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E134 Århus- Seljord, vurderinger ift. KU-plikt 

Det skal utarbeides reguleringsplan for kurveutbedringer i forlengelsen av prosjektet E134 
Gvammen- Århus, nærmere bestemt fra Hp 9 km 7,6 til Hp 9 km 8,5. Formålet med 
planarbeidet er å legge til rette for ytterligere utbedringer av E134 videre ned imot Seljord. 
Det er bevilget midler for gjennomføring i 2021. 
 
Det foreligger et forprosjekt med 4 aktuelle alternativer – se vedlegg 1. Det er to alternativer 
som peker seg ut som mest aktuelle: 

1. Alternativ med tunnel – linje 12100 
2. Alternativ med tosidig åpen fjellskjæring – linje 12200 

 
Alternativet med tunnel er i tråd med kommunedelplan for Seljord sentrum, vedtatt 
29.06.2017. Linjemessig er også alternativ 2 i tråd med kommunedelplanen. Ut i fra det som 
foreligger av informasjon, kan det synes som om at tunnelalternativet som er vist i 
kommunedelplanen er gjort uten inngående vurderinger. 
 
Det er de nevnte to alternativene som er lagt til grunn for å avgrense planområdet, -som 
igjen er grunnlag for vurdering ift KU-plikt. Endelig planavgrensning må settes i samråd med 
Seljord kommune. Av vedlegg II i forskriften fremkommer det at bygging av veier skal 
vurderes nærmere ift. om de omfattes av forskriften. Kriterier for en KU er at planen gir 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. § 10 i forskriften. 
 
Formålet med planarbeidet er primært å legge til rette for en trafikksikker kjøreveg med 
kurvatur som følger dagens HB-krav. Innenfor planområdet er det to kurver som avviker 
vesentlig i geometri ift krav i gjeldende håndbøker. Disse kurvene må utbedres for å unngå 
uheldige standardsprang, og behovet vil ytterligere tilta når ny veg mellom Gvammen og 
Århus åpnes i desember 2019. 
 
Planområdet, slik det foreløpig er avgrenset, utgjør i størrelsesorden 90 daa. Det må tas 
høyde for noen justeringer. Innenfor planområdet inngår eksisterende E134, spredt 
boligbebyggelse, en fritidsbolig, noe dyrka mark og en del skog. Planområdet grenser opp 
imot elva Vallaråi mot vest på deler av strekningen. 
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Ved avkjøring inn til Flatin må ny veglinje avvike vesentlig fra dagens linje. Det foreligger et 
alternativ med tunnel og et alternativ med åpen fjellskjæring. Reguleringsplanarbeidet må 
avklare hvilket alternativ som er mest hensiktsmessig. Alternativet med åpen fjellskjæring vil 
gi størst konsekvenser ift landskap og omgivelser. Det er derfor dette alternativet som er 
vurdert ift KU-plikt. På øvrige deler av strekningen viser de to aktuelle alternativene mindre 
avvik ift dagens veglinje. 
 
Planen skal vurderes iht § 10 andre og tredje ledd, samt i nødvendig grad også vurderes ift. 
virkninger omtalt i fjerde ledd. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i forskriften og 
veileder fra Klima- og miljødepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet 
av 29.06.2017. Svv har gjort følgende vurderinger: 
 
EGENSKAPER VED PLANEN ELLER TILTAKET (andre ledd) skal vurderes ift: 
 

a) størrelse, planområde og utforming 

 
Vurdering Svv: Planen berører i stor grad områder som er påvirket av eksisterende veger og 
bebyggelse. På deler av strekningen (ca 270m), vil ny løsning avvike fra dagens veglinje. Her 
vil det kunne bli blottlagt relativt høye fjellskjeringer, - noe høyere enn dagens fjellskjæring 
og også tosidig. Sett ift. eksisterende situasjon i det aktuelle området, med relativt mange 
inngrep i form av deponi, industribygg, fjellskjæringer og høyspentanlegg, vurderes ikke 
tiltaket av en slik art at planen utløser KU. 
 

b) bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske ressurser 

 
Vurdering Svv : Planen vil i liten grad legge beslag på arealer eller forbruk av ressurser, eller 
være til hinder for fremtidig uttak av viktige ressurser.  
 

c) avfallsproduksjon og utslipp 
 
Vurdering Svv: I byggefase vil det nødvendigvis bli en del avfall og støy/støv ifbm. 
anleggsarbeidet, men i et omfang som vurderes som uvesentlig. Overskuddsmasser fra 
anlegget går til deponi, eller vil bli benyttet i andre aktuelle anlegg.  
 

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 

 
Vurdering Svv: Planen har som hovedformål å forhindre ulykker på kjørevegen. Ut i fra 
foreliggende kunnskap kan vi ikke se at en realisering av planen vil endre på de naturgitte 
forholdene, på en slik måte at risiko for andre type ulykker endres. Som en del av 
planprosessen vil det bli gjennomført ROS-analyse. 
Ift. omkringliggende omgivelser, vil sprengningsarbeid potensielt representere en fare. Dette 
vil bli spesielt fulgt opp i byggefase.  
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LOKALISERING OG PÅVIRKNING PÅ OMGIVELSENE (tredje ledd) skal omfatte en vurdering av 
om planen eller tiltaket kan medføre eller komme i konflikt med følgende forhold: 
 

 verneområder etter naturmangfoldloven kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven kapittel VI), prioriterte arter, vernede vassdrag, nasjonale laksefjorder og 
laksevassdrag, objekter, områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven 

 
Vurdering Svv: Vi kan ut i fra foreliggende grunnlag ikke se at planen kommer i konflikt med 
de tema som er nevnt over. Det er tidligere gjennomført registreringer med tanke på 
naturmangfoldloven i tilgrensende område nord for planområdet, - uten at det ble gjort funn 
med verneinteresse. I de områder hvor planen avviker vesentlig ift. eksisterende veglinje, er 
det mye fjell i dagen og til dels skrint jordsmonn. I Miljødirektoratets Naturbase 
fremkommer det ikke registreringer innenfor aktuell planavgrensning.  Svv vurderer det som 
lite sannsynlig at tiltaket vil komme i konflikt med naturmangfold. Det vil bli gjort 
nødvendige registreringer for å få kartlagt dette endelig, som en del av planprosessen. 
Vallaråi har en lokal bestand av ørret og er gyteområde for «storørret» fra Seljordsvannet, 
men en gjennomføring av planen vil i utgangspunktet ikke medføre tiltak i selve elveløpet. 
 

 truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og kulturmiljøer, 
nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser, områder med stor betydning for samisk 
utmarksnæring eller reindrift og områder som er særlig viktige for friluftsliv 

 
Vurdering Svv: Når det gjelder kulturminner viser miljøatlas.no at det er annet registrert en 
gravhaug ved avkjøring til Flatin. Denne vil bli hensyntatt i reguleringsplan og ved 
gjennomføring av anlegget. Det legges opp til å gjennomføre nye arkeologiske registreringer 
innenfor planområdet og evt. i tilstøtende områder. Dette fastlegges nærmere i dialog med 
Telemark fylkeskommune. Ift. friluftsliv vil planen stedvis tangere opp imot en gammel 
ferdselsåre som går på østsiden av dagens E134. Stien er i liten grad i bruk, men 
planarbeidet bør likevel hensynta stien der dette er mulig. For øvrige tema ser vi ut i fra 
foreliggende grunnlag ingen konflikt. 
 

 statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i 
medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser 
eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 
77. 

 
Vurdering Svv: Tiltaket vil ikke være i konflikt med de retningslinjer og bestemmelser som er 
nevnt over. 
 

 større omdisponering av områder avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift 
eller områder som er regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet 

 
Vurdering Svv: Ut i fra foreliggende planskisser vil reguleringsplanen legge beslag på om lag 
4,5da med dyrka mark. Dette anses ikke som en større omdisponering.  
 

 økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet 
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Vurdering Svv: ikke relevant 
 

 konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller luftforurensning 

 
Vurdering Svv: Ifbm anleggsarbeid vil det kunne bli noe støy, men det forutsettes at 
arbeidene utføres innenfor krav gitt i T1442. Utover dette ser vi ikke negative konsekvenser. 
 

 vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

 
Vurdering Svv: Tiltaket vil ikke gi endringer. 
 

 risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom. 

 
Vurdering Svv: Risikobildet ift naturfarer vil ikke endre seg som følge av realisering av plan. 
Det vil bli gjennomført ROS-analyse som en del av planprosessen. 
 
 
EGENSKAPER VED VIRKNINGENE (fjerde ledd) - hvor det skal ses hen til: 
 

virkningenes intensitet og kompleksitet, sannsynlighet for at virkningene inntreffer og når de 
inntreffer, varighet, hyppighet og mulighet for å reversere eller begrense dem, om virkningene 
strekker seg over landegrensene, samt samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre 
eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak. 

 
Vurdering Svv: Isolert sett ser vi ikke at tiltaket har egenskaper, omfang eller potensiale som 
er av en slik art at det utløser krav om KU. Det er heller ikke kjent andre planer, tiltak eller 
virksomheter som kan samvirke på en slik måte at det utløser krav om KU.  
 
Konklusjon 
Basert på den informasjon som foreligger i og ved planområdet, kan ikke Svv se at en 
gjennomføring av reguleringsplanen vil gi vesentlige påvirkninger for miljø og samfunn. Vi 
ser derfor ikke at det er behov for konsekvensutredning iht § 8. De tema som er omtalt over 
vil i stor grad likefult bli belyst gjennom den ordinære saksbehandlingen av regulerings-
planen. Behovet for KU er også drøftet med kommunalsjef for plan, utvikling og tekniske 
tjenester i Seljord kommune. I utgangspunktet er kommunen enig i Svv sine vurderinger. 
 
 
Århus, 05.04.2018, Pål H. Paulsen 
 
 
 
    
 


