunnel med tilkobling til eksisterende rundkjøring på Bangeløkka.

Man er dermed i den situasjonen at bygging er besluttet og det bare foreligger ett alternativ. I
henhold til Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser gjennomføres nytte-
kostnadsanalyser som en del av konsekvensutredninger. Dette utføres for å vurdere forskjellige
alternative løsninger mot hverandre. Siden det i dette tilfellet kun foreligger ett alternativ og
utbyggingen er besluttet anser tiltakshaver at det ikke er nødvendig å gjennomføre nytte-
kostnadsanalyse.

Det vil derfor ikke bli utført nytte-kostnadsanalyse for prosjektet, men kun utført de
konsekvensanalyser som dette planprogrammet krever.
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Kart: Eksisterende Strømsåstunnel (blå stipla linje).

1.5 Beskrivelse av tiltaket
Planen omfatter:

· Nytt tunnelløp for Strømsåstunnelen, parallelt med eksisterende tunnelløp.
· Tverrforbindelser (rømningsveger) mellom tunnelene (for hver 250 m).
· Ombygging av Bangeløkkakrysset tilpasset to tunnelløp.
· Tilknytning til 2-vegs trafikk på eksisterende E134 på vestsiden av tunnelen ved Bjørkelia,

tilpasset en fremtidig 4-feltsveg mot Mjøndalen.
· Snumuligheter i Bjørkelia ved stengt tunnel.
· Støytiltak.
· Tiltaket skal kunne tilpasses vedtatt løsning for «Tilfartsveg vest /Tilfartsveg Konnerud» som

forutsetter kryss med ramper i og utenfor tunnelen med E134. Jf. kap. 2.4.

Vegen planlegges etter dimensjoneringsklasse H9 i Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013),
med redusert fart mot rundkjøring på Bangeløkka. Jf. kap. 3.4.2.

1.6 Målsettinger for prosjektet
Hovedmålet med prosjektet er å forbedre rømnings-muligheter fra tunnelen, slik at kravene i
tunnelsikkerhetsforskriften oppfylles. Det er også et mål å finne løsninger som er
trafikksikkerhetsmessig gode og løsninger som bedrer framkommelighet og kapasitet (slik at kø i
Strømsåstunnelen og på E18 unngås).
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2. RAMMEBETINGELSER

2.1 Statens vegvesens mål og nullvisjonen
Statens vegvesen har som overordnet nasjonalt mål å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og
miljøvennlig transportsystem som dekker de behov samfunnet har for transport og som fremmer en
regional utvikling.

Nullvisjonen er visjonen om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade.

Nullvisjonen er forankret i Nasjonal transportplan og innebærer
en ambisjon om en markant og varig reduksjon i antallet
drepte og livsvarig skadde i trafikken. Nullvisjonen fastslår at
trafikksikkerhet er en kvalitet som kjennetegner et godt
planlagt, godt bygd og velfungerende transportsystem.

2.2 Statlige føringer
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

De nasjonale forventninger etter plan- og bygningslovens § 6-1 ble for første gang fastsatt av
Regjeringen 24.6.2011. Forventningene skal følges opp i planleggingen etter plan- og bygningsloven
og legges til grunn for Statens deltaking i planleggingen og omfatter følgende tema:

· Klima og energi
· By- og tettstedsutvikling
· Samferdsel og infrastruktur
· Verdiskapning og næringsutvikling
· Natur, kulturmiljø og landskap
· Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

Rikspolitiske retningslinjer og føringer i lovverk som legges til grunn

Innenfor veg- og transportplanlegging er det fastsatt retningslinjer og føringer i lovverk som skal
legges til grunn for planlegging etter plan- og bygningsloven. Reguleringsplan skal utformes i tråd
med rikspolitiske retningslinjer og lovverk.

2.3 Forholdet til statlige og kommunale planer

Nasjonal transportplan

Stortinget har gjennom Nasjonal transportplan (NTP) vedtatt at det skal bygges nytt tunnelløp i
Strømsåstunnelen. I Nasjonal transportplan 2014-23 står følgende:
«For å følge opp tunnelsikkerhetsforskriftens bestemmelser om tunneler med høy trafikk, settes det av statlige
midler i siste seksårsperiode til bygging av ekstra tunnelløp i Strømsåstunnelen på E134 i Buskerud. Midlene kan
benyttes som bidrag til en mer omfattende utbygging av vegnettet i tilknytning til tunnelen, forutsatt at det blir
lokalpolitisk tilslutning til bompengeopplegg for en større utbygging.»

Kommunale planer

For kommunedelplaner og reguleringsplaner i området vises det til Drammens kommunes kartportal
på internett, som finnes på: Kart - Drammen kommune
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2.4 Forhold til andre planer (store prosjekt)
Mange store prosjekter er aktuelle i Drammensdistriktet, disse vil i mer eller mindre grad påvirke
trafikkbelastningen i Bangeløkkakrysset.

Prosjekter som antas/forventes å ha stor innvirkning på trafikkbildet:

· Tilfartsveg vest/Tilfartsveg Konnerud
· E134 fire-feltsveg til Mjøndalen.
· E18 fullverdig kryss med rv. 23 i Lier.
· Nytt sykehus Brakerøya.

Prosjekter som antas/forventes å ha mindre eller liten innvirkning på trafikkbildet:

· Ny Vestfoldbane i tunnel gjennom Strømsåsen.
· Reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsonsgate.

Konseptvalgutredningen(KVU) for Buskerudbypakke 2:

· E 134 Strømsåstunnelen er omtalt i Buskerudbyen, men er et selvstendig prosjekt med egen
prioritering i NTP.

· Etter kvalitetssikring av KVU presiserer Samferdselsdepartementet om Regjerings beslutning i
brev av 08.05.2015 at større statlige riksvegtiltak begrenses til å omfatte E 134 Strømsåstunnelen
for Buskerudbyen.

Ny rv. 23 fram til E18 er et selvstendig statelig riksvegtiltak.

Framtidsprosjekt:

· Lierdiagonalen som er en foreslått forbindelse mellom E 18 i nytt kryss med rv. 23 gjennom
Bragernesåsen til Solbergelva og Mjøndalen. Lierdiagonalen kan gi god trafikkavlastning i
nedre del av Drammensområdet.  Prosjektet ligger ikke inne i NTP.

Tilfartsveg vest /Tilfartsveg Konnerud:

Ny «Tilfartsveg vest /Tilfartsveg Konnerud» planlegges som selvstendig prosjekt med utgangspunkt i
vedtatt løsning i kommunedelplan fra 2002 og områderegulering for Sundland fra 2015.  Vedtatt
kommundelplan fra 2002 er vist på figur 1. Kommuneplan med justering iht. områderegulering
Sundland er vist på figur 2.
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Figur 1: Vedtatt alternativ i kommunedelplan for Tilfartsveg vest /Tilfartsveg Konnerud.

Figur 2: Kommunedelplan med Tilfartsveg vest /Tilfartsveg Konnerud slik den er vedtatt
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i områderegulering Sundland.

Tilfartsveg vest /Tilfartsveg Konnerud forutsetter kryss med ramper i og utenfor tunnelen med E134.
Nye vegnormalkrav krever at vegkryss i tunnel må ha særskilt tillatelse fra Vegdirektoratet. Gjennom
fraviksbehandling i Vegdirektoratet er krysset med ramper i tunnelen godkjent.
Det er skissert hvordan tunnelen på tilfartsveg vest kan bygges slik at den oppfyller kravene til
maksimalt 5 % stigning.  Kravene til stigning medfører at tunnelen opp til E134 må gjøres lenger enn
tidligere. Det er flere alternativ muligheter for hvordan dette kan gjøres.

3. PLANFORUTSETNINGER

3.1 Åpningsår
Statens vegvesen foreslår å sette 2023 som antatt åpningsår, men det understrekes at åpningsåret
kan påvirkes av politiske vedtak og bevilgninger.

3.2 Referansesituasjon (alternativ 0)
Referansesituasjonen beskriver forholdene i 2043 – 20 år etter åpningsår. Referansesituasjonen
(alternativ 0) beskriver forholdene dersom det ikke foretas endringer i vegsystemet som det ikke har
fått bevilgning til slik som nytt tunnelløp. Referansesituasjonen tar utgangspunkt i dagens situasjon. I
tillegg inngår trafikkveksten fram til 2043 og vedtatte utbygginger som forventes fullført før
sammenligningsåret. Dette kan for eksempel være tiltak på eksisterende veg, utbygging av andre
veger, boligbygging og næringsutbygging.

Følgende inngår i referansesituasjonen:

· Reguleringsplan for Bjørnstjerne Bjørnsons gate er under utarbeidelse. Denne planen inneholder
endringer i kryssløsninger, som kan påvirke trafikken ved Bangeløkka.

· Trafikkøkning som følge av øvrig utbygging i Drammen ivaretas gjennom beregninger i
makromodellen RTM frem til 2040 og de generelle prognosene for trafikkvekst fra EFFEKT for
resterende 3 år..

Referansesituasjonen gir grunnlag for sammenligning og vurderingen av konsekvensene mellom
alternativene. Det betyr at referansesituasjonen har konsekvensen 0. Konsekvensene blir da
beskrevet som differansen/endringen mot referansesituasjonen.

3.3 Trafikkprognoser
Trafikkmengden i prognoseåret (2043) skal legges til grunn for dimensjoneringen av vegen/tunnelen.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) i Strømsåstunnelen var i 2014 på 17 600 kjøretøy pr. døgn.
Trafikkberegninger ved bruk av verktøyet Regional transportmodell (RTM) viser en årsdøgntrafikk på
ca. 24 000 kjøretøyer i år 2040 for alternativ 0. Med ytterligere generell trafikkvekst frem til 2043 blir
ÅDT ca. 25000.

Trafikkmengden i tunnelen i 2043 vil endres hvis andre prosjekter realiseres som f.eks. nytt fullt kryss
med E18, Rv23 og Lierstranda (nytt sykehus på Brakerøya), og rv.283 tilfartsveg vest / fv.36 tilfartsveg
Konnerud bygges. Det skal derfor gjennomføres beregninger for dette.
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3.4 Vegstandard og utforming

3.4.1 Tunnelprofil
Håndbok N500 Vegtunneler (2010), angir ulike dimensjoneringsklasser for tunnel basert på
trafikkmengde (ÅDT) og tunnellengde.

Følgende dimensjoneringsklasser er mest aktuelle i det videre arbeidet:

Tunnelklasse E med T9,5 skal benyttes der tunnelen har to kjørefelt (figur 2).

Figur 2. Tunnelprofil T9,5 (meter).

Der det er havarinisjer benyttes T12,5 (figur 3).
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Figur 3. Tunnelprofil T12,5 (meter).

Hvis det er behov for tre felt, retardasjonsfelt, akselerasjonsfelt eller av- og påkjøringsramper
benyttes T13 (se hb. 500, kap. 4.5 tunnelprofiler).

3.4.2 Normalprofil veg
Statens vegvesens Håndbok N100 Veg- og gateutforming (2013) beskriver hvilken vegstandard som
skal legges til grunn ved planlegging og bygging av veg. Standarden bestemmes ut fra vegens
funksjon, trafikkmengde (ÅDT) og fartsgrense.

Trafikkprognosen viser en ÅDT på over 20 000 kjøretøy i prognoseåset (kap. 3.3). Ved ÅDT på over
20000 og fartsgrense på 90 eller 100 km/t blir dimensjoneringsklassen H9. Mot Bangeløkkakrysset
reduseres fartsgrensen i tunnelen. H9 har ved NA-rundskriv 2015/2 blitt erstattet av en ny
dimensjoneringsklasse for motorveg med fartsgrense 110 km/t. Normalprofilet er uendret.

Figur 4. Normalprofil for motorveg med fartsgrense 110 km/t (NA-rundskriv 2015/2).

3.5 Grunnforhold
Bangeløkka: Fjelloverdekningen under jernbanen må vies spesiell oppmerksomhet. Det er foretatt en
rekke fjellprofil-boringer i området. Behov for supplerende fjellprofilboringer, boringer i fjell og
løsmasseprøver må vurderes.

Bjørkelia: Her er det et løsmasselag over fjellet der tunnelen kommer ut i dagen.  For å få bestemt
plassering av portal må det derfor foretas nødvendige boringer/prøver i denne ende av tunnelen.
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4. VALG AV KRYSSLØSNING BANGELØKKA

4.1 Generelt
Effektivisering av planleggingen er et mål i samferdselsprosjekter. Når færrest mulig alternativer
legges til grunn for planleggingen, gir det en effektiviseringsgevinst. Denne oppnås gjennom redusert
utredningsbehov som igjen medfører reduserte kostnader til planlegging og spart tid i planprosessen.
Det er derfor et mål for prosjektet og bare fremme ett forslag til detaljregulering. Samtidig er det
viktig å ha vurdert ulike løsninger slik at det beste alternativet/løsningen blir valgt. Det har derfor
vært gjennomført en omfattende kreativ fase hvor svært mange forslag har vært vurdert. Disse er
presentert i en egen silingsrapport (se neste punkt).

Det er tunnelens tilkobling til krysset på Bangeløkka som er styrende for resten av prosjektet. Både
den kreative fasen og silingsprosessen er derfor konsentrert om dette området.

4.2 Silingsprosessen
Gjennom vurderingen av ulike alternativer har det vært gjennomført en silingsprosess i flere trinn.
Silingen er primært gjort på bakgrunn av en vurdering av:

· Risiko.
· Trafikksituasjon.
· Vegnormalene.
· Antatte konsekvenser for ikke-prissatte konsekvenstema.
· Anleggs- og vedlikeholdskostnader.
· Gjennomførbarhet.
· Tilnærmet like løsninger har vært vurdert opp mot hverandre.
· Forslag utenfor planområdet og/eller utenfor målsettingen er tatt bort.
· Alternativer som antas å gi store negative konsekvenser for ett eller flere tema er tatt bort.

Oppsummert ligger hovedbegrunnelsen for at alternativer ikke er tatt med i videre planlegging i at
alternativet ikke oppnår de mål som er satt, ikke tilfredsstiller de føringer som er gitt eller ikke gir
klare fordeler sett i sammenheng med de alternative som blir med i videre planlegging.

Tre alternativ er gitt en grundigere vurdering. Prosessen fram til valg av alternativ er beskrevet i
«Forprosjektrapport for E134 Strømsåstunnelen». Rapporten er et vedlegg til dette planprogrammet.

5. ALTERNATIV SOM FORESLÅES UTREDET
Alternativ 2 som foreslåes regulert får en løsning med tunnelinnslag på østsiden av nåværende
tunnel og ny tunnel på sydsiden av eksisterende. Løsningen er ganske lik dagens situasjon, idet det
kun er strekningen fra Bangeløkka rundkjøringen til tunnelportal som blir berørt av utbyggingen etter
ferdigstillelse. I tillegg trengs noe tilpassing av rundkjøring og ramper.
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Figur 5: Alternativ 2 ved Bangeløkka (eksisterende veger med oransje farge og nye med grå farge).

6. KONSEKVENSER SOM SKAL UTREDES

6.1 Innledning
Idet hensikten med nytte- kostnadsanalyser (etter håndbok V712) har falt bort (jfr. pkt. 1.4) behøves
det heller ikke å utrede de «Prissatte konsekvensene» (f. eks. trafikant- og transportbrukernytte,
ulykkeskostnader, støykostnader m. fl.) utover selve anleggskostnaden. Dette betyr at det heller ikke
utføres en full samfunnsøkonomisk analyse av tiltaket som beskrevet i håndbok V712.

6.2 Metode
· De ikke-prissatte konsekvensene utredes i en tre-trinns prosedyre:
· Beskrivelse og vurdering av status og verdi
· Vurdering av hvilken type endringer (positive eller negative) og omfanget av endringene det

planlagte tiltaket medfører for det aktuelle temaet
· Vurdering av konsekvenser basert på en sammenkobling av verdi og omfang.

Omfanget vurderes i forhold til referansesituasjonen / alternativ 0 (dvs. dagens veg og tunnel, kfr.
kapittel 3.2).

Omfangsvurderingene skal begrunnes. Alle tiltak som inngår i investeringskostnaden skal legges til
grunn ved vurdering av omfang.

Mulige avbøtende eller kompenserende tiltak, samt eventuelt behov for oppfølgende undersøkelser
skal foreslås for de tema der det er aktuelt. Eventuelle konsekvenser i anleggsperioden skal beskrives
i eget kapittel.
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6.3 Byggekostnader
Byggekostnader for tiltaket beregnes med en usikkerhet innenfor +/- 10 % .
Utarbeides ved hjelp av ANSLAG-metoden. Dette er en standardisert metode for beregning av
anleggskostnader knyttet til vegprosjekter.

6.4 Ulykker
Det skal gis en beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen på strekningen for dagens situasjon, og
det skal beregnes forventede ulykker i de aktuelle vegnett. Ulykkene skal kategoriseres etter
skadegrad og ulykkestype.

6.5 Støy og luftforurensning
Analysen av støy fra vegtrafikken skal gjøres i tråd med T-1442, «Retningslinjer for behandling av støy
i arealplanlegging».

6.5.1 Støy
Dagens situasjon

Bangeløkkakrysset og deler av Bjørkelia ligger i et område der Drammen kommune har godkjent at
støygrensene fra T-1442 kan avvikes (jf. Kommuneplanens arealdel – bestemmelser og retningslinjer.
pkt. 6.4 Støy (pbl § 11-9 nr. 6). Bystyrets endelige vedtak 5. oktober 2015, sak 107/2015.

Konsekvenser som skal utredes

Det skal utføres støyberegninger og utarbeides støysonekart i tråd med T-1442, «Retningslinjer for
behandling av støy i arealplanlegging».

Støy i anleggsfasen skal også vurderes i henhold til T-1442.

Støy skal vurderes for følgende situasjoner:
· Dagens situasjon med eksisterende støyskjerming.
· Dagens situasjon med trafikktall for 2043.
· Situasjon i 2043 med ny løsning og foreslått støyskjerming.
· Differanseplot som viser forskjell mellom dagens situasjon i 2043 og ny løsning med foreslått

støyskjerming.
· Differanseplot som viser forskjell mellom situasjon i 2043 med ny veg med foreslått

støyskjerming og uten skjerming (viser effekten av støytiltakene).

Støysituasjonen i friluftsområder skal omtales.
Mulige avbøtende tiltak skal vurderes og foreslås.

6.5.2 Luftforurensning
Dagens situasjon

Det er til dels dårlig luftkvalitet i Drammen, spesielt om vinteren i situasjoner med inversjon.
Vegtrafikk er en hovedkilde til forurensningen.

Konsekvenser som skal utredes
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Det skal utføres luftkvalitetsberegninger fra dagsonene på hver side av tunnelen for alternativ 0 og
tiltaket. Analysen skal gjøres i tråd med T-1520, «Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging».

· Antall personer som blir utsatt for NO2 og PM10 over nasjonale mål skal angis.

6.6 Landskapsbilde/bybilde
Temaet landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse
endres som følge av tiltaket. Begrepet omfatter både natur- og kulturlandskapet. Temaet tar for seg
både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves
sett fra vegen.

Dagens situasjon

Bangeløkka er et stort vegkryss med harde asfaltflater og trafikk i flere plan. Planområdet avgrenses
av Bangeløkkakrysset i nord, dagens E134 og rampe til E18. Mindre grøntområder (vegformål) myker
opp området, som ellers er tettpakket med infrastruktur. Området er ikke egnet for opphold.

Området ved tunnelutløpet i Bjørkelia og videre mot Mjøndalen er dekket av skog. Dagens veg er
derfor lite synlig fra omgivelsene.

Antatte konsekvenser

Den nye tunnelportalen på Bangeløkka anlegges øst for dagens tunnelportal (Strømsåstunnelen). For
landskapsbildet vil den nye vegen være lite synlig for boligområdet i åsen sør og vest for tiltaket. På
litt avstand, sett fra motorvegbrua eller Drammenselva, vil tiltaket også være lite synlig, mens det
kun helt lokalt vil bli synlig. Det blir mer asfalterte flater og to tunnelportaler som vil bli mer
dominerende enn dagens situasjon med én. Trebeplantningen ved dagens tunnelløp må fjernes, men
ny vegetasjon kan veie opp for deler av dette.

Anleggsarbeidet ved Bjørkelia vil medføre at skogen i vegtraseen må felles. Ny veg vil ligge noe
høyere i terrenget enn eksisterende veg, og få fyllinger og skjæringer som blir mer synlige sett fra
åssiden på den andre siden av elva. Terrenginngrepet vil være lite synlig sett fra nærområdet og
elverommet pga. tett skog.

Konsekvenser som skal utredes

Utredningen skal beskrive hovedtrekkene i landskapet og gjøre en verdivurdering av landskapsbildet.
Veganlegget vil påvirke området gjennom direkte og indirekte inngrep, og vurderingen vil være et
uttrykk for hvor store konsekvenser det aktuelle tiltaket vil medføre.

Følgende skal inngå i vurderingen av tiltakets konsekvenser:
· Om vegens skala står i et harmonisk forhold til skalaen i landskapet
· Om vegen medfører skjemmende sår i landskapet eller skjemmende støytiltak
· Om vegen bryter med strukturen i landskapet.
· Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.

6.7 Nærmiljø og friluftsliv inkl. barn og unges interesser
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som ligger i
umiddelbar nærhet fra der folk bor, og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller
på sykkel.

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse.

Dagens situasjon
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Planområdet kan deles i to, øst for tunellen (Bangeløkka) og vest for tunnelen (Bjørkelia).

På Bangeløkka er det et nett av gang- og sykkelveger som binder området sammen, og danner en
ring omkring Bangeløkkakrysset, se figur 6.  Over selve rundkjøringen på Bangeløkka går en bru for
myke trafikanter; en hovedforbindelse retning øst-vest. Brua er tilsluttet tilstøtende gs-veger eller
fortau på begge sider. En nord- sydgående gs-veg går langs østsiden av Colletts gate. En nyanlagt gs-
veg går fra Frydenhaug skole gjennom friområdet og ned til kryss Colletts gate – Vestfoldveien. Det er
også tilrettelagt for gs-trafikanter i Anchersbakken og Frydenhaugveien.

Figur 6: Rødt viser gang/sykkelveger og fortau. Blått er bussholdeplasser.

Frydenhaug skole, interkommunal spesialskole og ressurssenter for elever med nedsatt
funksjonsevne 1. til10. trinn, ligger tett på E18 og dagens Strømsåstunnel. Skolen grenser også til det
gamle parkanlegget til Frydenhaug gård og et mindre friområde. Dette området, inkludert skolens
uteområde, har stor betydning for nærmiljøet og benyttes som nærmiljøanlegg og lekeplass.  Noe
lengere unna ligger Brandenga barneskole. Det er ikke registrert barnehager i umiddelbar nærhet.

Teglverkstomta ved Brandenga er også et parkområde med stor betydning for nærmiljøet, samt
bruparken, men de ligger utenfor selve planområdet.

I Bjørkelia munner tunnelen ut i et skogområde. Det går noen stier gjennom skogen som forbinder
boligområdet i Bjørkelia med skogsbilvegen syd for E134, som også benyttes som turveg.

Antatte konsekvenser

Bangeløkka: Tiltaket vil i liten grad påvirke nærmiljøet. Ny veg og tunellportal blir lagt inntil
eksisterende veg. Inngrepet blir svært lite og griper kun inn i regulert vegformål. De opparbeidede,
grønne områdene i Bangeløkkakrysset blir mindre som følge av ny veg. Ny veg vil antagelig også
medføre noe mer støy og luftforurensning.

Bjørkelia: Ved Bjørkelia vil vegen gjøre et arealbeslag i skogsområdet og skape en noe større
barrierevirkning. En turveg og mindre stier bli berørt. Hovedtyngden av inngrepet vil være på
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sørsiden av eksisterende veg, men deler av vegen, en omkjøringsveg, vil komme nærmere
eksisterende boliger i Bjørkelia. Ny veg kan medføre mer støy og luftforurensing.

Konsekvenser som skal utredes

Tiltakets barrierevirkninger og arealforbruk skal vurderes i forhold til boligområder, skole og
fritidsaktiviteter.

Barn og unges bruk av arealene skal synliggjøres.

Omfang og konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv skal vurderes ut fra følgende kriterier:
· Bruksmuligheter for området
· Barriere for ferdsel mellom viktige målpunkt
· Attraktivitet

6.8 Naturmangfold
Tema naturmangfold omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmangfold omfatter alle
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og
biologisk mangfold knyttet til disse.

Dagens situasjon

På Bangeløkka er det ikke registrert naturtyper eller viltområder i eller i nærheten av planområdet.
Det står imidlertid en eik med omkrets på godt over to meter på Frydenhaug gård, og den faller
således inn under forskrift om utvalgte naturtyper. Det kan også være naturverdier knyttet til
lindetrærne på Frydenhaug gård. Artskart har registreringer av planten nattsmelle samt fiskemåke
ved Bangeløkka. De er rødlistet som nær truet (NT). Det er også en rekke registreringer av fremmede
arter på Bangeløkka, bl.a. hvitsteinkløver, kanadagullris og vinterkarse.

I Bjørkelia er det registrert en viktig naturtype omkring Vannverksdammen og langs Gosenbekken.
Gosenbekken er et viktig bekkedrag som stedvis går gjennom rik edelløvskog. Stedvis partier med
viktige skogsområder øst i dette planområdet, i nærheten av tunellportalen. I Bjørkelia er
hvitsteinskløver, kanadagullris samt parkslirekne registrert i vegkanten. Alle disse artene er i
kategorien svært høy risiko.

Antatte konsekvenser

Konsekvensene for naturmangfoldet antas å være svært små på Bangeløkka, idet vegområdet «i
dagen» er lite, og vegen vil bli etablert i et bymiljø omkranset av veger.  Forekomsten av nattsmelle
kan påvirkes. Den hule eika og lindene ved Frydenhaug gård vil ikke bli påvirket av tiltaket.
Konsekvensene i Bjørkelia antas å være små. Vegen kan komme i berøring med verdifull skog øst i
planområdet, og med et viktig bekkedrag i vest, men det antas at berøringspunktene kan minimeres
gjennom god planlegging. Anleggsarbeid medfører imidlertid alltid en fare for spredning av
fremmede arter.

Konsekvenser som skal utredes

Det skal samles tilstrekkelig dokumentasjon til å oppfylle naturmangfoldlovens dokumentasjonskrav
etter §§ 8 -12 som omhandler «kunnskapsgrunnlaget», «føre-var-prinsippet», «økosystemtilnærming
og samlet belastning», «kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver»,
«miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder». Faren for spredning av fremmede arter utredes, og
tiltak for å begrense faren beskrives.
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Naturmangfoldet skal utredes med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske trekk.
Utredningen skal belyse tiltakets omfang med henblikk på arealbeslag, forurensning og oppsplitting
av naturområder. Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte naturtyper i henhold til
Naturmangfoldloven må avklares og belyses.

6.9 Kulturmiljø
Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større
sammenheng.

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.

Dagens situasjon

Følgende kjente kulturminner finnes i nærområdet.
· Sefrak-bygninger på Frydenhaug gård. Hovedbygningen er i fredningsklasse og har svært høy

verneverdi - vernestatus A. Grøntområdet på Frydenhaug er også av kulturhistorisk verdi selv
om det ikke er fredet.

· Bebyggelsesområde (Frydenhaug hage) mellom Frydenhaugveien, Ivar Holtes gate og
Anchersbakken.

· Sefrak-bygg i Frydenhaugveien 21.
· Det er registrert arkeologisk kulturminner i Bjørkelia innenfor planområdet.
· Bebyggelse og infrastruktur på Austad gård, herregård-lystgård, fredet.

Antatte konsekvenser

· Frydenhaug hage og Frydenhaugveien 21 ligger i nærområdet til tiltaket, og kan i mindre
grad bli berørt.

· Frydenhaug gård blir ikke fysisk berørt.
· Det finnes arkeologisk kulturminner i Bjørkelia innenfor området der ny E134 planlegges.

Enkelte av disse kan bli berørt.

Konsekvenser som skal utredes

Utredningen skal omhandle automatiske fredede kulturminner (kulturminner eldre enn 1537) og
nyere tids kulturminner og kulturmiljøer. Beskrivelsen og registreringen skjer gjennom bruk av
kartdatabaser (f. eks. Askeladden), andre kulturhistoriske kilder og befaring. Omfang og konsekvens
av tiltaket skal vurderes med hensyn til arealbeslag av verdifulle kulturminner eller kulturmiljø og
nærføring som reduserer verdien av kulturmiljø.
Arkeologiske undersøkelser etter kulturminnelovens § 9 skal gjennomføres.

6.10 Naturressurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksressurser, fisk, vilt, vannforekomster,
berggrunn og mineraler. Omfanget skal vurderes i forhold til effekten tiltaket vil få med hensyn til
arealbeslag, oppdeling av arealer, forurensning av jord og avlinger, og eventuelt endrede vekstvilkår
som følge av veganlegget.

Dagens situasjon

Det er begrenset med naturverdier i og ved planområdet på Bangeløkka. På Bangeløkka er det nylig
anlagt energibrønner i forbindelse med utvidelse av Frydenhaug skole. Det finnes også andre spredte
energibrønner knyttet til bebyggelse i området, men avstanden til tunnelen er forholdsvis stor.
I Bjørkelia finnes noe skog som blir berørt av veganlegget, samt et bekkedrag.
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Antatte konsekvenser

Konsekvensene for naturressurser vil være små eller ubetydelige siden det er meget små arealer som
går med til veganlegget. Noe skogsmark går tapt i Bjørkelia, men dette har begrenset verdi som
ressurs. Tunneldriving vil medføre endringer i grunnvannsstrømninger, men såfremt det settes
innlekkasjekrav vil dette ikke påvirke skog eller andre naturressurser over tunnelsonen. I og med at
tunnelarealet øker vil mengden vaskevann øke. Dette må håndteres på en måte slik at resipient ikke
forurenses. Tiltaket kan komme i berøring med forurenset grunn.

Konsekvenser som skal utredes

Kartlegging av brønner skal gjøres før anleggsstart som en del av byggeplanen. Dette vil avdekke
behovet for å etablere nye brønner. Teknisk løsning for håndtering av utslipp som vaskevann skal
beskrives. Forekomst av forurenset grunn i planområdet må kartlegges, og om tiltaket kommer i
berøring med forurenset grunn må det utarbeides tiltaksplaner som sikrer sikker håndtering av
denne typen masser.

6.11 Konsekvenser i anleggsfasen
Konsekvensutredningen skal redegjøre for konsekvenser knyttet til anleggsperioden for følgende
forhold:
· Utslipp til vassdrag og grunn
· Trafikksikkerhet og trafikkavvikling for alle trafikantgrupper (inkl. gangadkomst mellom ekspress-

og lokalbussholdeplasser).
· Trafikkbelastning på lokalvegnett som følge av anleggstrafikk og omlagt trafikk.
· Pendlerparkering og adkomst til denne.
· Støy/støv i forhold til nærmiljø og friluftsliv
· Anleggstrafikk i forhold til skoleveger og lokaltrafikk
· I anleggsperioden vil gs-trafikken bli berørt i begge ender av tunnelen. Tiltak må vurderes.
· Deponi- og riggområder
· Nærføring til verdifulle natur- og kulturmiljøforekomster
· Faren for spredning av fremmende arter.
· Eventuelle konsekvenser for friluftslivet i anleggsperioden skal beskrives.

6.12 ROS-analyse
Det skal utarbeides risiko og sårbarhetsanalyse for å avdekke andre risikofaktorer enn
trafikksikkerhet.

6.13 Andre forhold som skal vurderes

6.13.1 Trafikksikkerhet
Det skal foretas risikovurderinger av den valgte løsningen for å ivareta trafikksikkerheten.

6.13.2 Trafikkavvikling
Trafikkavviklingen skal simuleres og kapasitetsberegnes. Beregningene skal vise blant annet
kølengder, avvikling og reisetider.
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6.13.3 Spesialtransport
Spesialtransporter vil kunne kjøre gjennom kryssområdet på Bangeløkka som i dag. Alternativ gir
ingen endringer.

6.13.4 Omkjøringsveger ved stengt tunnel
Dagens situasjon

· Når tunnelen stenges for planlagt vedlikehold etc. skjer omkjøring på øvrig hovedvegnett
mellom Drammen og Mjøndalen (cirka 12 km).

· Når tunnelen stenges for uforutsette hendelser er omkjøringsruten identisk, men de som
allerede har passert Mjøndalen på veg til Strømsåstunnelen må kjøre helt fram til snunisje
straks før tunnelåpningen og vende tilbake til Mjøndalen. Dette gir en omveg på 16 km.

Fremtidig situasjon (når ny Strømsåstunnelen er ferdig):

· Ved planlagt vedlikehold vil kun ett tunnelløp stenges av gangen. Det må da vurderes om det
er mulig å kjøre tovegstrafikk i ett løp eller om trafikken i den ene retningen ledes på
omkjøringsrute utenfor tunnelen. Det blir i så fall kun halv belastning av omkjøringstrafikk på
omkjøringsvegnettet i forhold til i dag.

· Ved mindre alvorlig uforutsett hendelse kan det hende at det er nok å stenge det ene feltet i
det ene løpet.

· Ved noe større hendelse vil det være nødvendig å stenge ett løp. Dersom det er løpet i
retning Drammen, vil man enten kunne lede denne trafikken over i motsatt løp eller sende
den som i dag i retur til Mjøndalen. Det må da være en snumulighet før tunnelåpningen.

· Dersom hendelsen resulterer i at begge løp må stenges, vil omkjøringssituasjonen være som i
dag.

Snumulighet
Ved nødsituasjoner hvor tunnel stenges umiddelbart, må trafikk som allerede befinner seg mellom
Mjøndalen og tunnelen gis en mulighet til sikker snuing og retur til Mjøndalen. En snumulighet må
bygges før, men nær innkjøring til tunnelen i Bjørkelia.

· Den kan løses ved å bygge en omkjøringsveg opp over tunneltaket og ned igjen på andre
siden. Rampene kan bygges slik at de er tilpasset framtidig kryss med Tilfartsveg
vest/Tilfartsveg Konnerud.

· Andre løsninger kan også vurderes.
· Når Tilfartsveg vest bygges vil denne snuløsning utgå, idet trafikken vil kunne ledes via

Tilfartsveg vest.
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Figur 7: Snumulighet ved nødsituasjon. Orange er nye veger.

6.13.5 Kollektivtransport
Dagens situasjon

Det er i dag holdeplasser inntil/eller i umiddelbar nærhet av anleggsområdet. Det er en holdeplass
for lokalbussen i Colletts gate og en holdeplass for ekspressbusser på vestsiden av forbindelsesvegen
mellom rundkjøringene i Bjørnstjerne Bjørnsons gate og Bangeløkka-rundkjøringen.

Antatte konsekvenser

Holdeplassene ligger utenfor anleggsområdet og antas opprettholdt som i dag.

Konsekvenser som skal utredes

Det gjøres ingen videre vurdering av holdeplassene i dette prosjekt.

7. VIDERE PLANPROSESS

7.1 Planprogram
Dette planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, hvordan og når planprosessen skal
gjennomføres, hvilket alternativ som skal konsekvensutredes og hvilke temaer som skal utredes.
Forslag til planprogram er behandlet politisk i Drammen kommune før det blir lagt ut til offentlig
ettersyn.

Høringsuttalelsene til planprogrammet vil bli kommentert og innarbeidet i et notat før 2. gangs
politisk behandling i kommunen. Notatet vil bli sendt alle som har kommet med merknader til
forslaget til planprogram. Drammen kommune fastsetter endelig planprogram. Fastsatt planprogram
gir grunnlaget for det videre arbeid med reguleringsplanen.

7.2 Reguleringsplan med konsekvensutredning
Statens vegvesen utarbeider forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning (KU) i tråd med
fastsatt planprogram. Forslaget til reguleringsplan med KU legges ut til offentlig ettersyn
i minimum 6 uker. Statens vegvesen tar sikte på å legge planen ut til offentlig ettersyn.  I
høringsperioden kan alle som ønsker det komme med merknader og innspill til planforslaget. Alle
innkomne merknader blir oppsummert og kommentert, og de
som har kommet med innspill vil få et skriftlig svar på hvordan innspillet er tatt hensyn til i



E134 Strømsåstunnelen, reguleringsplan Planprogram

Side 24

planen. Merknader kan føre til at forslaget til reguleringsplan og/eller konsekvensutredningen blir
revidert.

Etter høringsrunden og eventuelle endringer av planen, sendes planforslaget over til Drammen
kommune for politisk behandling.

7.3 Fremdriftsplan for reguleringsarbeidet
Nedenfor følger en tabell for ønsket framdrift.

Tabell 1: Framdriftsplan for reguleringsplanarbeidet for E134 Strømsåstunnelen

Arbeidsoppgaver Ansvar Tidspunkt

0. Politisk behandling av tidligere
forslag til planprogram Drammen kommune Februar 2015

1. Politisk behandling av forslag til
planprogram Drammen kommune Mars 2016

2. Varsel om planoppstart * Drammen kommune April 2016

3. Planprogram legges ut til offentlig
ettersyn (minimum 6 uker) * Drammen kommune April 2016

4. Åpen kontordag/åpent møte * Statens vegvesen,
Drammen kommune April 2016

5. Revisjon av planprogram på
bakgrunn av innspill Statens vegvesen   Mai/juni 2016

6. Oversendelse av planforslag ti
Drammen kommune Statens vegvesen Juni 2016

7. Fastsetting/vedtak av planprogram Drammen kommune Juni 2016

8. Politisk behandling av forslag til
reguleringsplan Drammen kommune August 2016

9.
Offentlig ettersyn av
reguleringsplan med
konsekvensutredning (6 uker) *

Drammen kommune August – oktober 2016

8. Åpen kontordag/åpent møte * Statens vegvesen,
Drammen kommune September 2016

9. Planforslag bearbeides etter
høringen Statens vegvesen Oktober 2016

11. Fastsetting/vedtak av
reguleringsplan Drammen kommune November 2016

*Faser i planprosessen hvor det er mulighet for innspill og kommentarer
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7.4 Videre arbeid
Etter vedtatt reguleringsplan må det foretas grunnerverv, utarbeides en detaljert byggeplan og
gjennomføres en anbudskonkurranse for å velge en eller flere entreprenører som skal bygge
veganlegget. For dette prosjektet antas arbeidet med byggeplan og anbudskonkurranse å ta cirka to
år. Bygging antas å ta cirka tre-fire år. Per dags dato er finansiering ikke avklart, og man er avhengig
av bevilgninger for å gå videre. Det er således ikke avklart når arbeidet med byggeplanlegging og
byggestart vil bli startet opp. Finansieringen av prosjektet og den politiske behandlingen er de
viktigste faktorene med hensyn til videre framdrift.

Prosjektet er omtalt i NTP 2014-23 som et prosjekt det vil bevilges penger til i siste del av
planperioden. Det jobbes for å klare byggestart i 2019.

Etter at nytt tunnelløp er ferdig bygget kommer opprustning av eksisterende tunnelløp.

8. PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Statens vegvesen vil gjennomføre flere tiltak for å informere om planarbeidet:

Avisannonser
Høring/offentlig ettersyn av planer blir annonsert i Drammens Tidende. Åpne møter vil også bli
annonsert i samme avis.

Åpne informasjonsmøter
Det vil bli avholdt åpne møter på kveldstid i forbindelse med høringer/offentlig ettersyn av
planprogram og reguleringsplan. Møtene arrangeres i samarbeid med Drammen kommune. Statens
vegvesen vil gi informasjon om prosjektet. Alle interesserte er velkommen på disse møtene.

Andre møter
Enkeltpersoner eller foreninger som ønsker å treffe representanter fra Statens vegvesen, kan ta
kontakt for å avtale et møte (se kontakt i forordet på side 2). Møtene kan både ha informasjon og
aktiv medvirkning som formål. Vegvesenet kan også ta initiativ til denne typen møter.

Samarbeidsgruppe
Det er opprettet en samarbeidsgruppe bestående av deltakere fra Buskerud fylkeskommune,
Drammen kommune, Fylkesmannen i Buskerud, Drammensregionens Brannvesen og Statens
vegvesen. Formålet med samarbeidsgruppa er å ha et forum der tiltakshaver møter offentlige
myndigheter for å informere om prosjektet og gi myndigheter mulighet for å komme med innspill.

Internett
Prosjektet har egen internettside som man finner på
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e134stromsastunnelen. På internettsiden finnes informasjon
om prosjektet. Høringer/offentlige ettersyn, åpne møter og lignende annonseres.

Nærinformasjon
Det vil bli utarbeidet og distribuert nærinformasjon ved større milepeler i vegprosjektet.

Høring/offentlig ettersyn:
Dette er den formelle medvirkningen etter plan- og bygningsloven. Alle som ønsker det kan komme
med merknad i et offentlig ettersyn. Drammen kommune vil gi tilbakemelding til alle som kommer
med merknad. Fram til reguleringsplanen vedtas vil det bli to høringer/offentlige ettersyn:
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- Høring/offentlig ettersyn av forslag til planprogram, antatt april/mai 2016.
- Høring/offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning, antatt juli –
september 2016.

9. VEDLEGG OG TILLEGGSINFORMASJON
1. Forprosjektrapport.
2. Rapport Risikoanalyse + tilleggsrapport.

Vedleggene finnes på prosjektstes web-side:
http://www.vegvesen.no/europaveg/e134stromsastunnelen

Papirutgave av dette planprogram og vedleggene kan sendes på forespørsel.



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region sør
Prosjektavdelingen
Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
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