
APRIL 2016 E134 Strømsåstunnelen

Forslag til 
planprogram klart

NÆRINFORMASJON

I forslaget til planprogram, som nå blir lagt ut til offentlig 
ettersyn, har vi foreslått å bygge den nye tunnelen syd for 
dagens tunnel. 

Rundkjøringen på Bangeløkka i øst skal tilpasses en ny 
4-felts løsning for Strømsåstunnelen, men prosjektet løser 
ikke utfordringene knyttet til trafikkavviklingen i dette 
krysset. Ved Bjørkelia spleises den nye tunnelløsningen 
sammen med eksisterende veg på vestsiden. Ny Tilfarts-
veg vest/Tilfartsveg Konnerud er ikke en del av dette pro-
sjektet, men blir tatt hensyn til i planleggingen. 

Offentlig ettersyn – din mulighet til å påvirke
Det er vanskelig for oss i Statens vegvesen å kjenne til alt 
om lokale forhold. Derfor vil vi gjerne at du kommer med 
innspill. Vår erfaring er at vi får bedre planer når grunneiere, 
kommuner, offentlige etater og andre deltar aktivt i planpro-
sessen. Muligheten til å påvirke er størst tidlig i prosessen. 

I planprogrammet, som Drammen kommune har lagt ut til 
offentlig ettersyn, kan du gi innspill til videre planlegging. 
Merknader og innspill som kommer inn blir tatt med og 
vurdert videre i planarbeidet. 

Planprogrammet ligger ute til offentlig ettersyn fra        
1. april 2016 til 18. mai 2016. 
Dokumentet blir lagt ut på kommunens hjemmeside. 
I tillegg  legges dokumentet ut på prosjektets side på           
vegvesen.no  Linken finner du sist i denne brosjyren. 

Innspill og merknader skal være skriftlige. Du kan sende 
de på e-post til:
E134.tunnel@drammen.kommune.no eller i posten 
til: Drammen kommune, Engene 1, 3008 Drammen. 
Merk innspillene med «E134 Strømsåstunnelen». 
Du har frist fram til 18. mai 2016 til å komme med dine 
synspunkter. 
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Strømsås-
tunnelen Bangeløkka

Bjørkelia
Dagens Strømsåstunnel 
oppfyller ikke kravene i 
sikkerhetsforskriften for 
tunneler. Statens vegvesen 
skal derfor bygge et nytt 
løp parallelt med eksister-
ende tunnel. I samarbeid 
med Drammen kommune 
skal vi nå i gang med å 
utarbeide et forslag til 
reguleringsplan for nytt løp 
i E134 Strømsåstunnelen. 



Har du spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt med: 
Prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen tlf. 993 86 033 eller på e-post: nils.brandt@vegvesen.no 
Planleggingsleder Helge Jahn-Larsen i Statens vegvesen tlf. 932 43 098 eller på e-post: helge.jahn-larsen@vegvesen.no 

Har du spørsmål om planbehandlingen kan du ta kontakt med:
Drammen kommune, Byplan ved Anders Johansen tlf. 416 17 421 eller på e-post: anders.johansen@drmk.no

Les mer om prosjektet på: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e134stromsastunnelen
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Hva er et planprogram?
Planprogrammet fastsetter hvilket alternativ og konsekven-
ser av dette vi mener bør utredes videre i reguleringspla-
nen. Planprogrammet sier også noe om den kommende 
planprosessen og hvilke medvirkningsmuligheter som 
finnes. 

Hva skjer videre?
Det endelige planprogrammet fastsettes av formannskapet 
i Drammen kommune, trolig sommeren 2016. Deretter skal 
det utarbeides en reguleringsplan med konsekvensutred-
ning. I reguleringsplanen velges detaljert løsning for ny 
tunnel og dagsoner.  

Konsekvensutredningen viser vegprosjektets virkninger på 
miljø og samfunn. Reguleringsplanen med konsekvensut-
redningen legges ut på offentlig ettersyn før planen vedtas 
endelig av Drammen kommune.

Reguleringsplanen består av plankart med bestemmelser 
og føringer for hvordan prosjektet skal gjennomføres, og 
åpner dessuten opp for at vi kan starte å erverve nød-
vendig grunn for vegprosjektet. Før bygging må det også 
utarbeides en detaljert byggeplan og gjennomføres en 
anbudskonkurranse for å velge en eller flere entreprenører 
som skal bygge den nye Strømsåstunnelen. 

Finansieringen av prosjektet og den politiske behandlingen 
er de viktigste faktorene med hensyn til videre framdrift.

Planprogram ByggingReguleringsplan
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entreprenørerByggeplan
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ÅPENT MØTE OG KONTORDAG
Torsdag 14. april holder vi et åpent møte fra             
kl. 18.00 til kl. 20.00 på Marienlyst skole i Schwartz 
gate 12. På møtet vil vi informere om prosjektet og 
hva som skjer framover. Her vil du også få mulighet til 
å komme med spørsmål og innspill til planprogrammet. 

Uken etter, onsdag 20. april, har vi åpen kontordag 
fra  kl. 15.30 til kl. 19.00. Her vil vi ikke presentere pro-
sjektet, men legger opp til at interesserte kan komme 
innom for å få svar på spørsmål og komme med inn-
spill. Den åpne kontordagen finne r også sted på Mari-
enlyst skole.

Åpent møte:  Torsdag 14. april kl. 1800-2000
Åpen kontordag:  Onsdag 20. april kl. 1530-1900


