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1 Sammendrag 
 
Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for E134 på en strekning fra Århus til 
Seljord. Prosjektet er avgrenset ved Eisand i nord og til krysset E134/ Grunningsdalsvegen i 
sør. Strekningen er på 1,2 km og er en forlengelse av pågående tunnelprosjekt E134 
Gvammen – Århus. 
 
Hensikten med planarbeidet er å sikre jevn standard og glidende overganger mellom ny og 
eksisterende veg, sikre effektiv trafikkavvikling, samt redusere faren for trafikkulykker. Det 
tilrettelegges for sammenhengende gang- og sykkelveg (g/s-veg) mellom 
Grunningsdalsvegen og til Flatinkrysset. Det er satt av midler til gjennomføring av planen i 
forslag til handlingsprogram i 2021 og 2022. 
 
Ny E134 er dimensjonert etter dimensjoneringsklasse H1i henhold til Statens vegvesens 
håndbok N100, slik at vegen vil få forbedret kurvatur og standard.  
 
G/s-veg er planlagt koblet til eksisterende g/s-veg ved Grunningsdalsvegen i sør, og lagt i 
ny trase på østsiden av ny E134 ved Bergtun, og på vestsiden fram til Flatingrenda. G/s-veg 
blir stedvis lagt i traseen til eksisterende E134.  
 
Flatingrenda vil få ny tilkobling til E134. I planen inngår også en mindre justering av krysset 
mellom E134 og Grunningsdalsvegen. Det er dessuten planlagt ny landbruksveg/skogsbilveg 
til Øygarden, på østsiden av ny E134, og tilhørende velteplass for tømmer. Avkjørsler til 
øvrige eiendommer i planområdet er planlagt noe omlagt.  
 
Det er satt av nødvendig areal til annen veggrunn og midlertidige anleggsområder til å sikre 
fleksibilitet i gjennomføringen av tiltaket.  
 
Planen vil gi positive virkninger som bedret fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. 
Tiltaket fører til relativt store terrenginngrep. Veg i dagen gjennom fjellet øst for dagens 
Flatinkryss gir store skjæringer og vil føre til forringede estetiske kvaliteter for landskapet.  
 
Skadereduserende tiltak skal planlegges og iverksettes før bygge- og anleggsstart. Det er 
utarbeidet en plan for ytre miljø (YM-plan), som angir tiltak for forhold som skal hensynstas 
i anleggsfasen.  
 

2 Innledning 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Seljord 
kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for ei strekning på E134 fra Århus til Seljord. 
Prosjektet er avgrenset ved Eisand i nord og til krysset E134/Grunningsdalsvegen i sør. 
Strekningen er på 1,2 km og er en forlengelse av pågående tunnelprosjekt E134 Gvammen – 
Århus. 
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Statens vegvesen fremmer planforslaget, mens Seljord kommune v/ planutvalget er 
planmyndighet. COWI AS har vært konsulent for Statens vegvesen i planarbeidet. 
 
Hensikten med planarbeidet er å sikre jevn standard og glidende overganger mellom ny- og 
eksisterende veg, sikre effektiv trafikkavvikling, samt redusere faren for trafikkulykker. Det 
er satt av midler til gjennomføring av planen i forslag til handlingsprogram i 2021 og 2022. 
 
Planarbeidet er varslet i tråd med plan‐ og bygningslovens § 12‐8. I begynnelsen av juni 
2018 ble oppstart av planarbeidet annonsert i Vest-Telemark blad og Varden. Varsel om 
oppstart ble også sendt til offentlige instanser, grunneiere og andre berørte 5. juni 2018. 
Plangrensen i planforslaget strekker seg noe ut over varslingsgrensen. Endringene er 
kommunisert til aktuelle grunneiere.  
 
Planforslaget består av følgende deler: 

 Plankart for detaljregulering E134 Århus-Seljord (R01, R02), datert 5.7.2019 
 Reguleringsbestemmelser for detaljregulering E134 Århus-Seljord, datert 5.7.2019 
 Planbeskrivelse for detaljregulering E134 Århus-Seljord, datert 5.7.2019 
 Tekniske tegninger, datert 05.07.19 

 
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 26.09.19 -
07.11.2019. Planforslaget vil være tilgjengelig på følgende steder: 

 Seljord kommune, sentralbordet, kommunehuset 
 Statens vegvesen, Region sør, anleggsriggen, Århusmoen 8 
 Internett: https://www.seljord.kommune.no/reguleringsplanar.490769.nn.html 

 
Offentlig ettersyn av planen blir kunngjort i Vest-Telemark blad og Varden. Grunneiere og 
rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på 
høring til offentlige instanser. 
 
Eventuelle merknader til planforslaget må innen 07.11.2019 sendes skriftlig til: 
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller firmapost‐
sor@vegvesen.no med kopi til Seljord kommune: post@seljord.kommune.no 
 
Kontaktperson i Seljord kommune: Frid Berge, tlf. 482 24 469. 
e‐post: frid.berge@seljord.kommune.no 
 
Kontaktperson i Statens vegvesen: Pål Helge Paulsen, tlf. 90 227 038. 
e‐post: palpau@vegvesen.no 
 
Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht. plan‐ 
og bygningslovens § 12‐12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Planområdet 
Planområdet ligger i Seljord kommune i Telemark og omfatter en strekning av E134 fra 
Århus til Seljord. Planområdet strekker seg fra Eisand i nord til kryss mellom E134 og 
Grunningsdalsvegen i sør. Området utgjør en strekning på omtrent 1,2 km.  
 

 
 

Figur 3-1  Planområdets beliggenhet langs E134 Flatdalsvegen er vist med rød stiplet strek.  
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3.2 Hvorfor utarbeides forslag til detaljregulering for strekningen 
I løpet av 2019 vil ny E134 ned til Eisand, som del av tunnelprosjektet E134 Gvammen – 
Århus, være ferdig bygget. Reguleringsplan for E134 Århus-Seljord skal sikre jevn standard 
og glidende overganger mellom ny- og eksisterende veg, sikre effektiv trafikkavvikling, samt 
redusere faren for ulykker. 

3.3 Målsettinger for planforslaget 
Følgende målsettinger er satt for planprosjektet: 
 
Effektmål:  
Realisering av planen skal hindre ulykker forårsaket av standardsprang på vegnettet.  
 
Resultatmål: 
 

• Reguleringsplanarbeidet skal utføres innenfor kostnadsrammen på kr. 4,0 mill.  
• Anslag skal foreligge før reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn – med en 

byggekostnad innenfor ca. 100 mill. kr.  
• Ivareta HMS for byggefase og drift- og vedlikeholdsfase gjennom valgte 

planløsninger.  
• Alt anleggsarbeid skal planlegges og gjennomføres med mål om å unngå alvorlige 

ulykker eller varige skader på mennesker eller ytre miljø.  
• Kvalitet: Reguleringsplanen skal ha et detaljnivå og handlingsrom som gir et godt 

utgangspunkt for en totalentreprise.  

3.4 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Statens vegvesen har gjort vurderinger av planen iht. forskrift om konsekvensutredninger 
(2017). Det ble utarbeidet et notat (vedlegg A1) i forbindelse med oppstartsmøte for 
plansaken og varsling av planarbeidet. På tidspunkt for KU-vurdering forelå det to 
alternative løsningsvalg ved Flatin, - enten tunnel eller skjæring. Svv valgte å legge 
alternativet med åpen skjæring til grunn for KU-vurderingen, siden åpen skjæring er vurdert 
til å medføre større konsekvenser i forhold til landskap og omgivelser enn tunnel. 
 
Konklusjonen var at en gjennomføring av planen ikke vil gi vesentlige påvirkninger for miljø 
og samfunn, jf. forskriftens §10. Iht. §8 utløses derfor ikke krav om konsekvensutredning. I 
den videre prosessen har det ikke fremkommet nye opplysninger som gir holdepunkter for å 
endre denne konklusjonen. Seljord kommune har gitt sin tilslutning til denne vurderingen.  

4 Planprosess og medvirkning 
Oppstart og varsling av planarbeidet 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Seljord kommune 21.03.2018, og referat fra møtet er 
vedlagt planen (vedlegg A2). Planarbeidet ble varslet med annonse i avisene Vest-Telemark 
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blad og Varden i begynnelsen av juni 2018. Det ble samtidig sendt ut brev til offentlige 
instanser, grunneiere, lag og foreninger (vedlegg A3). Undervegs i planarbeidet er det gjort 
justeringer av varslet plangrense. Varslet plangrense og plangrensen i forslaget til 
detaljreguleringsplan(stiplet) er vist på kartet under: 
 

 
Figur 4-1 Varlet plangrense og planforslagets plangrense. 

 
Plangrensen i planforslaget strekker seg noe ut over varslingsgrensen. Det har undervegs i 
planarbeidet vært løpende dialog med flere av grunneiere som er direkte berørt av planen, 
og endringene er kommunisert til aktuelle grunneiere.  
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Medvirkning 

Det er mottatt innspill ifbm varsel om oppstart av planarbeidet. Innspillene er oppsummert 
og kommentert av Statens vegvesen, og er gjengitt i kapittel 10 i denne planbeskrivelsen. 
Kopi av innspill ved oppstartsvarsling ligger ved planen (vedlegg A4).  
I løpet av planprosessen er det lagt opp til flere runder med medvirkning. Statens vegvesen 
har holdt åpen kontordag på anleggsriggen på Århusmoen (15. juni 2018). I tillegg har det 
vært avholdt særskilte møter med flere av de berørte grunneierne. 
 
Planforslaget sendes på høring/ legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker etter 
1.gangsbehandling i Seljord kommune. Innspill og merknader vil bli gjennomgått av Svv og 
Seljord kommune. Ved behov, må planforslaget justeres før politisk 2. gangsbehandling. 
 

Alternativsvurdering 

Det ble i innledende planfase vurdert to ulike alternativ for deler av vegstrekningen; 
 veg i tunnel 
 veg i dagen - tosidig fjellskjæring 

 
Alternativet med tunnel ble forkastet av kostnadsmessige hensyn, siden det gir vesentlige 
større kostnader både i byggefase og driftsfase sammenlignet med alternativet med veg i 
dagen. I tillegg ble alternativet vurdert til å gi større beslag av dyrka mark. For å 
imøtekomme krav bl.a til sikt, ble det lagt til grunn at tunnelløsning vil gi omlegginger av 
tilstøtende atkomstveger med påfølgende arealbeslag på blant annet dyrka mark. 

5 Rammer og premisser for planarbeidet 

5.1 Statlige planretningslinjer/ rammer/ føringer 
 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 er det lagt vekt 
på fire store utfordringer: 

• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn 
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv 

klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning 
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn 

Å skape et trygt samfunn for alle 
 

Nasjonal transportplan 
Det er satt av 60 mill. (2018-kr) i forslag til handlingsprogram 2018-2023 for bygging av 
prosjektet i 2021-22. 
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (2014) 
Hensikten med retningslinjene for samordnet bolig-, og areal- og transportplanlegging er å 
oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging både i kommunene 
og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Planlegging av arealbruk og 
transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle 
bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og 
fremme helse, miljø og livskvalitet. Retningslinjene legger blant annet vekt på at 
infrastruktur og fremkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen. 
Sykkel og gange skal også styrkes som transportform. Effektivitet, sikker trafikkavvikling og 
god fremkommelighet for næringstransport, samt universell utforming og tilgjengelighet for 
alle skal vektlegges i planleggingen. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen (1995)  
Viktige nasjonale mål for barn og unges oppvekstsvilkår er å sikre et oppvekstmiljø som gir 
barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Oppvekstmiljøet skal ha de 
fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende 
kunnskap om barn og unges behov. Det skal også ivareta det offentliges ansvar for å sikre 
barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en 
meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 

5.2 Regionale planer 
 
ATP Telemark 2019-2022 med handlingsprogram (vedtatt i 
fylkestinget oktober 2018) 
 
Planen beskrives som følger:  
"Planen har som mål å legge til rette for befolkningsvekst og ei bærekraftig utvikling i 
Telemark. Befolkningsvekst skal skapes ved å velge løysingar som sikrar attraktivitet for 
bedrifter, bebuarar og besøkande. Bærekraft skal skapes ved å velge areal- og 
transportlysingar som fremmer miljøvenleg transport, trafikksikkerhet, god folkehelse, og 
god samfunnsøkonomi."  
(https://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Samferdsel-og-regional-utvikling/Planer/ATP-
Telemark) 
 
I tillegg til prosjektet E134 Århus- Seljord, er følgende tiltak i nærområdet nevnt i 
handlingsplanen: "Opplevingsveg om Nutheim, etterbruk E134: Seljord kommune. Behov for 
gs-forbindelse Århus-Seljord og Seljord- Gvammen for sammenheng ruter gs."   
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G/s-forbindelse Århus-Seljord ivaretas i foreliggende planforslag for E134 Århus- Seljord. 
Øvrige turveger (ikke g/s-veg) er under planlegging langs avlastet vegnett. 

5.3 Kommunale planer 
Kommunedelplan for Seljord sentrum (vedtatt 29.06.2017) 
Kommunedelplan for Seljord sentrum viser at det i planområdet for E134 Århus-Seljord er 
avsatt areal til: 

 Landbruks- natur og friluftsformål (LNFR7, LNFR8, LNFR4). I LNF7 er det ikke tillatt 
med tiltak som endrer økosystemet innenfor teigen.  

 Spredt boligbygging (LNFRb6). Her er det tillat med 5 boliger gitt tilknytning til 
eksisterende gang- og sykkelsti. 

 Langs elva er det et belte satt av til Naturområde-grønnstruktur (Gn)  
 Det er markert faresone for ras- og skred. I temakart er det differensiert mellom 

jordskred og snøskred. I bestemmelsene er det krav om å vurdere ras- og skredfare 
ved utarbeiding av reguleringsplaner. 

 Fremtidig E134 er vist med rød stiplet linje (tunnel). Det skal legges vekt på tilpassing 
til omkringliggende terreng og kulturlandskap. 

 Støysone langs dagens veg. 
 
I bestemmelsene til planen er det også krav om at ved utarbeiding av reguleringsplaner skal 
terrenginngrep skje på en varsom måte, skal det gis bestemmelser om terrengutforming og 
vegetasjon, og behov for flomvannveier og overvannshåndtering skal vurderes. 
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Figur 5-1 Utsnitt av kommunedelplan for Seljord sentrum, som gjelder i planområdet til reguleringsplan 

Århus-Seljord (svart stiplet strek). Kilde: kommunekart.com.  
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Reguleringsplaner  
Areal som inngår i reguleringsplan for E134 Århus-Seljord er stedvis regulert gjennom 
tidligere reguleringsplaner. Kartet under viser oversikt over planer i området, samt 
plangrensen for reguleringsplan Århus-Seljord. 
 

 
Figur 5-2 Reguleringsplaner i og i nærhet av planområdet. Rød strek er 

varslet planområde for E134 Århus-Seljord. Kilde: Kommunekart.com. 
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Reguleringsplan Århus-Gvammen (12.05.2016) (ID 082820030004). Formål som berøres: 
Kjøreveg, annen veggrunn – grøntareal, LNFR.  
 
Reguleringsplan Prestegarden (17.02.2000) (ID 082820000003). Formål som berøres: 
Landbruksformål, friluftsområde/bevaringsområde, kjøreveg. 

 
Figur 5-3 Utsnitt av reguleringsplan Prestegarden. Kilde: Kommunekart.com. 

 
Reguleringsplan E134, tilkomstveg Flatin deponi (05.03.2013) (ID 082820120006). Formål 
som berøres: Annen veggrunn – tekniske anlegg, kjøreveg, industri, fortau, landbruksformål, 
faresone høyspent 

 
Figur 5-4  Utsnitt av reguleringsplan E134, tilkomstveg Flatin deponi. Kilde: Kommunekart.com.  
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6 Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
I planområdet finner vi spredt boligbebyggelse, landbruk – og næringsbygg, fritidsbygg, noe 
dyrka mark og skogsarealer. Elva Vallaråi ligger vest for planområdet med tilhørende 
naturområder. Flatin deponi ligger vest for Vallaråi. En høgspentlinje krysser planområdet. 
 

 
Figur 6-1 Flyfoto som viser planområdets plassering langs E134. Kilde: Statens vegvesen.  
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6.3 Eierforhold 
Eiendommer som inngår i planområdet fremgår av tabellen under:  
 

Eiendom (gnr./bnr.) 
2/30 
54/7 
54/7/2 
54/8 
54/24 
54/38 
55/1 
55/3 
55/4 
600/1 

6.4 Trafikkforhold 
På strekningen er det registrert en årsdøgntrafikk på 2600 i 2018 (Nasjonal vegdatabank). 
Vegbredder er ca. 6,5 – 7,0 m. Skiltet fartsgrense er 80km/t i nordre halvdel av planområdet, 
men reduseres til 60 km/t i søndre del. Strekningen har gatebelysning. Det er tosidige 
busslommer både ved avkjøringen til Flatingrenda og til Grunningsdalen. Kurvaturen varierer 
på strekningen, men er stedvis nede i horisontalkurveradius på 60. Det er flere atkomstveger 
som knytter seg til E134.  
 
I dag er det ingen løsning for gående og syklende langs E134 gjennom planområdet. Fra 
krysset ved Grunningsdalsvegen er det g/s-veg videre sørover i retning Seljord sentrum.  

6.5 Teknisk infrastruktur 
Statnett AS har en 300kV høyspentledning (Tokke-Flesaker) som krysser planområdet. 
Telenor har også kabler langs med eksisterende E134 og stedvis også på sidearealer. Vest- 
Telemark kraftlag har kabler øst for E134. Disse ligger i noe avstand fra E134, og følger 
traseen til en skogsbilveg. Statens vegvesen har kabler og veglys som følger E134 på østre 
side. Det er også eksisterende veger i planområdet, samt en privat brønn på eiendommen 
gnr. 58 bnr. 7. 

6.6 Landskapsbilde 
Planområdet ligger i et område registrert som Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust-Agder 
(NIJOS). Planområdet ligger i en markant dalbunn, orientert nord-syd, med høye fjell på 
begge sider. Fjellsidene er skogkledde (hovedsakelig barskog). I dalbunnen er det stedvis 
spredte, åpne partier med dyrka mark i et utpreget kulturlandskap. Elva Vallaråi følger 
dalbunnen nedover mot Seljord. Elva er et viktig naturelement i landskapet. E134 følger 
dalbunnen på østsiden av Vallaråi. Kurvaturen til dagens veg følger de kuperte 
landskapsformene og det svingete elveløpet, og har en myk linjeføring.  Ved avkjøring til 
Flatin er det en markant fjellhammer, og dagens veg svinger seg rundt på vestsiden av 
denne.  
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6.7 Friluftsliv, by- og bygdeliv 
Det er registrert ei gammel ferdselsåre (postveg) øst for dagens E134. Vegen/stien går fra 
Nyøygard til Ligrendi. Det er og avstikker ned til Lønnestad. Stien er del av et nærturterreng 
for bygdene i området. Stien er til dels gjengrodd og vanskelig å følge i terreng. 
 

 
Figur 6-2 Planområdet ligger langs E134. Kartet viser nærturterreng og lokalisering av hagemark vest for 

Bergtun. 
 

Elva Vallaråi brukes til fiske og bading. Satajuvet, rett vest for avkjøring til Flatin, er et 
markant elvejuv og viktig i friluftssammenheng, med blant annet en mye brukt badeplass 
ved utløpet av juvet. Vest for Bergtun er det et turområde, i tilknytning til Vallaråi, som er 
tilrettelagt med skulptur/kikkeskåp». Tilsvarende finnes også andre steder i Seljord 
kommune. Tilkomst til området fra nord er via traktorveg. Det er også en tilkomst sør i 
området fra E134.  
 
Det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter på E134 mellom Eisand og Bergtun. 
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6.8 Naturmangfold 
Det er utarbeidet egen fagrapport om temaet, "Naturvurderinger" som redegjør for søk i 
relevante databaser, samt utførte registreringer (høsten 2018) og funn i planområdet. Her 
oppsummeres de viktigste funn som er gjort. For lokalisering av funn og nærmere 
beskrivelse vises det til vedlagte rapport (vedlegg A5). 
 
Av registreringer med høy verdi finner vi: 
 
Vallaråi: 
Vallaråi anses som et landskapsøkologisk funksjonsområde med svært stor verdi. Nedstrøms 
planområdet huser elva en nasjonalt viktig storørretbestand. Storørreten bruker elva som 
gyte og oppvekstområde.  
 
Hagemark: 
Det er også registrert intakt hagemark vest for Bergtun. Lokaliteten er vurdert å ha stor til 
svært stor verdi. 
 
Øvrige registreringer: 
 
Innenfor planområdet er det også registrert to artsrike vegkanter med noe til middels verdi. 
Området ansees videre å ha middels verdi som funksjonsområde for fugl, på grunn av 
hekkende kongeørn 1.5 km fra grensa til planområdet, samt noe verdi for pattedyr, planter, 
sopp og lav. 
 
Fremmede arter:  
I planområdet er det registrert fremmede plantearter som klistersvineblom, Hagelupin, 
slirekne, rødhyll, skogskjegg, gravbergknapp og hjertebergblom. 
 
Vannmiljø: 
Det er registrert tre vannforekomster som potensielt kan påvirkes av tiltaket.:  
 
Navn på vannforekomst ID Økologisk status Sårbarhetsvurdering ihht 

Statens vegvesens 
rapport nr 597 

Vallaråi øvre  

 

(016-2556-R) God  Middels sårbarhet 
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Vallaråi nedre  

 

(016-2557-R) Sterkt modifisert, 
dårlig økologisk 
potensial 

Høy sårbarhet 

Vallaråi bekkefelt  

 

(016-677-R) Svært god Middels sårbarhet 

 

6.9 Kulturarv 
Telemark fylkeskommunes (TFK) har utarbeidet rapport fra arkeologisk registrering, datert 
20.12.2018 (vedlegg A6). Funnene i rapporten sammenfattes her og det vises til rapporten 
for videre detaljer.  
 
Det registrert en gravrøys fra bronse – eller jernalder (ID 175392) rett nord for eksisterende 
avkjøring til Flatin. Utover dette er det ikke påvist automatiske fredete kulturminner i eller i 
nærhet av planområdet.  
 
Kraftledningen mellom Tokke transformatorstasjon og Flesaker- og Rød transformator-
stasjon (ID 227218) som krysser planområdet, inngår i NVEs oversikt over verneverdige 
anlegg med høy kulturminneverdi knyttet til vassdrags- og energisektoren. Linja er 
imidlertid ikke fredet etter lov om kulturminner.  
 
Det finnes også noen kulturminner fra nyere tid. Av disse kan nevnes en gammel, stedvis 
pent oppbygd vei, trolig den gamle postvegen, som kan følges flere steder på østsiden av 
E134. I kulturminnedatabasen er det kun registrert en liten strekning rett nord for 
planomådet. Under befaring ble det identifisert mulige rester av vegen ved Nyøygard. Det 
kan ikke utelukkes videre rester av vegen i tilknytning til planområdet.  
 
Ved Øvrum (gbnr 2/30) og Bergtun (gbnr 54/8 og 38) ble det funnet flere nyere tids 
rydningsrøyser, og nord for Nyøygard (gbnr 54/7) ligger det noen bygningsruiner, jf. (TFKs 
rapport ark. registrering, datert 20.12.2018). 
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Figur 6-3 Pent oppbygd eldre veifar på østsiden av E134 ved Nyøygard, gbnr 54/7, trolig den gamle 
postveien. Tatt mot ØNØ. Foto: Telemark fylkeskommune.  
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Figur 6-4 Kart med registrerte kulturminner i og i nærheten av planområdet. Kilde: TFKs rapport ark. 

registrering, datert 20.12.2018.  

6.10 Naturressurser 
Av naturressurser er det primært dyrka marka og skog som representerer verdier i 
planområdet. Digitalt markslagskart viser at det innenfor planområdet i hovedsak er barskog 
med høy bonitet, noe middels bonitet og noe er impediment. Dyrka marka som berøres er 
fulldyrka mark med grasproduksjon.  
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Figur 6-5 kart over registrerte markslag, registrert 2018. Kilde: Nijos.no/ Kartverket. 
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6.11 Grunnforhold 
Statens vegvesens rapport fra geotekniske undersøkelser for prosjektet, "Hd-1161A-2 
Geoteknisk vurderingsrapport E134 Århus – Seljord", foreligger som vedlegg A7.  
 
Kvartærgeologisk kart (løsmassekart) viser at området består av morene i varierende  
tykkelse (grønn), breelv- og elveavsetninger (oransje og gult). På deler av strekningen er det 
bart fjell i dagen. I kurven nord for kryss Flatin er det registrert en del store steinblokker. 
Utførte grunnundersøkelser har ikke registrert sensitive eller «kvikke» masser.  
 

 
Figur 6-6  Kvartærgeologisk kart som viser fordelingen av løsmassetyper i prosjektområdet (ngu.no). Blå 
firkant viser prosjektområdet. Kilde: Statens vegvesens geoteknisk vurderingsrapport, Hd- 1161A-2.  
 
I NVEs rapport "Skredfarekartlegging i Seljord og Vinje kommunar" (49/2018) er det ikke 
registrert noen faresoner for skred i tilstøtende områder.  
 
I geoteknisk rapport vurderes sannsynligheten for utløsning av skred som vil treffe vegen 
som meget liten, og det vurderes ikke å være behov for sikringstiltak i forbindelse med 
modellerte aktsomhetsområder. Faregradsevaluerte områder ligger utenfor prosjektområdet. 
Det vises til vedlagte rapport for detaljer. 
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7 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

7.1 Planlagt arealbruk 
 
Reguleringsplanen legger til rette for ny kjøreveg med tilstøtende veggrunn og midlertidige 
anleggsområder. Planlagt arealbruk fremgår av tabellen under. Figur 7-1 og 7-2 viser 
plankartets henholdsvis nordlige og sørlige del, i forminsket format. 
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Figur 7-1 Reguleringsplankart nordlig del. Kartet er ikke vist i rett målestokk. 
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Figur 7-2 Reguleringsplankart – sørlig del. Kartet er ikke vist i rett målestokk. 

7.2 Tekniske forutsetninger 
 
Kjøreveger 
Planlagt ny E134 Flatdalsvegen har en total strekning på 1,2 km og er utformet etter 
dimensjoneringsklasse H1 (900 m) i nordre del og etter dimensjoneringsklasse Hø2 (260 m) 
i søndre del. Standard er lagt til grunn i henhold til Statens vegvesens håndbok N100.  
 
Dimensjoneringsklasse H1 
For denne dimensjoneringsklassen er tverrprofilet på 9,0 m og inneholder 1m skulder, 2 x 
3,25 m kjørefelt, 0,5 m forsterket midtoppmerking. Strekningen har også rekkverk iht. 
håndbok N101 på deler av strekningen. For de områdene det gjelder er det lagt inn 
rekkverksrom i C-tegningene. I horisontalkurver med kurveradius < 500 m må 
kjørebanebredden utvides. I prosjektet er det planlagt 0,35 m breddeutvidelse på hver side 
av vegen, iht. krav. Skiltet hastighet er 80 km/t. H1 har tverrprofil som vist i figuren under. 
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Figur 7-3 Vegstandard langs deler av E134. 

 
Dimensjoneringsklasse Hø2 
For denne dimensjoneringsklassen er tverrprofilet på 7,5 m og inneholder 0,75 m skulder, 2 
x 3,0 m kjørefelt. Deler av strekningen har også rekkverk iht. håndbok N101. For de 
områdene er det lagt inn rekkverksrom i C-tegningene. I horisontalkurver med kurveradius 
< 500 m må kjørebanebredden utvides. I prosjektet er det lagt inn 0,35 m breddeutvidelse 
på hver side av vegen, iht. krav. Skiltet hastighet er 60 km/t. Hø2 har tverrprofil som vist i 
figuren under. 

 
figur 7-4  Vegstandard langs deler av E134. 

 
Landbruksveg klasse 7 
Det er planlagt landbruksveg til Øygarden. Landbruksvegen er planlagt som landbruksveg 
klasse 7 med vegoppbygging 50 cm sprengt stein og bærelag/slitelag 15 cm knust fjell 0-
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22mm. Denne vegen skal være privat etter opparbeidelse. I tilknytning til landbruksvegen er 
det også planlagt leggeplass for tømmer.  
 
Gang- og sykkelveg 
 
Gang og sykkelveger (g/s-veg) etableres med bredde 3,0 m, og med grusskulder på 0,25 m 
på hver side i henhold til håndbok N101. En strekning på 550 m av eksisterende E134 
omgjøres til g/s-veg. Det er planlagt at det etableres rekkverk langs g/s-vegen mot elva.  
 
En strekning på 250 m langs E134 mot Seljord er det planlagt g/s-veg langs kjøreveg med 
dimensjoneringsklasse Hø2. Det er planlagt en 3 m åpen grøft mellom g/s-veg og kjøreveg.  
 
Andre tekniske forutsetninger 
 
Strømforsyning 
Det er planlagt at det skal benyttes TN-C-S 400V som fordelingssystem. Kraft hentes fra 
lokalt strømnett. Ved behov etableres nytt fordelingsskap og lokal trafo. Det er avklart med 
VTK at det skal være nok kapasitet på strømnettet i området. 
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figur 7-5  Vegstandard langs deler av E134Blå heltrukne linjer viser 230V luftstrekk og blå stiplede linjer 
viser 230V kabel.  
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Vegbelysning 
Vegen skal ha ny LED belysning, og omfatter også gang- og sykkelvei. Eksisterende 
stålmaster langs g/s-veg flyttes ved behov og utstyres med LED belysning. Det henvises til 
tegningsunderlag IN001 og IN002 for informasjon om belysning. 
 
Drenering og overvann 
Det legges opp til lukket drenering av vegoverbygningen. Drensledning legges på en dybde 
som både tilfredsstiller krav til frostfri dybde og til dybde under forsterkningslaget, og 
kobles til nærmeste sandfang. 
 
Overvann fra vegen ledes i grunne sidegrøfter til sandfangskummer. Sandfangskummene 
kobles til ny overvannsledning langs vegen, med utløp i Vallaråi. De fleste utløpene legges 
der det også i dag finnes utløp fra eksisterende stikkrenner. 
 
Det er store nedslagsfelt på østsiden av ny veg. Overvann fra dette terrenget legges gjennom 
vegen i nye stikkrenner til eksisterende føringsveier med utløp i Vallaråi, eller tas inn på 
vegens overvannsledning. Der det antas å komme mye vann, legges det opp til inntak via 
vingemur eller inntakskum som plasseres utenfor vegskråning, for å slippe å få store 
vannmengder inn i vegens sidegrøfter. Oppstrøms inntakene kan det bli behov for 
terrengarrondering/terrenggrøft og erosjonssikring for å lede vannet til inntaket og ikke ned 
vegskråningen. Det kan også bli behov for erosjonssikring rundt utløpene.  
 
Fravik fra vegnormal 
 
I foreliggende plan er det registrert noen forhold hvor det ikke er mulig å imøtekomme krav 
gitt i vegnormalene. Det er ikke unormalt i et utbedringsprosjekt. Det er søkt om fravik for 
følgende forhold: 
 

 I N100 tabell C7 er det krav om at nabokurve til rettstrekning skal være min. R300. I 
foreliggende plan har vi i profil 17283 -17690 en kurve på R260.  

 I N100 tabell C3 er det angitt at hovedveg skal ha min R400 i kryssområder. I 
foreliggende plan har hovedvegen R300 ved nytt kryss Flatin 

 Busslomme i profil 17070 ligger delvis i konflikt med siktsone i fra planlagt kryss 
Flatin.  
 

Det er vegdirektoratet som er avgjørelsesmyndighet i denne type saker og det forventes at 
det vil foreligge svar på dette i løpet av kort tid. Vegavdeling Telemark har vurdert 
foreliggende løsninger som faglig forsvarlige. 
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7.3 Nærmere beskrivelse av tiltaket 
 
Planforslaget legger til rette for utbedring av E134 Flatdalsvegen og etablering av g/s-veg. 
Reguleringsplanen sikrer nødvendig areal for gjennomføring av tiltaket. Ny E134 er planlagt 
som delvis utbedring av eksisterende E 134, og i ny trase med veg i dagen gjennom fjellet 
øst for dagens avkjøring til Flatin.  
 
Eksisterende E134 er planlagt som kjøreveg fra ny E134 til Flatinkrysset, og vil være adkomst 
til Flatingrendi. Fra Flatinkrysset og sør til Bergtun, er det også planlagt g/s-veg der 
eksisterende E134 ligger i dag.  
 

 
Figur 7-6 Utsnitt av plankartet viser hvordan veglinjen til E134 legges om øst for eksisterende kryss ved 
Flatin. Gang- og sykkelvegen følger eksisterende E134 sørover mot Seljord.  
 
Adkomstveger  
Det er i planen sikret adkomst til alle eiendommer i planområdet, men flere er forutsatt lagt 
om. Avkjørsel til Grunningsdalsvegen er justert noen meter nordover. Dette gir 
tilfredsstillende sikt i begge retninger. Det er planlagt omlegging av atkomst til gnr. 54 bnr. 
38 via Grunningdalsvegen. Eiendommen vil fortsatt også ha adkomst fra E134 via felles 
adkomstveg SV9 jf. plankart.  
Nyøygard (gnr 54 bnr 7) og eiendommen gnr 54 bnr 7 fnr 2 vil også ha adkomst via SV9. 
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Planen sikrer landbruksadkomst til landbruksområdene ved Nyøygård på vestsiden av E134 
(L5), via planlagt g/s-veg.  
 
Avkjørsel til Eidsand (gnr 55 bnr 1) er planlagt via nytt Flatinkryss.  
 
Skogsbilveg 
Det er planlagt ny skogsbilveg til Øygarden, på østsiden av ny E134, se fig. 7-1. Vegen er 
planlagt som erstatning for eksisterende veg lenger sør. I tilknytning til landbruksvegen er 
det planlagt at det kan etableres en leggeplass for tømmer. 
 
Veg i dagen øst for Flatinkrysset  
Ny E134 er planlagt øst for Flatinkrysset. Løsningen gir skjæringer opp mot 40 meter og i 
planen er det satt av plass til nødvendig sikring med gjerder og fjellrensk på 
skjæringstoppen, samt for anleggsgjennomføring.  
 
Myke trafikanter og kollektiv  
Planen tilrettelegger for myke trafikanter, og sikrer at dagens g/s-veg på strekningen 
Seljord- Grunningsdalsvegen forlenges til Flatinkrysset. Fra Grunndalsvegen er det planlagt 
g/s-veg på østsiden av ny E134 forbi Bergtun, og på vestsiden av ny E 134 fra Nyøygård til 
Flatingrendi. G/s-vegen krysser E134 i plan rett nord for Bergtun. Det er planlagt en 
tilrettelagt kryssing med forsterket belysning.Skiltet hastig ved kryssingen er 60 km/t. 
 
Det er planlagt nye kollektivholdeplasser på hver side av E134, nord for Flatinkrysset. 
Busslommene er primært tiltenkt skoleskyss.  
 
Høyspentanlegg 
Det er planlagt hensynssone med båndlegging etter energiloven, i et belte på 19 meter til 
hver side av senter for ledningen. Det er også avsatt fareområde i planen, der Statnetts krav 
om varslingsavstand på 30 m fra ytterste strømførende fase på ledningen ved arbeid med 
anleggsmaskiner, sprengningsarbeider eller gravearbeider, er ivaretatt.  
 
Bygge- og anleggsområder 
Planen sikrer areal som kan benyttes som midlertidig bygge- og anleggsområder. Det er 
krav om at områder som benyttes til bygge- og anleggsområder, istandsettes når anlegget 
er ferdigstilt, seinest et halvt år etter at anlegget er ferdigstilt. Størrelsen på arealet er 
varierende, men har generelt en bredde mellom 5-10 meter langs planlagt veganlegg. 
Arealet er tilpasset terrenget, samt vurdert ut ifra det behov det vil være i anleggsfasen.  
 
Bygge – og anleggsområdet er tilpasset med et noe bredere areal på begge sider av ny E134 
ved landbrukseiendommen gnr. 54, bnr. 7, Nyøygård, slik at det kan etableres rigg-områder 
på deler av landbrukseiendommen i anleggsfase. Også ved planlagt skogsbruksveg til 
Øygard, er det satt av et større areal til midlertidig bygge- og anleggsområde. Omfanget er 
gitt for å sikre plass for etablering av nødvendig terrengtilpasning i bratt terreng rundt 
vegen.  
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Figur 7-7 Utsnitt av plankartet til venstre viser midlertidig bygge- og anleggsområder ved 
landbrukseiendommen gnr. 54, bnr. 7, Nyøygård. Utsnitt av plankartet til venstre viser midlertidig bygge- og 
anleggsområde ved planlagt skogsveg til Øygard.  
 
Terrengtilpasning 
Det er utarbeidet landskapstegninger (O-tegninger) og veganlegget er tilpasset 
omkringliggende terreng. O-tegningene gir føringer for opparbeiding av veganleggets 
sidearealer, og premisser for tilbakeføring av areal som vil bli benyttet som midlertidig 
bygge- og anleggsområde. Det legges opp til at terrengtilpasning i stor grad skal løses i 
videre i byggefase.  

8 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

8.1 Framkommelighet 
Prosjektet vil medføre bedre fremkommelighet for alle trafikanter i området. Ny E134 vil få 
forbedret kurvatur og generelt bedret standard enn dagens E134. Tilretteleggingen for myke 
trafikanter gir forbedret framkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende.   

8.2 Samfunnsmessige forhold 
Tiltaket vil gi økt trafikksikkerhet langs vegstrekningen.  
 
Noen naboer får veganlegget tettere innpå eiendom/bebyggelse, men selve kjørevegen blir 
liggende lenger unna enn i dag. Dette medfører redusert påvirkning fra vegtrafikk knyttet til 
støy og forurensing for boliger. Nytt anlegg for myke trafikanter gir bedre forhold for barn, 
unge og andre som bor og ferdes i området til fots eller med sykkel. Dette er også positivt 
for folkehelsa.  
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 8.3 Avlastet veg og forslag til omklassifisering 
Avlastet parti på E134 fra Flatinkrysset og nordover, foreslås videreført som offentlig (statlig) 
kjøreveg (lokalveg). Vegen videre inn mot Flatin forblir privat, som i dag. 
 
Avlastet parti på E134 fra Flatinkrysset og sørover til kryss mot Grunningsdalsvegen, foreslås 
omklassifisert til g/s-veg, og vil fortsatt være i offentlig eie (statlig). Gamle vegarealer som 
ikke blir benyttet til g/s-veg vil bli tilbakeført til tidligere eller tilstøtende 
arealbruk/reguleringsformål.  

8.4 Naboer, eierforhold 
Eiendommer og bygninger vil bli berørt av det nye veganlegget. En hytte er forutsatt 
innløst/revet, og for landbrukseiendommen Nyøygard må bolighuset rives. Flere 
eiendommer vil få endrede adkomstforhold. Omfanget fremkommer av tabellen under.  
 

Eiendom 
(gnr./bnr.) Påvirkning 

2/30 Ubetydelig endring av arealbruk.  

54/7 Hovedhuset vil bli revet. Hele eller deler av landbrukseiendommen vil 
innløses, foreløpig uavklart 

54/7/2 Noe endring og utbedring i atkomstforhold.  

54/8 Endret kryss ved Grunningsdalsvegen.  

54/24 Mindre bygninger vil bli revet. Bebygd hyttetomt vil bli innløst.   

54/38 

Omlegging av adkomst fra sør, - ny adkomst er sikret via 
Grunningsdalsvegen. Omlegging fører til hogst av flere større tuntre. 
Eiendommen opprettholder atkomst nr. 2 fra felles avkjørsel med 54/7/2 i 
nord.  

55/1 Ny adkomstveg til bolighus og ny skogsbilveg, i tillegg sanering av brønn. 
Brønn må erstattes med annen løsning 

55/3 Ny/flyttet skogsbilveg 
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55/4 Ny atkomst fra øst, gir mere fleksibel utnyttelse av næringstomta, fjerning 
busslomme, og noe tilbakeføring av areal  

600/1 Omfatter dagens vegtrasé, som til dels vil få endret arealbruk.  

8.6 Gang- og sykkeltrafikk 
Tiltakets fører til sammenhengende g/s-veg for boligene i området ved Flatin ned til Seljord 
sentrum. Det blir et krysningspunkt på strekningen. Dette ligger i 60-sone og må utformes 
spesielt for å ivareta myke trafikanter. Det er gjort tilpasninger på g/s-vegens linjeføring inn 
imot krysningssted for å ivareta sikkerheten. Dette må følges opp med ytterligere tiltak i 
byggfase (vurdere midtøy, belysning og skilting). Kryssingen gjør at g/s-vegen blir liggende 
på korrekt side ift. eksisterende boliger ved Bergtun. Kommunedelplanen åpner for bygging 
av inntil fem nye boliger på den samme siden av vegen, med forutsetning at boligene er 
plassert slik at g/s-vegen inn mot sentrum kan benyttes (jf. s.14 i bestemmelser til KDP for 
LNFRb6, Lakshøl).  
 

8.7 Kollektivtrafikk 
Tilrettelegging for kollektivholdeplasser ved Eisand, sikrer god tilgjengelighet i et område 
med flere boliger i nærheten. Holdeplassene erstatter dagens kollektivholdeplass som ligger 
lenger sør for E134 ved Flatin. Det har vært dialog med kollektivselskap og det har vært en 
klar føring at busslommer ifbm. skoleskyss må ligge langs E134. Eksisterende busslommer 
ved Flatin fjernes. 

8.8 Landskap 
Tiltaket fører til landskapsinngrep i varierende omfang.  Generelt langs strekningen fører 
tiltaket til en del løsmasseskjæringer. Det er utarbeidet landskapstegninger (O-tegninger) 
som skal legges til grunn for anleggsgjennomføringen. Veganlegget er søkt tilpasset 
tilstøtende terreng, og løsmasseskjæringer er i hovedsak utformet med helning 1:2. 
 
Nord i planområdet, vil planlagt skogsbilveg til Øygard føre til større terrenginngrep med 
utstrakte jordskjæringer, slik at landskapets estetiske kvaliteter vil bli forringet.  
 
Planlagt veg i dagen gjennom fjellet øst for Flatinkrysset, fører også til store fjellskjeringer 
som vil bli opptil 40 m høye. Skjæringene vil imidlertid få en avtrappet utforming, med to 
fjellhyller på østsiden og én på vestsiden av vegen. På hver side av den store fjellskjæringa 
blir det også noen mindre inngrep i fjell. Det omkringliggende kuperte landskapet, vil kunne 
dempe den visuelle forringelsen av landskapet. Likevel vil fjellskjæringen forringe 
landskapsbildet, og gi både nærvirkning og fjernvirkning. 
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Figur 8-1 Utstrakte jordskjæringer ved skogsbilveg til Øygard og høye fjellskjæringer gjennom 
fjellhammeren. Sett fra nordvest. Illustrasjon: Terrengmodell, COWI 2019.  

 
Figur 8-2 Veg i dagen gjennom fjellet øst for Flatinkrysset fører til skjæringer opptil 40 m høye. Øst for 
dagens Flatin-kryss opparbeides terrenget ved eksisterende fjellskjæring.  
 
Noe av massene benyttes til opparbeiding av terreng ved eksisterende fjellskjæring ved 
dagens Flatinkryss, slik at estetiske kvaliteter vil forbedres noe øst for ny E134.  
 
Samlet sett vil tiltaket forringe landskapet og gi negative virkninger for temaet.  

8.9 Nærmiljø/friluftsliv 
Tiltaket vil tilrettelegge for ferdsel for myke trafikanter på en strekning som i dag er 
forbundet med stor fare å bevege seg langs. Barn og unge ferdes i sitt nærmiljø til fots og på 
sykkel, og tiltak med tilrettelegging for myke trafikanter vil derfor gagne barn og unge 
spesielt. 
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for E134 Århus-Seljord 
 
 

36 
 

Adkomst til kikkeskåp ved Vallaråi er planlagt opprettholdt slik den er i dag, men det bør 
vurderes en utbedring av adkomsten i fra sør.  
 
Ferdselsåren (postvegen) øst for dagens E134 fra Nyøygard til Ligrendi, vil kunne bli stedvis 
berørt av planlagt tiltak. Dette vil kunne forringe opplevelseskvalitetene i nærturterrenget 
noe. Gjengroing tyder på at stien i liten grad blir brukt.  
 
Adkomster til nærturterreng med muligheter for parkering er ikke løst i planforslaget. Men 
generelt fører tilrettelegging med g/s-veg likevel til forbedret tilgjengelighet til lokale 
turmuligheter med tanke på friluftsliv. Tiltakets tilrettelegging for myke trafikanter, er lagt i 
nærhet til elva Vallaråi og vil danne utgangspunkt for tilgjengelighet til områder som kan gi 
gode friluftslivsopplevelser. Bedret tilgjengelighet og sikkerhet i området, gir positive 
virkninger. 

8.10 Naturmangfold 
 
Temaet naturmangfold er utredet i egen fagrapport, Naturmiljøvurderinger, (Multiconsult 
06.05.2019), og virkninger for planen fremkommer av rapporten. Rapporten innehar en 
drøfting av Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-12. Kort oppsummert: 
 
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)  
Kunnskapsgrunnlaget anses å være tilfredsstillende mht. forekomsten av naturverdier i 
planområdet (basert på søk av foreliggende kunnskap og egen botanisk kartlegging) 
 
§ 9 (føre-var-prinsippet)  
Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse når kunnskapsgrunnlaget ikke er tilfreds-
stillende. Således er ikke dette spesielt relevant i dette tilfellet. 
 
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)  
Det er lite som tyder på at den samla belastningen for landskapsøkologiske funksjoner, 
viktige naturtyper eller øvrig natur blir nevneverdig større med planlagt tiltak. Forslag til 
oppfølgende tiltak bør tas inn i plan for ytre miljø (YM). 
 
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)  
Eventuelle tiltak som er nødvendig for å sikre naturverdiene må dekkes av tiltakshaver. 
 
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)  
Det legges til grunn at Statens vegvesen kjenner til og benytter seg av miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder. 
 
Planen åpner ikke for tiltak i selve Vallaråi, og i anleggsfase vil det bli stilt strenge krav til 
entreprenør ift. at utslipp til vann og vassdrag skal begrenses til et absolutt minimum. Det 
vil også bli stilt krav ift. håndtering av uønska arter for å unngå ytterligere spredning.  
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Foreslåtte tiltak for å ivareta hensyn til naturmangfoldet og vassdraget i anleggsfasen, 
fremkommer av kap 9.3 som også redegjør for de viktigste oppfølgingspunktene i YM-
planen.  

8.11 Kulturarv 
 
Automatisk freda kulturminner 
Gravrøys (ID 175392) 
En mindre del av den registrerte gravrøysa rett nord for eksisterende avkjøring til Flatin er 
regulert til industriområde. I miljørisken er det presisert at sikringssonen for dette 
kulturminnet "skal kartfestes i mark- og riggsikringsplanen og avgrenses fysisk i felt med 
gjerder. Det tillates ikke inngrep eller anleggsområde innenfor denne sikringssonen". 
	

Andre kulturminner 
Kraftledningen mellom Tokke og Flesaker/Rød (ID 227218) 
Kraftledningen krysser planområdet. Det er ilagt byggeforbud langs traseen. Planen legger 
ikke opp til flytting av kraftledningene. Kulturminnet vurderes som ivaretatt. 
 
Eldre, stedvis pent oppbygd veg 
Det er antatt at vegen er den gamle postvegen, som kan følges flere steder på østsiden av 
E134. I Miljørisken er det angitt at rester av den gamle postveien skal bevares så langt det lar 
seg gjøre. Kulturminnet kan bli noe forringet som følge av planforslaget. 
 
Rydningsrøyser fra nyere tid  
Det er ikke tatt spesielle hensyn til rydningsrøyser ved Øvrum (gnr 2/30) og Bergtun (gbnr 
54/8 og 38) i planforslaget. Disse kulturminnene vil kunne forringes eller gå tapt som følge 
av planforslaget.  
 
Bygningsruiner nord for Nyøygard (gbnr 54/7) 
Det er ikke tatt spesielle hensyn til bygningsruiner nord for Nyøygard i planforslaget. 
Ruinene vil kunne bli forringet eller gå tapt som følge av planforslaget. 
 
Gravrøysen og postvegen er omtalt i YM-plan med og tiltak vil bli gjennomført i byggefase. 
Postveien vil i stor grad være bevart. Sistnevnte fordrer at kulturminnet blir tilstrekkelig 
kartlagt/identifisert i den videre prosessen. Rydningsrøyser på Øvrum og Bergtun, samt 
bygningsruiner nord for Nyøygard vil kunne gå tapt som følge av planforslaget. 
Kulturminneloven ivaretar for øvrig meldeplikten ved funn i anleggsperioden.  

8.12 Naturressurser 
Vegtiltaket fører til omdisponering av naturressurser. Omdisponering er vist på berørte 
eiendommer i tabellen under, i kvadratmeter.  
 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for E134 Århus-Seljord 
 
 

38 
 

 
 
Jordbruk 
Planen betinger at bolighuset på landbrukseiendommen Nyøygard må rives. Det er uavklart 
situasjon hva som skjer med eiendommen. Det har vært dialog med eier om saken, og det  
foreligger to aktuelle løsningsvalg: 

 At Svv i første omgang innløser hele eiendommen – og selger de areal som ikke blir 
benyttet til vegformål, etter at bygging er gjennomført 

 Gjenoppbygging av bolighuset annet sted på eiendommen 
 
Svv regner med å få avklaringer på dette i løpet av kort tid. 
 
Veganlegget omdisponerer samlet omtrent 9,1 daa med fulldyrka mark, og 9,0 daa med 
åpen fastmark. Gjenstående jordbruksareal vil være drivverdige etter gjennomføring av 
planen, og driftsmessige forhold blir ivaretatt, samt noen steder forbedret. Det har vært 
gjort tilpasninger undervegs i planforslaget for å redusere arealbeslag av dyrka mark.  
 
Planlagt g/s-veg på østsiden av E134 mot Bergtun, gir mindre beslag av dyrka mark enn 
tilsvarende løsning på vestsiden av ny E 134. Planlagt g/s-veg på vestsiden av ny E134 nord 
for Bergtun, fører derimot til noe arealbeslag av dyrka mark.  
 
Det kan bli aktuelt å erstatte deler av arealet som beslaglegges med nydyrking, ved 
omgjøring av skog til jordbruk på vestsida av E134 vis a vis Bergtun. Føringer for dette er 
gitt i prosjektets YM-plan, og vil følges opp i byggefasen.  
 
Skogbruk 
Veganlegget omdisponerer samlet omtrent 77,5 daa skog. Omleggingen av skogsbilveg til 
Øygarden fører til at skogsareal på østsiden av dagens E134 vil bli berørt som følge av 
vegbyggingen. Her er det barskog med høy bonitet.  
 
Beregning av arealbeslag på jordbruk og skog er gjort fra datagrunnlag fra 2018. Dagens 
situasjon avviker noe fra datagrunnlaget. Det er blant annet noe ulikhet ved at det i nord er 
to vegskjæringer som er endret fra skog til åpen fastmark, og et område i sør som er endret 
fra åpen fastmark til bebygget og skog. Totalt sett vil det gi et fratrekk på rundt 15000 kvm i 
dag, i forhold til analysen.  
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8.13 Støy og vibrasjoner 
 

Det er gjort støyberegninger for tiltaket, og temaet er utredet i egen rapport, E134 
Fagrapport Støy. Tiltakets virkninger for støy er belyst i rapporten. Se vedlegg A8.  
 
Ny E134 vil medføre støybelastning til omgivelsene. Området er spredt bebygd, men enkelte 
hus vil bli berørt av støy over anbefalte grenseverdier i T-1442. Dette gjelder eiendommene: 
 

 
Ny trasé vil gi noe forskyving av støybelastningen i forhold til eksisterende E134. Det er 
vurdert langsgående støyskjerm på to steder, men av kostnadsmessige hensyn er det 
planlagt lokal skjerming av støyfølsom bebyggelse. Langsgående skjerm blir lang og 
samtidig gi skjermingseffekt for få boliger. Det er derfor valgt lokal skjerming. 
 
Gjennom reguleringsbestemmelsene er veiledende støykrav i T1442/2016 gjort gjeldende. 
 
Skadereduserende tiltak i anleggsperioden og driftsfasen, er omtalt i prosjektets YM-plan. 
Dette vil bli fulgt opp i byggefase. 

8.14 Massehåndtering 
Tiltaket fører til masseoverskudd. Anslagsvis vil tiltaket generere 70 000 m³ jordmasser, 
170 000 m³ fjellskjæring og 700 m³ fylling, totalt 240 700 m³ masser.  
 
Noe av massene er planlagt benyttet i veganlegget, men store deler av masseoverskuddet 
må håndteres utenfor planområdet.  
 
I løpet av planprosessen har det vært dialog med Seljord kommune som har ytret ønske om 
at overskuddsmassene skal nyttes til lokale tiltak. Det er lokalisert noen aktuelle 
deponisteder/ klargjorte bebyggelsesområder som har behov for terrengheving lokalt i 
Seljord. Svv legger til grunn at lista ikke er uttømmende og at andre tiltak/arealer kan 
komme til underveis.  

 Område 1: Gnr. 39/bnr. 3 i Seljord kommune – inntil 20.000 m³   
 Område 2: Gnr. 39/bnr. 8 og gnr. 41/bnr. 100 i Seljord kommune – inntil 150.000 

m³   
 Område 3: Århus industriområde i Seljord kommune – inntil 100.000 m³ 
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De ovennevnte områdene har godkjente reguleringsplaner og vurderes som godkjent for 
mottak av stein på nåværende tidspunkt. Massehåndtering vurderes til å være avklart med 
hensyn til at det skal være enkelt å finne egnede steder for tilkjøring av masser innafor korte 
avstander fra anleggsområdet. Om dette ikke skulle bli aktuelt, er det en restkapasitet i 
Flatin deponi som kan være aktuell og benytte. 

8.15 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 
I forbindelse med detaljreguleringsplan for E134 Århus-Seljord er det utarbeidet en ROS-
analyse iht. bestemmelse i §4-3 Pbl (plan- og bygningsloven). ROS-analysen foreligger som 
vedlegg A9. Analysen synliggjør risiko knyttet til potensielle hendelser i anleggsfasen uten 
tiltak samt risiko etter anbefalte tiltak.  
 
Anleggsfasen før tiltak 
ROS-analysen har vurdert 21 hendelser i anleggsfasen som utgjør en potensiell risiko som er 
aktuell å redusere med særskilte tiltak. To hendelser krever at risikoreduserende tiltak må 
gjennomføres. Åtte hendelser krever at risikoreduserende tiltak bør gjennomføres  
 
Anleggsfasen etter tiltak 
Etter anbefalte tiltak er det ikke påvist risiko som innebærer at tiltak må gjennomføres.  
Analysen viser imidlertid at følgende hendelse ikke anses å kunne bli redusert til 
"akseptabel" risiko (grønt) i anleggsfasen selv etter tiltak: 
 

 Trafikkulykker som kan skade myke trafikanter under uttransport av masse. 
 
Siden flere tiltak må detaljprosjekteres i byggeplanplanfasen, vil endelig risiko for 
anleggsfasen først kunne vurderes etter at dette arbeidet er gjennomført. Med det strenge 
regelverket som gjelder for anleggsvirksomhet, og de oppfølgende detaljvurderinger som 
må gjennomføres i byggeplanfasen, er det antatt som mulig å utarbeide tiltak som vil 
tilfredsstille akseptkriteriene for risiko for de fleste hendelser. 
 
Tabellen under viser et sammendrag av risiko knyttet til de analyserte fokusområdene før og 
etter anbefalte tiltak. Som det fremkommer av tabell er alle hendelser grønne når tiltak 
gjennomføres, med unntak av trafikksikkerhet. Dette må derfor følges ytterligere opp i 
anleggsfase. 
 
Fokusområde/hendelse Forslag til risikoreduserende tiltak Risiko 

før 
tiltak 

Risiko etter 
gjennomføring 
av tiltak 

1.0. Ras, skred og 
steinsprang 

Inngjerding og varsling. Lede gående 
forbi steder som er midlertidige 
rasfarlige under anleggsfasen. 

  

2.0 Flom, 
oversvømmelse 

Tilfredsstillende overvannsystem.   

3.0 Setninger Ingen spesielle   
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4.0 Akutt forurensning  Krav om tilgjengelige absorbenter 

 Beredskapsplaner 

 Plassering av tanker i god avstand 

fra elva 

 Sikring av tanker og 

påfyllingssteder 
 

  

5.0 Vannforurensning Sikre mot overvann. Ev. sanering av brønn   
6.0. Luftforurensning  Informasjon, dialog med 

naboer 
 Vanning, støvdempende 

midler 
 

  

7.0 Anleggsstøy  Dialog med naboer 
 Overholdelse av gjeldende 

retningslinjer for støy 

  

8.0 Sprengningsuhell  Forsikring om at kun 
kvalifisert personell har 
sprengningsansvar 

 Krav om vaktpersonell 
 Tildekking salve, styrt 

salveretning, størrelse på 
salve 

 Varslingsrutiner er klare og 
entydige. 

 Dialog med linjeeier 
 Kontraktskrav 

  

9.0 Trafikksikkerhet  Nedsatt fart, tilstrekkelig 
sikt, utforming av avkjøring, 
skilting (full stopp) 

 God varsling, skilting, 
sikring, opplysning 
alternative veger. 

 Skoleskyss ved bruk av 
Flatin deponi. 

 Sikre egnet areal for myke 
trafikanter. 

  

10.0 Ferdsel og 
fremkommelighet 

Direkte kontakt med anleggsledelse, 
varsling ved uhell, varslingsrutiner 

  

11.0.Brann  Godt vedlikehold av 
maskiner 

 Tilgjengelig slokkeutstyr 
 Direktekontakt med 

anleggsleder 
 

  

12.0 Infrastruktur Tilgang på bruk av oppdatert 
ledningskartverk. Kabelpåvisning. 
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13.0 
Innbrudd/hærverk 

Låsbare containere, god belysning, 
inngjerding 

  

 
 
Tabell  Risikomatrise anleggsfasen etter forslag til tiltak (fra ROS-analyse, COWI AS). 

 
 
Drifts- og vedlikeholdsfasen 
ROS-analysen har vurdert fem hendelser i drifts- og vedlikeholdsfasen. Det er påvist en 
hendelse som utgjør uakseptabel risiko:  
 

 Trafikkuhell landbruksadkomst gnr 55 bnr 1, landbruksveg har fall ut mot E134.  
 

Risikoen anses som akseptabel etter tiltak på landbruksvegen.  

8.16 Rammer og premisser for planarbeidet 
 
Planforslaget er i tråd med nasjonal politikk med fokus på god trafikksikkerhet, effektiv 
trafikkavvikling, og tilrettelegging for gående og syklende samt kollektivtransport.  
 
Planforslaget imøtekommer regionale målsettinger, satt i ATP Telemark med 
handlingsprogram, gjennom tilrettelegging for økt trafikksikkerhet, fremkommelighet og 
mulighet for bedre folkehelse gjennom ny g/s-forbindelse Århus-Seljord. Tiltaket er planlagt 
med veg i dagen, og avviker noe fra KDP, der vegen er vist lagt delvis i tunnel.  
 
Tiltaket vil føre til mindre endringer på vedtatte reguleringsplaner:  
 
• Reguleringsplan Prestegarden (ID 082820000003), vedtatt 17.02.2000. 

 Formål som berøres: Landbruksformål, friluftsområde/bevaringsområde, kjøreveg. 
 

• Reguleringsplan E134, tilkomstveg Flatin deponi (ID 082820120006), vedtatt 
05.03.2013, 
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Formål som berøres: Annen veggrunn – tekniske anlegg, kjøreveg, industri, fortau, 
landbruksformål, faresone høyspenningsanlegg.  Fortau langs Flatdalsvegen er ikke 
videreført i planforslaget.  
 

• Århus-Gvammen (ID 082820030004), vedtatt 12.05.2016) 
Formål som berøres: Kjøreveg, annen veggrunn – grøntareal, LNFR. I denne planen er 
det ikke samsvar mellom faktisk bygd veg og reguleringsplan. Ny veggeometri E134 
for strekningen Århus-Seljord hensyntar dette. Ny plan vil erstatte gjeldende plan i 
de områder som overlapper. 
 

9 Gjennomføring av planforslaget  

9.1 Framdrift og finansiering 
Fremdrift i forhold til bygging er oppstart av prosjektet i løpet 2021. Det er rimelig å anta at 
anlegget er ferdigstilt i løpet av 2022. Det er satt av 60 mill. kroner i forslag til 
handlingsprogram 2018-2023. 

9.2 Anleggsgjennomføring 
Prosjektet er tenkt gjennomført som en totalentreprise. Det betyr at entreprenør står for 
både detaljprosjektering og bygging av anlegget. Det blir således entreprenør som står for 
anleggsgjennomføringen og faseplaner. Det er ingen spesielle elementer i prosjektet som 
tilsier en bestemt utbyggingsrekkefølge. Planen sikrer at tilgjengelighet for myke trafikanter 
skal ivaretas i anleggsperioden, samt at det skal sikre et kollektivtilbud, frem til permanent 
anlegg er på plass.  
 
Planen åpner for at det kan etableres knuseverk. Dette vil gi behov for iverksetting av 
skadereduserende tiltak i anleggsfasen. Tiltakene framkommer i prosjektets YM-plan. Planen 
setter krav om at det skal kartlegges og iverksettes skadereduserende tiltak som har 
sammenheng med bygging av tiltaket, innen bygge- og anleggsstart.  
 

 9.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)- og Ytre miljøplan (YM)  
 
Det er utarbeidet en plan for ytre miljø. Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets 
utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et 
dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og forskrifter. Planen er både 
grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt, 
og er utarbeidet etter Statens vegvesen sin håndbok R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og 
vedlikeholdsprosjekt». Spesifikke tiltak for å redusere de opplistede risikoene vil bli ivaretatt 
i YM-planens miljørisk. 
 Særskilte miljøutfordringer for tiltaket er:  
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 Forekomst av storørret med gyteområde 
 Vallaråi med tilhørende kantsoner 
 Forurenset avrenning fra anleggsarbeidet 
 Fremmede arter, spesielt forekomst av parkslirekne 
 Støy og støv fra anleggsarbeider 

 
YM- planen skal legges til grunn for anleggsarbeidet. I tabellen nedenfor er det listet opp 
spesielle miljøutfordringer som er omtalt i YM-planen. YM-planen blir gjort endelig i 
byggefase. 
 
Tema Problemstillinger/vurderinger 
Støy Lokale støytiltak, anleggsstøy 
Vibrasjoner Sprengningsarbeid 
Luftforurensning Anleggsstøv 
Forurensning av jord og vann Akutt forurensning, avrenning anleggsarbeider, 

miljøtekniske grunnundersøkelser 
Landskap Fjellskjæring, naturlig revegetering 
Nærmiljø og friluftsliv Hagemark vest for Bergtun 
Naturmiljø Fremmede arter, artsrike vegkanter, storørret, 

gyteområde 
Vassdrag og Strandsone Storørret og kantsoner 
Kulturminne og kulturmiljø Gravrøys, vernet kraftledning, andre kulturminner fra 

nyere tid 
Naturressurser Drikkevannsbrønner og matjord 
Energiforbruk Gjenbruk, EPD 
Materialvalg og 
avfallshåndtering 

Sorteringsgrad, avfallsplan, miljøsaneringsplan, 
massedisponering 
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10 Sammendrag av innspill – alt. Sammendrag av merknader 

Innspill/merknader ved kunngjøring av planarbeid 
Ved fristens utløp (06.07.2018) for å komme med innspill til planarbeidet er det registrert 
innspill fra følgende aktører: 
 
1. Fylkesmannen i Telemark, datert 25.06.2018 
2. Telemark fylkeskommune (TFK), datert 06.08.2018 
3. Statnett, datert 02.07.2018 
4. Seljord kommune, datert 09.07.2018 
5. Lars Bjaadal og Dag S. Moen, datert 26.06.2018 
6. Jan I. Øygarden og Arne B. Øygarden, datert 28.06.2018 
7. Miriam Ø. Våset og Svein O. Våset, mottatt 05.07.2018 
8. Flere beboere i planområdet, mottatt 16.10.2018 
 
 
1. Fylkesmannen i Telemark, datert 25.06.2018 
Brevet fra fylkesmannen peker på flere forhold, -kort oppsummert er det følgende forhold 
planarbeidet må ta stilling til; 
 
Naturmangfold: Planen må redegjøre for hvordan naturmangfoldet påvirkes ved en 
realisering av planen. Vedtak skal fattes på bakgrunn av kunnskap om naturmangfold. Det 
vises til prinsippene i naturmangfoldlova §§ 8-12. 
 
Fiske og vann: Det pekes på at tiltaksområdet går langs med Vallaråi som har god økologisk 
tilstand. Det pekes på § 12 i Vassforskrifta. Paragrafen skal vurderes i plansaker som 
omfatter ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst. Samfunnsnytten av de nye 
inngrepene eller aktiviteten skal være større enn tapet av miljøkvalitet. Ved utbygging skal 
det tas hensyn til vassdraget og det må ikke etableres noe som kan være til hinder for 
vannføringa. Naturlig kantvegetasjon må tas vare på og det anbefales at det sikres gjennom 
plankart og bestemmelser. 
 
Landbruk: Omdisponering av dyrka mark bør unngås, avsnøring og dårlig arrondering, samt 
løsninger som gir økt press på gjenværende areal bør unngås. En omdisponering må 
vurderes i en samfunnsmessig sammenheng. Driftsmessige forhold for landbruket må 
ivaretas (atkomstveger). Kulturlandskapet er viktig å ta vare på, -planområdet er 
«inngangen» til nasjonalt verdifulle kulturlandskap (Flatdal og videre inn Svartdal og 
Hjartdal). 
 
Landskap: Planområdet går gjennom et utprega kulturlandskap med Vallaråi som viktig 
naturelement. Det er et nasjonalt mål om at miljøkvaliteter i landskapet skal sikres og 
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utvikles gjennom økt kunnskap og bevisst planlegging og arealpolitikk. Det forventes at det 
gjennom planlegginga blir tatt hensyn til landskapselementene i planområdet. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap: Det må gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne 
må vise alle forhold relatert til risiko og såbarhet, - dvs. vise at arealene er egnet til planlagt 
utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet skal innarbeides i planen som 
hensynssone. Ev. tiltak som er nødvendige skal fremgå av reguleringsbestemmelser. 
 
Støy: Det må i fbm. planlagt tiltak dokumenteres at støynivå for eksisterende bolighus eller 
andre støyømfintlige formål vil være innenfor støyretningslinje t-1442/2016. 
 
Se fullstendig uttale i vedlagte brev fra Fylkesmannen. 
 
Svv sine kommentarer:  
 
Naturmangfold: Det vises til foreliggende rapport, samt omtale i kap. 8.10. Svv mener at 
temaet er godt utredet og at det foreligger et godt beslutningsgrunnlag. Konklusjonen er at 
en realisering av planen i liten grad påvirker naturmangfold. 
 
Fiske og vann: Det er ikke tenkt tiltak i selve vannløpet til Vallaråi. Slik sett vil det være 
avrenning i fra anleggs-gjennomføringen som potensielt kan gi negativ virkninger på 
vannkvalitet. Dette vil bli fulgt opp med miljøkrav ifbm. bygging. Anleggsteknisk vil det være 
fullt mulig å gjennomføre anlegget, uten at dette skal gi negative påvirkninger på elva. En 
bedret geometri og stedvis økt avstand til Vallaråi, vil på den annen side gi mindre 
sannsynlighet for tankbilvelt og uhellsutslipp som følge av dette.   
 
Landbruk: Svv har lagt til grunn at inngrep på dyrka mark skal unngås. Dette har vært en 
viktig premiss ift. valg av veglinje. Planforslaget berører og tangerer stedvis opp imot dyrka 
mark. Dette gjelder areal som i utgangspunktet er «snever» og har dårlig arrondering, -i 
hovedsak arealer i søndre del ved Bergtun. Totalt legger vi beslag på 9,0 da med fulldyrka 
mark. Deler av dette erstattes med nydyrking. Se detaljer i kap 8.12. Når det gjelder det 
driftsmessige forhold er atkomstveger godt ivaretatt i planforslaget. Inngrep i dyrka mark 
blir en avveining mot samfunnets interesser av trygg og sikker kjøreveg. I denne saken 
mener Svv at samfunnets interesser for en utbedret veg er større enn tapet av dyrka mark. 
 
Landskap: Innenfor aktuell plangrense er det gjort en rekke menneskelige inngrep, både i 
form av veg og vegskjæringer, høgspentlinje, deponi og bebyggelse. En realisering av planen 
vil gi nye høye fjellskjæringer og vil fremstå som relativt «tunge» nye inngrep. Svv har 
vurdert tunnel, men det gir vesentlig kostnadsøkninger både i byggefase og driftsfase. For å 
imøtekomme krav til sikt, ville en tunnelløsning medført større omlegginger av tilstøtende 
atkomstveger og arealbeslag på bl. a dyrka mark. I vesentlig større omfang enn foreslått 
løsning med åpen fjellskjæring.  
 
ROS: Det er gjennomført ROS-analyse – se kap 8.15. 
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Støy: Det er gjennomført støyberegninger, jf. kap 8.13. Det må gjøres støytiltak.  
 
2. Telemark fylkeskommune (TFK), datert 06.08.2018 
 
Brevet redegjør for hensynet til automatisk fredete kulturminner. TFK har ingen opplysninger 
i sine arkiver om automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. TFK ønsker å derfor å 
gjøre registreringer i området. Det fremgår videre hvordan ev. funn skal innarbeides i 
plankartet. Det gjøres videre oppmerksom på meldeplikten. Det rådes til at meldeplikten 
innarbeides i planens fellesbestemmelser. Det bes om at kommunen tar ansvar for ev. 
kulturminner av lokal verdi.  
 
TFK har ingen innvendinger til at planarbeidet blir igangsatt, men vil gi endelig uttale til 
planen når nødvendige registreringer er gjennomført. 
 
Svv sine kommentarer: Registreringer ble gjennomført i november 2018 og rapport er 
vedlagt saken (vedlegg A6). Det ble ikke gjort funn. I planforslaget er meldeplikt ikke 
innarbeidet i bestemmelsene. Dette er ikke nødvendig da dette er styrt av annet lovverk. 
 
3. Statnett, datert 02.07.2018 
Statnett opplyser om 300 kV-ledningen Tokke – Flesaker, som går igjennom det aktuelle 
planområdet. Det informeres om byggeforbudsbeltet og om hvordan dette skal innarbeides i 
plankartet og i bestemmelser. Statnett ber videre om at rettigheter til atkomst til linjetrase 
og mastepunkter må være uhindret. I tillegg fremkommer det opplysninger om når Statnett 
skal varsles ifbm. planlagt arbeid med maskiner eller sprengning i nærhet av linje. 
 
Svv sine kommentarer: Innspillet er tatt til følge og fulgt opp i foreliggende planforslag. 
Innspillet vil bli fulgt ytterligere opp i anleggsfase (maskinarbeid og sprengning). 
 
4. Seljord kommune, datert 09.07.2018 
Seljord kommune peker på to punkt som kommunen ønsker blir løst ifbm. planarbeidet. Det 
første punktet omfatter myke trafikanter. Det mangler g/s-veg mellom Flatin-krysset og 
avkjørsel til Grunningsdalsvegen. Med økende trafikk på E134 og flere gående/syklende er 
det viktig å få til en tilfredsstillende løsning. Punkt to omfatter behov for utbedring av 
krysset mellom E134 og Grunningsdalsvegen. Planforslaget må ta med seg vegbane forbi 
dette krysset og få til bedre kurvatur og oversiktlig løsning. 
 
Svv sine kommentarer: I foreliggende planforslag er det vist sammenhengende g/s-veg i fra 
kryss Flatin og ned til eksisterende g/s-veg ved Grunningsdalsvegen. Planen viser også at 
Grunningsdalsvegen er justert noen meter nordover, for å tilfredsstille krav til sikt også mot 
syd. Siktsone i planen imøtekommer krav i håndbøker. 
 
5. Lars Bjaadal og Dag S. Moen, datert 26.06.2018 
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Bjaadal og Moen er eiere av henholdsvis Grunningsdalsvegen 2 og Flatdalsvegen 153. Begge 
eiendommer ligger nærme dagens E134 og har til dels vanskelig atkomstforhold og stadig 
økende trafikkstøy. Det er heller ikke g/s-veg langs eiendommene. 
 
I brevet fremkommer det ønske om tunnel fra Krokan og ut i enden av Satajuv, - samt at 
vegen skyves vekk i fra de to aktuelle eiendommene. Det er et krav å opprettholde begge 
atkomstveger. Eksisterende kjøreveg bør kunne benyttes til g/s-veg. Det er videre ønskelig 
med bedre sikt i krysset mellom E134 og Grunningsdalsvegen. Det bes om at det legges vekt 
på å minimalisere ulempene ved å leve så tett innpå en europaveg med f.eks støyskjerming. 
Det regnes med at 60 km fartsgrense opprettholdes. 
 
Svv sine kommentarer: Med unntak av tunnel er innspillet i stor grad ivaretatt i foreliggende 
planforslag. Det har vært dialog undervegs med Bjaadal og Moen. Prinsippene i foreliggende 
forslag har vært drøftet. Svv har mottatt et nytt innspill datert 18.feb 2019. Bjaadal og Moen 
ønsker at g/s-vegen plasseres mellom eksist. E134 og Vallaråi, helt ned til kryss mot 
Grunningsdalsvegen. Dette for å minimalisere inngrepene på Grunningsdalsvegen 2. Svv 
mener det blir feil å legge g/s-vegen slik Moen og Bjådal ønsker. Løsningen vil betinge 
kryssing av E134 både for eksist. boliger og for ev. fremtidige boliger. Kommunedelplan for 
Seljord sentrum åpner opp for at arealer øst for E134 kan bebygges med inntil 5 nye boliger. 
Det vises for øvrig til kap. 7 og 8. 
 
6. Jan I. Øygarden og Arne B. Øygarden, datert 28.06.2018  
Jan I. Øygarden er eier av Flatdalsvegen 236. Begge er eiere av næringseiendommen 
Flatingrenda 1. Det bes om at brønn/drikkevannskilden, atkomst til Flatdalsvegen, samt til 
skog og jorder blir tatt hensyn til, slik at det i fremtiden vil fungere tilsvarende bra som 
dagens situasjon. For næringseiendommen må det gjøres endringer slik at forholdene for 
atkomst blir bedre. Areal med eksisterende busslomme og fortau ved Flatinkrysset ønskes 
tilbakeført til næringseiendommen. 
 
Svv sine kommentarer: Brønn vil bli sanert.  Atkomst til næringstomt må endres som en del 
av byggeprosjektet. Tverrfall på eksisterende E134 må endres, dagens kryss må bygges om 
til en ren atkomstveg.  
 
7. Miriam Ø. Våset og Svein O. Våset, mottatt 05.07.2018 
Våset er eiere av landbrukseiendommen gnr 54 bnr 7. Innspillet er skrevet med 
utgangspunkt i foreløpige veglinjer som Våset fikk innsyn i et møte den 15.06.2018. Våset 
peker på at linjevalget vil medføre store konsekvenser og økonomisk tap.  Det stilles 
spørsmål til om det er nødvendig med så omfattende inngrep. Det pekes på alternative 
løsninger, og det bes om at Svv vurderer andre muligheter.  
 
Svv sine kommentarer: Svv har gjort grundige vurderinger på flere ulike alternativer. Det er 
blant annet vurdert en trase hvor E134 delvis legges på fylling ut i Vallaråi, - for å unngå 
riving hovedhuset på eiendommen. Dette alternativet ble forkastet pga. kostnadskrevende 
tiltak i elveløpet. I tillegg ville dette «punktert» løsningen for myke trafikanter. Som nevnt 
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tidligere er det to aktuelle løsningsvalg som er aktuelle (innløsning av hele eiendommen og 
deretter salg av de arealer som ikke blir benyttet til vegformål, eller gjenbygg av bolig annet 
sted på tomta. Dette regner vi å få avklaringer på rimelig raskt. 
 
Innspill mottatt etter utløpt frist: 
 
8. Flere beboere i planområdet, mottatt 16.10.2018 
Svv vurderte, som omtalt over, en linjeføring hvor E134 delvis gikk ut i Vallaråi. Svv fikk i den 
sammenheng et innspill, underskrevet av flere av beboerne i området. Det er i brevet 
orientert om at det er en badeplass sør for utløpet til Satajuvet. Denne blir mye brukt av de 
som bor i området og ellers i Krokan, samt andre nærliggende grendelag. Det blir videre 
pekt på at det vil være viktig å ta hensyn til myke trafikanter og det reises spørsmål om det 
blir bygd g/s-veg. Kommunen oppfordres til å arbeide for gjennomføring av tunnel. 
 
Svv sine kommentarer: Alternativet med delvis fylling ut i elveløpet er frafalt. G/s-veg er 
innarbeidet i planforslaget.  
  
  



Planbeskrivelse - Detaljregulering for E134 Århus-Seljord 
 
 

50 
 

 

12 Vedlegg 
 
 

Vedlegg Rapport Dato Utarbeidet av 

A1 Vurdering av behov for KU      - - 

A2 Referat oppstartsmøte      -  

A3 Dokumenter fra oppstartsvarsling       -  

A4 Kopi av innspill ved oppstartsvarsling   

A5 Naturmiljøvurderinger 06.05.2019 Multiconsult 

A6 Arkeologisk registrering 04.01.2019 Telemark 
fylkeskommune 

A7 Hd-1161A-2 Geoteknisk vurderingsrapport 
E134 Århus – Seljord 

21.03.2019 Statens vegvesen 

A8 E134 Århus – Seljord fagrapport Støy 05.07.2019 COWI 

A9  ROS-analyse 06.05.2019 COWI 

A10 E134 Århus – Seljord. Ingeniørgeologisk 
rapport 

05.06.2019 Statens vegvesen 
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