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1 Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nye bru over Ofteelvi, nye kryss, 
oppgradering av vegen gjennom sentrum samt siktutbedring og omlegging av veg.  
 
Planområdet omfatter en strekning på ca. 700 meter av E 134 fra vestsiden av Høydalsmo 
sentrum til servicestasjonen CK øst for sentrum. Se bilde under som er hentet fra 
tegningshefte: 

 
Figur 1. Planområdet ligger i Høydalsmo sentrum i Tokke kommune.  
 

2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide detaljert reguleringsplan for E134 Høydalsmo, 
Ofte bru og kryss. 

2.2 Forslagsstiller  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Tokke 
kommune, utarbeidet detaljreguleringsplanen.  
 

3 Planområdet og eiendommer som omfattes 

3.1 Planområdet 
Planområdet ligger i Høydalsmo, sentrumsområdet, og mot servicestasjonen Circle K i østlig 
retning. 
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Figur 2. Planområdet ligger i Høydalsmo sentrum i Tokke kommune.  
  
 

3.2 Eiendommer som omfattes av planarbeidet 
Tabellen under viser de eiendommer som omfattes av foreliggende planforslag (kommune-
nummer, - gnr/bnr.):    
   
3824-72/5  3824-0/1  3824-47/9  3824-47/11  3824-47/14  
3824-47/17  3824-47/18  3824-47/20  3824-47/22  3824-47/94  
3824-47/23  3824-47/27  3824-47/28  3824-47/36  3824-47/32  
3824-47/34  3824-47/35  3824-47/42  3824-47/45  3824-47/46  

3824-47/62  3824-47/94  3824-72/1  3824-72/2  3824-72/2  
3824-72/3  3824-72/6  3824-72/8  3824-72/9  3824-72/10  
3824-72/11  3824-72/13  3824-72/15  3824-72/16  3824-72/17  
3824-72/18  3824-72/37  3824-72/37/2  3824-72/37/3  3824-72/37/3  
3824-72/40  3824-72/41  3824-72/44  3824-72/46  3824-1000/1  
3824-1002/1             
 

4 Planprosess  

4.1 Oppstartsmøte 
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 18. februar 2022. Det ble gitt generelle og 
konkrete tilbakemeldinger i forhold til overordna planer og formålet med planarbeidet. 

4.2 Varsel om oppstart av planarbeid  
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i mai 2022 i Varden og Vest-Telemark blad, 
på hjemmesidene til Tokke kommune og ved brev til berørte parter/grunneiere, offentlige 
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instanser og grupper/organisasjoner. Frist for merknader ble satt til 20. juni 2022. 
Kunngjøringskart, som vist:  

 
Figur 3. Kunngjøringskart 
 

4.3 Medvirkning 
Det har vært avholdt oppstartsmøte med Tokke kommune. Grunneiere har vært kontaktet, i 
hovedsak per telefon. 

4.4 Innkomne merknader til kunngjøringen og kommentarer til disse 
Det kom inn 9 merknader ved kunngjøring om oppstart av planarbeid. Det er laget et eget 
vedlegg med sammendrag av merknadene med forslagsstillers kommentarer. Alle 
merknadene vedlegges i sin helhet planforslaget. 
 

5 Planstatus og rammebetingelser 

Kapittelet omhandler planer og føringer på ulike nivå i forvaltningen som planarbeidet må 
forholde seg til. 

5.1 Nasjonale mål, lover, forskrifter og retningslinjer 

5.1.1 Nasjonale mål 
Overordnede politiske mål omtalt i stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og 
konvensjoner skal legges til grunn ved planleggingen. Dette gjelder blant annet mål om 
redusert klimautslipp, redusert transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, alle skal ha 
muligheter for friluftsliv, sikring av biologisk mangfold, sikring av et representativt utvalg av 
kulturminner og kulturmiljøer, redusert omdisponering av de mest verdifulle 
jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv. 
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5.1.2 Lover og forskrifter 
I tillegg til plan- og bygningslovens (pbl) og forskrift om konsekvensutredning vil 
planforslaget måtte forholde seg til en rekke sektorlover (f. eks naturmangfoldloven, 
kulturminneloven, forurensningsloven, vannressursloven) med tilhørende forskrifter som har 
bestemmelser om disponering av arealer og naturressurser mv. 

5.1.3 Forskrift om konsekvensutredning 
Forslagstiller mener at planen/tiltaket ikke medfører vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn, og at den derfor ikke skal konsekvens utredes. 

5.1.4 Universell utforming 
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen til plan- og bygningsloven av 2008. 
Prinsippet er at universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. Krav og løsninger er nærmere nedfelt og beskrevet i vegnormalene som ligger til 
grunn ved planlegging av veg. Universell utforming er videre innarbeidet i bl.a. 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, friluftsloven og lov om offentlige anskaffelser. 
 

5.2 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

5.2.1 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2021 
Retningslinjen skal legges til grunn ved planlegging. Retningslinjen anbefaler utarbeidelse av 
to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone, noe som også er utført.  
 
Støyberegning er gjennomført og relevante reguleringsbestemmelser er tatt inn i 
bestemmelsene til planen.  

5.2.2 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520/2012) 
Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom 
god arealplanlegging. Retningslinjen har ikke status som en statlig planretningslinje etter 
plan- og bygningslovens § 6-2. Anbefalingene i retningslinjen er veiledende. Retningslinjen 
skal legges til grunn ved etablering av ny virksomhet som vil medføre vesentlig økning i 
luftforurensningen. Tiltaket vurderes ikke å medføre en vesentlig økning i luftforurensningen 
sammenliknet med dagens situasjon. Eventuell utslipp av støv vil være i forbindelse med 
anleggsfasen. 

5.2.3 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Hensikten med planretningslinjene er å fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønstre og 
transportsystem bør legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.   

5.2.4 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 
Formålet med disse statlige planretningslinjene er å: 

a. sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 
b. sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 
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c. sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet 
med å redusere klimagassutslipp. 

 

5.3 Regionale planer og føringer 

5.3.1 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestfold og Telemark 
Formålet med vannforvaltningsplanen er å gi rammer for fastsetting av miljømål som skal 
sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av vannforekomstene, i et 
langsiktig perspektiv. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vestfold og Telemark 
sitt formål er å bedre tilstanden for naturen i alle vannforekomster, og prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8 - 12, om bærekraftig bruk er ivaretatt. Miljømålet for naturlige 
vannforekomster av overflatevann (elver, innsjøer og kystvann) er at de skal ha minst god 
økologisk og kjemisk tilstand innen 2027. Det vises her til kap.9 om virkninger og 
konsekvens av tiltaket. 
 

5.4 Gjeldende reguleringsplan 
Planområdet berører reguleringsplan for Høydalsmo sentrum. PlanId 19970001, 28.04.1997. 
Planforslaget erstatter deler av denne. Planområdet berør også så vidt PlanId 20210001, 
21.09.2021. Planforslaget erstatter også deler av denne. 

5.5 Målsetting med planarbeidet 
Målsettingen for dette planarbeidet er bedre framkommelighet for tunge kjøretøy, samt økt 
trafikksikkerhet for kjørende, syklende og gående. 
 

6 Hovedutfordringer i planområdet 

Hovedutfordringen er at dagens bru over Ofteelvi ikke tilfredsstiller kravene i vegnormalen, 
samt at det er behov for kurvaturutbedring. 
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Figur 4. Eksisterende situasjon. E134 sett mot vest.  Kilde: Google maps.  
 

 
Figur 5. Eksisterende situasjon. E134 sett mot øst.  Kilde: Google maps. 
 
 
Ytterligere beskrivelse av planområdet følger av kap. 9. 
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7 Mulighetsvurderinger 

Det er sett på ulike måter å koble eksisterende fylkesveger til europavegen, men ut fra en 
totalvurdering vil planforslaget vise at kryssløsningene ligger i hovedsak i dagens trase. En 
annen planløsning kan medføre større inngrep i vegens randsone. 
 

8 Planforslaget; plankart og bestemmelser 

8.1 Generelt om planen 
Reguleringsplanen er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven 
(pbl) § 12-3 av 2008. Arealformål er angitt iht. § 12-5. Bestemmelser er utarbeidet iht. § 
12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht. pbl § 4-2. 

8.2 Arealbruk og reguleringsformål 
Planområdet omfatter et areal på ~43 daa og er regulert til følgende arealformål jf. pbl. §12-
5: 

8.2.1 Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1) 
Denne planen er tilpasset tilgrensede reguleringssplaner, og de føringer som ligger i disse. 

8.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2) 
 
8.2.2.1 Kjøreveg  
Det er lagt til grunn vegbredder og geometrisk utforming iht. Hø2 i vegnormal N100.  
I planen er det lagt til grunn en utbedring av horisontal- og vertikal geometri, samt utbedre 
sikt iht. stoppsiktkrav. Videre er det lagt til grunn utslaking av sideterreng for å begrense 
behovet for rekkverk. 
 
8.2.2.2 Fortau 
Fortau tilpasses dagens system, og ellers flyttes ut mot kjørefelt der dagens busslommer 
fjernes. 
 
8.2.2.3 Gang-/sykkelveg 
Gang- og sykkelveg tilpasses dagens system i stor grad.. 
 
8.2.2.4 Annen veggrunn  
Der fylling eller skjæring medfører større utslag er annen veggrunn utvidet. Areal 
eid av Statens vegvesen eller fylkeskommunen er regulert til annen veggrunn.  
 
8.2.2.5 Holdeplass 
I planen er det lagt opp til flytting av holdeplassene som vist i planen. 

8.2.3 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (pbl § 12-5 nr. 5) 
Planen berører i liten grad landbruk, natur og friluftsområdene.  
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8.2.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl § 12-5 nr. 6) 
Det er begrensede inngrep i vassdraget, der bygging av ny bru med etablering av landkar på 
hver side av vassdraget som det største. Det er vurdert at dette likevel være av begrenset 
negativ virkning for vannmiljøet under byggingen. 

8.2.5 Hensynssoner (pbl § 12-6) 
 
8.2.5.1 Faresone ras og skred, H310 
I dette området er det tilgrensede reguleringsplan ID19970001 definert som område som er 
ras og skredutsatt. Det er ikke utført nærmere vurderinger av grunnlaget for dette. 
 
8.2.5.2 Flomfare, H320 
Området er definert som utsatt for flom ved større nedbørsmengder.  
 
8.2.5.3 Bevaring kulturmiljø 
Innenfor planens avgrensing og mot de to kjente kultur kulturminnelokaliteter som er 
beskrevet i kapitel 8.2.5.4 er lagt inn en buffersone mot disse. 
 
8.2.5.4 Båndlegging etter lov om kulturminner, H730 
Det er to kjente kulturminnelokaliteter innenfor planområdet. Kulturminnene har ID-nr. 
139248-1 og 231358. Disse er lokalisert som H730_1 og H730_2. Området skal sikres før 
oppstart av vegarbeidene. 

8.2.6 Bestemmelsesområde (pbl § 12-7) 
 
8.2.6.1 Midlertidig anlegg og riggområde 
Det er innarbeidet anleggsbelte i plankartet. I utgangspunktet er det lagt inn til rigg- og 
anleggsområde ut til og med plangrense, men stedvis har en noe snevrere avgrensning. 
Dette pga. bla. eksisterende bebyggelse og dyrka mark. Områder som i anleggsperioden kan 
benyttes til virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften. Områdene opphører når 
kommunen har truffet vedtak om opphør av midlertidige bruk, jf. pbl § 12-7, 1 ledd nr. 10. 

8.2.7 Rekkefølgebestemmelser 
I reguleringsplan er det innregulert avkjøring til eiendom gnr./bnr. 47/94 m.fl. Når 
grunnlaget som ligger i reguleringsplan med PlanID 20210001 Bakken øst, Høydalsmo er 
gjennomført og ny adkomst er etablert så fjernes avkjøringen til E134. 
 
I reguleringsplan er det innregulert avkjøring til eiendom til 47/14 mfl. Når grunnlaget som 
ligger i reguleringsplan med PlanID 19970001 er gjennomført og ny fellesadkomst er 
etablert så fjernes avkjøringen til E134. 

8.2.8 Byggegrenser  
Plangrensen utgjør en smal korridor langs E 134. Det er derfor ikke hensiktsmessig å vise  
byggegrenser i plankartene. Byggegrenser er gitt enten av veglov (50 m), eller er innarbeidet 
tilstøtende reguleringsplaner. 
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8.3 Nye eiendomsgrenser 
Nye eiendomsgrenser vil følge formålsgrenser til areal regulert til offentlig vegformål. 
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre 
til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt 
formålsgrenser. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra 
tillatelse/planens formålsgrenser for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget, 
men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.  
 
Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til 
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få 
matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik 
kan foretas uten noen endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring 
av reguleringsplanen etter pbl. § 12-14 andre ledd. 
 

9 Beskrivelse av planområdet og planløsning, virkning av 
planforslaget, avbøtende tiltak og hva som ikke blir løst  

9.1 Trafikkforhold 
ÅDT[1] på E 134 øst for Høydalsmo er på 2400 (2020), mens vest for Høydalsmo er på 1860. 
Andelen lange kjøretøy er på 16 % - 20 %. Trafikkmengden på fv. 450 (Eidsborgvegen) er på  
800 og på fv. 3410 (Øyfjellvegen) er på 1000. Fartsgrensen på stedet er 50/60 km/t. 
 

9.1.1 Beskrivelse av planlagt løsning 
Det er lagt til grunn vegbredder og geometrisk utforming iht. Hø2 i vegnormal N100 – 
(øvrige hovedveger med en årsdøgntrafikk mindre enn 12000 kjøretøy, fartsgrense 60 km/t). 
Normalprofilet for vegen er som vist:  

  
Figur 6. Normalprofil Hø2 – Statens vegvesen sin håndbok N100 
 
I stor grad beholdes vegsystemet gjennom sentrum. Det er likevel valgt å foreslå å flytte 
eksisterende busslommer fra øst i sentrum til vest for Ofteelvi og nærmere boligområdet og 
skole.     
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Kryssene som knytter Øyfjellvegen og Eidsborgvegen til E134 utbedres slik at de følger 
vegnormalene. Dette medfører at ny den nye brua over Ofteelvi må tilpasses krysset, og 
dermed vil brua bli en del av krysset.    
 
På strekningen fra sentrum og østover vil planforslaget legge til grunn ny horisontal- og 
vertikallinje. Dette medfører at vegen blir liggende dypere i terrenget på deler av 
strekningen. I tillegg reguleres det inn areal til tilgivende sideterreng. 
 

 
Figur 7: Bildet hentet fra prosjektets 3D-modell. 
 

9.2 Gang- og sykkeltrafikk  
Forholdene for gang- og sykkeltrafikk blir i stor grad beholdt. Når det gjelder gangtrafikk, 
og da spesielt kryssing av E134 så legges det opp til 2 tilrettelagt krysningspunkter uten 
fotgjengerfelt. Disse legges i ca. profil 400 og ca. profil 610. 

9.3 Kollektivtrafikk  
Eksisterende holdeplasser nær butikk i øst fjernes. Nye busslommer etableres vest for 
Ofteelvi. Holdeplassene skal tilrettelegges med busskur og gis en universell utforming i 
henhold til krav i Statens vegvesen sine håndbøker. Farge på lehus skal være tilsvarende 
farge som på lysmaster, RAL9005. 

9.4 Konstruksjoner 
Dagens bru over Ofteelvi rives og erstattes av ny bru.  
Foreløpig spennvidde er satt til 20 m, der konstruksjonshøyden anslås til ca. 1,1 m. Endelig 
konstruksjonshøyde fastlegges ved detaljprosjektering.   
 
Bruer trafikkert med modulvogntog med totalvekt over 50 tonn skal klassikeres for Bk10/60 
i henhold til Statens vegvesen sin håndbok R412 Bæreevneklassifisering av bruer, laster, 
2021.   
 
Det er utarbeidet en foreløpig hydrologisk rapport, som gir føringer for dimensjonering av 
den nye brua. Oppsummering fra rapporten:  
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• Flomberegningen viser at 200-års flommen er på 158m3/s.   
 
• Det anbefales at nedre kant bru ikke ligger lavere enn på kote 563,8 m. Det er da inkludert 
0,5 m for å ta høyde for at drivgods og is driver i elva ved flom  
 
• Det vil bli strømhastigheter opp mot 6 m/s  
 
• Det vil være behov for erosjonssikring av skråninger og brufundamenter.   
 
 Det er utført også grunnundersøkelser for reguleringsplan, jf. Geoteknisk rapport nr. 
C16164-GEOT-01. Det er vurdert mulighet for fundamentering på sprengsteinfyllinger. 
Fylling kan legges med helning 1:1,5.   
 

9.5 Universell utforming 
Eksisterende gangsystem blir i stor grad beholdt.   
 

9.6 Landskapsbilde   
 
Temaet landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan 
landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det 
tette bylandskap til det uberørte naturlandskap. 

9.6.1 Beskrivelse av planområdet og dagens situasjon 
I Nasjonalt referansesystem for landskap er planområdet klassifisert i Landskapsregion 12 
Dal- og fjellbygder i Telemark og Aust-Agder. Dette er en landskapsregion med mange og 
varierte landformkombinasjoner.   

 
  
Figur 8. Kartutsnitt fra Nasjonalt referansesystem for landskap (kilde: kart13.nibio.no)  
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Planstrekningen går gjennom et landskap som omgis av større og mindre åser, bestående av 
åpent kulturlandskap, skog og bebyggelse. De vegetasjonskledde åsene har et barskogpreg, 
mens randsone rundt kulturmark og elv er mer dominert av løvtrær.  
 
 Planområdet kan både ut fra vegens karakter og landskapet deles i to. Den sørlige 
strekningen har veipreg og ligger mellom kulturmark og et vegetasjonsbelte med trær, mens 
den nordlige delen går gjennom tettstedet og har et mer gatemessig uttrykk med fortau på 
begge sider av vegen og bebyggelse på begge sider av vegen.  

 
Figur 9. Vegens karakter skifter mellom vei og en mer gatemessig utforming gjennom 
planområdet.  (kilde kart: kommunekart.com, bilder hentet fra Google Maps)  
 
 
Høydalsmo er et vegknutepunkt og sentralt i kryssområdet renner Ofteelvi gjennom 
sentrum. Langs vegen ligger noen bedrifter som bla matbutikk. Det er tilrettelagt med fortau 
langs E134 i sentrumsområdet, og over Ofteelvi er det bygget egen gang/sykkelveg bro. Øst 
for elva ligger det i dag kollektivholdeplasser i begge kjøreretninger.  
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Fig 10. Bilder fra bruområdene. Kilde: bilder fra Google maps 

9.6.2 Planlagt løsning 
Prosjektstrekningen følger i hovedsak eksisterende E134. Siden kryssområdet ligger så nært 
brua som skal byttes gjør krav til kurvatur og rekkverk at ny bru vil bli en større 
konstruksjon enn den som står der i dag. Dette gjør at det vil bli inngrep i randsonen til elva 
i dette området.    
 
Der vegen legges noe om øst for sentrum, vil ny veg skjære seg inn i terrenget og på en kort 
strekning gå i tosidig lav skjæring. Tiltaket er vurdert til at det ikke gir store negativ virkning 
i landskapet.   
 
Skjæringer og fyllinger skal avrundes mot eksisterende terreng, og det skal etterstrebes rask 
vegetasjonsetablering. Spesielt viktig er det med rask etablering i bratte skråninger for å 
unngå erosjon. Vegskråningene skal revegeters både med naturlig revegetering og tilsåing. 
Det skal velges norskproduserte frøblandinger. For at naturlig revegetering skal få optimale 
forhold må jorda behandles i henhold til anbefalinger for naturlig revegetering.   
 
Areal som blir midlertidig brukt i anleggsfasen skal tilbakeføres til opprinnelig tilstand med  
en gang anlegget er ferdig.  
 
Det er viktig at det ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding og 
beplantning av sideterreng.   
 
Det skal velges materialer av god kvalitet, der det skal settes kantstein skal denne være av 
naturstein. Langs fortau skal det settes platekantstein. I trafikkøyer og overkjørbartfelt settes 
det gatestein av granitt.  
 
Der det skal benyttes brurekkverk og rørrekkverk, skal avslutninger og overganger gis en 
god utforming. 
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9.7 Naturmangfold  
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 
terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og marine systemer (brakkvann og 
saltvann), inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til 
naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk 
mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning. 

9.7.1 Beskrivelse av planområdet 
Innenfor selve planområdet så finnes det noe natur. Området domineres av allerede 
eksisterende infrastruktur og bebyggelse.  
 
Det er foreligger ingen registrerte naturvernområder eller naturtyper i Naturbase innenfor 
planområdet. Området er ikke kartlagt etter NIN (Natur i Norge). Området i sørlig del av 
planområdet mellom Høydalsmo sentrum og bensinstasjon vil ny veg bli etablert på 
vestsiden gjennom et område bestående av ospeskog langs vegen, selje og innslag av noen 
mindre bjørketrær.    
 
I Artskart så foreligger det noen registreringer innenfor planområdet, både rødlistede arter 
og arter med livskraftige bestander. Hovedandelen er fuglearter med livskraftige bestander. 
Men det er også noen rødlistede fuglearter som grønnfink (VU – sårbar), taksvale (NT – nær 
trua), tårnseiler (NT) og gråspurv (NT) er registrert. Fugler er mobile og utnytter derfor 
generelt store områder til næringssøk. Innenfor planområdet er det også registrert noen 
fremmede og uønskede plantearter. I Høydalsmo sentrum så er det registrert Hagelupin (SE – 
Svært høy risiko). Mellom Øyfjellvegen og Ofteåi er det noen forekomster av spansk kjørvel 
(SE). I planområde på vestsiden av dagens veg mellom sentrum og 
industriområde/bensinstasjon er det en nylig registrering (2022) av parkslirekne (SE).   
 
 Ofteåi er registrert i Vann-nett og har vannforekomst ID 016-618-R. Ofteåi har moderat 
økologisk potensial og udefinert kjemisk tilstand. Elva er registrert som sterkt modifisert 
vannforekomst (SMVF) siden den er regulert til kraftproduksjon og vannføringen er dermed 
påvirket. Andre påvirkninger som er registrert er terskler ved Ofte nedstrøms g/s bru (liten 
grad), diffus avrenning fra spredt bebyggelse (middels grad) og introdusert art – ørekyte 
(liten grad). Elva har bestand av ørret. I forbindelse med byggingen av ny bru, så vil det 
medføre en liten midlertidig utfylling i elva mellom dagens bru og GS brua på vestsiden. 
Utfyllingen vil blir fjernet etter endt anleggsperiode.   
 
Det er ikke registrert informasjon om forurensing i grunnen i databasen Grunnforurensing.   

9.7.2 Virkning av planen 
Ved utøving av offentlige myndighet som berører natur, gjøres vurderinger av tiltakets 
virkninger på naturen. Vurderingene av tiltakenes effekt basert på eksisterende informasjon 
om natur i området.   
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Tiltaket bører i liten grad urørt natur da det i all hovedsak skjer i et område med mye 
bebyggelse og infrastruktur fra før og tilknyttet eksisterende vegnett. Området i sørlig del av 
planområdet mellom Høydalsmo sentrum og bensinstasjon vil ny veg bli etablert på 
vestsiden gjennom et skogområde.   
 
Det er ikke registrert naturtyper eller naturvernområder innenfor planområdet. I artskart så 
er det registrert flere fuglearter som vurderes som vanlige for området. Det er også 
registrert noen rødlistede fuglearter. Fugleartene som har leveområder i nær tilknytning til 
planområdet, kan bli påvirket av støy og økt ferdsel fra mennesker og maskiner i forbindelse 
med anleggsarbeidet noe vil medføre at artene søker seg vekk fra området i den perioden 
arbeidet pågår. Utover dette vurderes planlagt tiltak i driftsfase ikke til å ha noen ytterligere 
negativ påvirkning for disse artene enn dagens situasjon.    
 
Det skal bygges ny bru over Ofteåi. Brua bygges uten pilarer i elva og det blir økt bredde 
mellom brufundamentene på ny bru jmf dagens bru. Dette medfører at det ikke blir inngrep 
direkte i elvestrengen, verken i forbindelse med bygging av brufundamentene eller selve 
brua. Etableringen av den midlertidige fyllingen i forbindelse med bygging av brua er vurdert 
til å liten negativ effekt på vannmiljøet på grunn av dens beskjedne omfang. Den vil bli 
fjernet etter endt anleggsperiode. For å ivareta kantsonen mot elva så er det lagt inn 
hensynssone i plankartet på vestsiden både opp- og nedstrøms bruene. Øvrig planlagt trase 
vurderes til ikke å påvirke andre vannforekomster eller grunnvann som er innenfor 
planområdet.    
 
De planlagte tiltaket vil ikke påvirke truet eller verdifullt naturmangfold.   
 
Håndtering av eventuelle fremmede arter og hensynet til Ofteåi blir ivaretatt i YM planen og 
miljørisken som blir utarbeidet i neste fase. 

9.7.3 Vurdering av miljøprinsippene i naturmangfoldloven 
 
§8 Kunnskap om naturmangfold i området 
Informasjon om naturmangfold i området er basert på eksisterende registreringer og 
befaring i felt av biolog i Statens vegvesen. 
 
Informasjon er hentet fra: 

- Naturbase, NiN Innsyn, vannmiljø: Miljødirektoratets databaser 
- Artskart: Artsdatabanken database. 
- Berggrunnskart og løsmassekart: NGU 
- NVE Atlas og Vann-nett: NVE databaser 
- Grunnforurensing (Miljødirektoratet) 

 
Vi anser kunnskapen om naturmangfoldet som god, og anser naturmangfoldlovens §8 om 
kunnskapsgrunnlaget som oppfylt. 
 
§ 9 Om føre-var-prinsippet 
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Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet. Planlagte tiltak skjer med utgangspunkt i dagens vegtrase med utbedring 
av vegkurvatur. Vi anser kunnskapen om naturmangfold og effekter av tiltaket i planområdet 
som tilstrekkelig for vurdering av fare for tiltakets skade på naturmangfold. Det er ikke 
sannsynlig at tiltaket vil medføre alvorlig skade på økosystem, vannmiljø, naturtyper, 
vegetasjon og flora. Føre-var prinsippet tillegges derfor ikke stor vekt videre. 
 
§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 
Eksisterende inngrep i og ved planområdet er i hovedsak dagens vegnett samt bolig og 
næringsbygg. Da denne planen ikke gir noen negative innvirkninger på sårbare naturverdier, 
og det ikke er andre pågående eller kjente aktivitet i området, er vurdering av samlet 
belastning på naturmiljø lite relevant i denne saken. 
 
§ 11 kostnader ved miljøforringelse 
Statens vegvesen dekker kostnader ved å iverksette tiltak for å ivareta og fremskaffe 
kunnskap om naturmangfold i området i tråd med nasjonale mål og miljømål i Nasjonal 
transportplan. Videre vil det i tråd med vegvesenets retningslinjer bli utarbeidet ytre 
miljøplan (YM) hvor forebyggende eller gjenopprettende tiltak vil framgå. For tiltak i planen 
vil vi fremover ha fokus på håndtering av fremmede arter, naturlig revegetering samt 
ivaretagelse av vannresipienten Ofteåi ved å unngå forurensing eller forringelse av denne. 
 
§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 
Bestemmelsen går ut på å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet ved å ta 
utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering, som ut fra en samlet vurdering av 
tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Det legges vekt på at anlegget skal utføres med driftsmetoder 
og teknikk som minimerer terrenginngrep, utslipp eller andre uheldige effekter som kan føre 
til miljøforringelse eller negativ påvirkning på biologisk mangfold. 
 

9.8 Vannmiljø 
Vannmiljø er en samlebetegnelse for økologiske og kjemiske forhold i en vannforekomst. 
En vannforekomst er en avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel 
en innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, fjord eller kyststrekning, eller et avgrenset volum 
grunnvann i et eller flere grunnvannsmagasin. 
 
Vannmiljø er et tverrfaglig tema og omtales også direkte/indirekte i kapitlene om 
naturmangfold, forurensning og hydrologi. Det vises til disse. 

9.8.1 Overordnede mål og føringer -vurdering etter vannforskriften § 12 
Det er en nasjonal interesse at vannforekomster skal vernes mot forverring, og forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk 
tilstand, jf. forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) §§4 – 7.  
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Ut fra en samlet vurdering kan en ikke se at miljømålene påvirkes eller at tilstanden i vannet 
forringes som følge av planlagte tiltak, og vannressursloven §12 kommer ikke til anvendelse.  
 

9.8.2 Kantvegetasjon, vannressursloven §11 
Den fysisk påvirkning vurderes som lite, der elvebredden beholdes og kantvegetasjon blir 
beholdt. 
 

9.9 Kulturarv  
Temaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til 
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Kulturminner og kulturmiljø er 
definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig 
virksomhet i vårt fysiske miljø. Begrepet kulturmiljø er definert som områder hvor 
kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. 
 

9.9.1 Dagens situasjon 
Det er kjent to kulturminnelokaliteter innenfor planområdet: En gravhaug og et gravfelt 
bestående av to flatmarksgraver. Kulturminnene ligger tilstøtende til hverandre og 
gravhaugen ligger inntil og mellom eksisterende E134 og adkomstveg til Ofte nigard i 
planområdets sørlige del. Kulturminnene har ID-nr 139248-1 og 231358 i Riksantikvarens 
database Askeladden. 
 
ID 139248-1 
Sør for gården Ofte ligger en tydelig gravhaug, i størrelse ca. 28 meter bred i sørøst-
nordvestlig retning og ca. 22 meter i sørvest-nordøstlig retning. Haugen har en svakt oval 
form og er bevokst med flere rognetrær og en del buskas. Det er reist en bautastein på 
haugen i moderne tid, en gang før 1930. Midt i haugen er det en rund forsenkning. 
Kulturminnet er tolket til å være en gravhaug fra jernalder. Gravhauger ble ofte anlagt på 
jordene i tilknytning til den begravedes gardsgrunn. Synlige gravhauger befestet og 
signaliserte ættens eierskap over jorda.  
De fleste gravhaugene i Norge ble ødelagt i tiden etter den industrielle revolusjon på 
attenhundretallet. De gjenværende kulturminnene av denne typen har derfor et særlig sterkt 
vern etter kulturminneloven. Denne haugen ligger tett inntil dagens veg og er svært sårbar 
for ytre påvirkning. 
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Figur 11: Gravhaug ID 139248-1. Bilde tatt mot nord 
 
ID 231358 
Gravfelt bestående av to flatmarksgraver, ID 231358-1 og 231358-2. Gravene ligger 
nordvest for og i nærhet til gravhaug ID 139248-1. Gravene er ovale nedgravninger med 
kompakt steinpakning og er orientert øst-vest, ca. 5 meter fra hverandre. Graven i øst er ca. 
1-1,5 meter i diameter og den i vest er 2-3 meter i diameter.  Gravene ble registrert i 2017 
av arkeologer fra fylkeskommunen. Gravene er fra bronsjealder-jernalder og er automatisk 
fredet.  
 
Andre kulturminner i området 
Det er ikke kjent mange andre kulturminner i nærhet til planområdet.  
På Ofte nigard, ca. 70 meter nordøst for innkjøringen fra E134 skal det tidligere ha blitt 
funnet en grav (ID 155932-1), sannsynligvis fra jernalder. Denne er nå fjernet og nøyaktig 
plassering er ikke kjent. 
Ved sørvestre del av Oftevatn er det registrert ristninger i berget (ID 155933-1), men disse 
er sannsynligvis av moderne opphav. 
Ca. 80 meter sørvest for innkjøringen mot Ofte nigard er det registrert en automatisk fredet 
kokegrop (ID 139246-1). 
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Figur 12: Kartutsnitt som viser kjente kulturverdier i området. Kilde: Askeladden. 
 

9.9.2 Virkning av planen  
Gravhaugen ID 139248-1 og gravfeltet ID 231358 ligger nært dagens veg. Disse 
kulturminnene reguleres med hensynssone som synliggjør arealene som båndlagt. I tillegg 
reguleres arealet mellom kulturminnene og ny veg med hensynssone kulturmiljø, for å gi en 
utvidet sikring mot direkte påvirkning. 
 
Vurderinger fra regional kulturminneforvaltning: 
I sitt innspill til varsel om oppstart av 21.06.2022 varslet Vestfold og Telemark 
fylkeskommune behov for registreringer etter kulturminneloven §9. Dette kravet ble senere 
trukket etter at Vegvesenet justerte og innskrenket planområdet. 

9.10 Naturressurser 
Naturressurser består av fornybare og ikke-fornybare ressurser. Med fornybare ressurser 
menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann og andre biologiske ressurser. Vannressurser 
er avgrenset til ferskvann og gjelder drikkevannskilder, vann til næringsmiddelproduksjon, 
jordbruksvanning og prosessvann. Vannressurser omfatter både overvann og grunnvann. 
Ikke-fornybare ressurser er jordsmonn og mineralressurser (berggrunn og løsmasser). 
 
Planlagt veg følger dagens system gjennom sentrum. Svingutbedringen i øst medfører økt 
avstand fra gården «Ofte nigard», og ellers medføre begrensede tap av naturressurser på 
naboeiendommen gnr./bnr. 72/37 som eies av Tokke kommune. 
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Figur 13: Oversiktsbilde fra vegmodell. 
Tiltaket kommer ellers ikke i konflikt med brønner og drikkvann. 
 

9.11 Geologi og grunnforhold 
Det er utført grunnundersøkelser for reguleringsplan, jf. Geoteknisk rapport nr. C16164-
GEOT-01. Det er utført prøveboringer ved brustedet, for å kontrollere fjellnivået. Det er ikke 
tatt prøver av løsmassene.  
 
Det er ikke utført nye grunnundersøkelser på strekningen fra sentrum til 
servicestasjonen/Circle K, men utfra tidligere undersøkelser er det vurdet at løsmassene 
består av fast, steinrikt morenemateriale. I overflaten er det fra tidligere rapportert om et 
organisk lag med varierende tykkelse (inntil 1 m), som til kan være svært bløt. Dette 
topplaget av organisk materiale skal fjernes frø ny fyllmasse blir lagt ut.   
 

9.12 Støy og luft 

9.12.1 Støy 
Det er gjennomført støyutredning. Se vedlegg A6.  
 
9.12.1.1 Overordnede mål og føringer 
Revidert retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T- 1442/2021, avløser 
tidligere retningslinje, T- 1442/2016. Støyretningslinjen gjelder for alle prosjekter som 
planlegges etter plan- og bygningsloven. Revidert retningslinje, T- 1442/2021, inneholder 
en del endringer. Endringene i retningslinjen legger opp til en større grad av skjønn og 
vurdering i den enkelte plan. 
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Miljø- og sikkerhetstiltak er tatt ut som eget begrep. Mindre tiltak som ikke øker støynivået 
over 2,4 dB (for eksempel gang-/sykkelveger, midtoppmerking e.l.) kan derimot fortsatt 
gjennomføres uten avbøtende støytiltak. I en eksisterende situasjon er det færre muligheter 
til å innfri støykravene. Det skal gjennomføres en vurdering av førsituasjonen, og det skal 
også gjennomføres en kostnadseffektivitetsanalyse. Dersom effekten er liten, dvs. 1-2 dB, 
men kostnaden er høy, kan det være uforholdsmessig å gjennomføre tiltaket. 
 
9.12.1.2 Planlagt løsning 
Det er ca. 23 boliger i nærheten av E134 som kan påvirkes av planen. Beregninger viser at 3 
av boligene ligger i rød sone både ved eksisterende og ved planlagt situasjon, mens en bolig 
som per i dag ligger i gul sone vil havne i rød sone ved planlagt situasjon med beregnet 
trafikkdata 20 år fram i tid etter planlagt åpningsår. De resterende boliger vil få enten 
forbedret eller liten økning på støyverdien som tilsvarer ca. 1-2 db etter utbedring av E134. 
 
Tabell under viser de støyutsatte bygningene: 
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Ut fra tabellen over så viser beregningene at økning i støynivåer er lavere enn føringer gitt i 
revidert retningslinje, og av den grunn vil ikke støyreduserende tiltak gjennomføres.  

9.12.2 Luft 
Luftkvaliteten i planområdet vil ikke påvirkes mer negativt ved en realisering av 
planen. 
 

9.13 Hydrologi 
Prosjektet inkluderer 2 større vannveikrysninger. En av dem er Ofte bru over Ofteelva.  Det er 
planlagt en ny brukonstruksjon, som forutsetter brede- og lengdeutvidelse. I forbindelse 
med ny bru utførte flom- og hydrauliske beregninger.   
 
Ofteelva er sterkt regulert vassdrag. Deler av nedslagsfeltet til Ofteelva inngår i 
nedslagsfeltet til Sundbarm kraftverket, som er satt i drift i 1970. Ofteelva er oppdemmet 
ved utgangen av Bergvatnet. Hovdevatn, Bergvatn og Ljøsdalsvatn er slått sammen i ett 
magasin. Vannet herfra overføres fra inntak Ljosdalsvatn via tunnel videre til Lintjern og så 
videre til Sundsbarmvatn. 

  
Nedbørsfelt Ofteelva før regulering (133,6 km2)      Nedbørsfelt Ofteelva etter regulering (9,9 km2) 
 

 
Endringer i avrenning i ofteelva før og etter regulering 
 
Naturlig nedbørsfeltet for elva har blitt betydelig redusert etter tiltaket. Utslipp fra magasinet 
til elva er regulert i dag med minste vannføring på 40 l/s gjennom hele året i tillegg til 
tilsiget fra resten av det naturlige delen av nedbørsfeltet.   
 
Dimensjonerende flom for den planlagte bru er 200-års flom med klima- og usikkerhets 
påslag (Q200dim). I samsvar med NVE anbefalinger i flomberegninger var det ikke tatt 
hensyn til reguleringer i vassdraget. Beregnet dimensjonerende flom er 158 m3/s (1200 
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l/s*km2). Beregnet dimensjonerende vannstand for bru er 563,14 moh., som gir høgde for 
nedre kant bru på 563,8 moh., dette er inkludert 50 cm fri høyde.  
   
Beregninger forutsetter at brulengde (avstanden mellom brukaret) skal være 20 meter, mot 
dagen 9,5 m. Med å ta hensyn til lav vannføring i elva under regulering, er det viktig å 
utforme brutversnittet slik at negative konsekvenser for lokalt miljø unngås. Det kan være 
behov for konstruksjoner i bunnen for å sørge for tilstrekkelig vannstand i område rundt bru 
i perioder med lav vannføring i elva.  
 

  
Nedslagsfeltet for bekken (1.2km2)    Nåværende kulvert 
Beregningene er gjennomført av VA. Nedslagsfeltet for bekken estimert til 1,27 km2, 
Dimensjonerende flom (Q200dim) beregnet til 2,1m3/s, foreslått sirkulær kulvert med 
D1400.   
  

9.14 Barn og unge  
Reguleringsplanen har som formål å utbedre eksisterende kjøreveg, og er derfor vurdert til å 
ikke være lite relevant med tanke på rikspolitiske retningslinjer for barn- og unge.  

9.15 Massehåndtering 
I konkurransegrunnlaget vil vi stille krav til at utførende entreprenør må håndtere 
overskuddsmasser til godkjent deponiplass. 

9.16 Fravik fra vegnormalene  
Søknaden fra krav til kjøremåte A er ikke godkjent, men prosjektet er oppfordret til å søke  
på nytt etter detaljering av kryssutformingen er utført. Denne detaljeringen vil gjennomføres 
i byggeplanfasen. Vegdirektoratet mener her at kryssene vil bli for utflytende, så dette blir 
foreslått løst ved å etablere overkjørbare areal for de største kjøretøyene.  
 
Sikt i kryssene er satt i forhold til de krav som gjelder for gate med skiltet hastighet 50 
km/t. Fartsgrensen beholdes gjennom sentrum. 
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9.17 Teknisk infrastruktur 

9.17.1 Vann og avløp, overvannshåndtering  
 
9.17.1.1 Eksisterende situasjon 
Planområdet for hovedvegen E134 kan deles opp i to soner i forhold til overvannshåndtering. 
Sør for sentrum på Høydalsmo ligger vegen i sidebratt terreng preget av endel landbruk på 
oversiden av vegen og spredt industribebyggelse på nedsiden.  På strekningen fra parsell 
start og inn til profil 350 er det en større bekk som krysser veglinja, Nigardsbekken. Denne 
er lukket i rør fra rett oppstrøms Ofte Nigard og føres i et 1000mm rør under E134 hvor fra 
utløp stikkrenne går åpent ned mot Oftevegen. I tillegg er det en 400mm stikkrenne i profil 
55, samt en 300mm stikkrenne i profil 310, rett før bebyggelsen i sentrum. Avrenning fra 
vegen på denne strekningen skjer rett ut på terreng. 
 
Den delen av planen som går gjennom sentrum har gatestruktur med kantstein og det ligger 
her godt med eksisterende kantsteinssluk som håndterer overvannet godt. Disse er koblet til 
en eksisterende overvannsledning som ligger midt i E134, både sør og nord for Ofteelvi og 
avrenner til denne ved begge brukarene. Det er bebyggelse på begge sider av vegen. 
Krysset ved Fv.3410 avrenner delvis rett ut mot elva og delvis til kantsteinssluk i krysset. Det 
ligger også ei 300mm stikkrenne 30 meter oppstrøms krysset som håndterer overvannet 
som kommer ned langs fylkesvegen lenger opp. 
 
I krysset ved Fv.450 ligger det ei 600mm stikkrenne under fylkesvegen med utløp til Ofteelvi 
og håndterer overvannet i kryssområdet. 
 
Av eksisterende VA er det registrert vann og kloakkledning på østsiden langs Fv. 3410. 
denne kommer ned mot krysset og ligger parallelt med E134 til foran butikken bort til 
Langgårdbygget profil 360.  Vann og kloakkledningen krysser E134 i profil 410 og fortsetter 
ned mot Langedølsvegen før den krysser Ofteelvi. 
 
9.17.1.2 Planlagt løsning 
Da E134 blir noe justert sør for Høydalsmo sentrum, må også stikkrenner under omlagt veg 
legges om. Dette betyr at stkkrenne for Nigardsbekken må byttes, samt de to mindre 
rennene sør og nord for denne. 
Ny stikkrenne for Nigardsbekken i profil 155 er dimensjonert for 200 års nedbørs intensitet. 
I tillegg er det lagt på klimafaktor for fylket som iht. Håndbok N200 er satt til 1,2 for 
Telemark fylke. I tillegg brukes det en sikkerhetsfaktor på 1,1 for usikkerheten i 
beregningene. Det er i praksis da brukt en klimafaktor samlet på 1,4.  Beregninger for 
overvann i nedslagsfeltet er gjort etter den rasjonelle formelen. For sammenligning av 
verdier er det hentet data fra Nevina sin regionale flomberegningsanalyse for nedslagsfeltet 
til Nigardsbekken. Disse dataene er basert på NIFS kulminasjonsflom (200 årsflom) med 
klimafaktor 1,4. Dette medfører at stikkrenne for Nigardsbekken må oppdimensjoneres fra 
1000mm til 1400mm for å ta unna en 200 årshendelse. Det anbefales også at man ikke 
kobler bekkelukkingen direkte sammen med ny stikkrenne, men plastrer et åpent bekkeløp 
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med energidrepende tiltak mellom innløp ny stikkrenne og utløp bekkelukking. Dette partiet 
bør være ca.10 meter langt.  
I byggefase bør det også vurderes tiltak på innløp bekkelukking oppstrøms gården Ofte 
Nigard. Dette for å redusere faren for gjentetting og at bekken derved tar nytt løp i en 
kraftig nedbørshendelse. Det er imidlertid prosjektert solide veggrøfter for omlagt E134 som 
vil kunne avskjære vann som kommer nedover jordet og føre dette mot stikkrenner for 
omlagt E134. 
 
Øvrige stikkrenner oppdimensjoneres til minste tillatte dimensjon for ny stikkrenne gjennom 
hovedveg, som er 600mm. Dette skal være tilstrekkelig for de øvrige rennene.  
 
I gatestrukturen med kantstein på begge sider beholdes dagens sluk og posisjoner, med 
noen mindre justeringer, slik at eksisterende overvansystem i hovedsak beholdes. Det 
prosjekteres nye stikkrenner under begge fylkesvegene. 
 
Reguleringsplanen vil ikke komme i direkte konflikt med eksisterende VA, så det legges ikke 
opp til noen omlegginger ifb. med denne, kun mindre tilpassinger av kummer. 
 

9.17.2 Trafo, kraftledninger, belysning 
 
9.17.2.1 Eksisterende situasjon 
E134 og fv450 har vegbelysningsanlegg innenfor planområdet. FV3410 har én veglysmast i 
krysset med E134. Det er også et separat lysanlegg for gang- og sykkelveg tilknyttet gang- 
og sykkelbruen over Ofteelvi, bestående av to master. Langs E134 står veglysmastene på 
sørvest-siden av vegen. I tillegg eier Statens vegvesen to lysmaster på nordøst-siden av 
E134. Den ene av disse står ved parkeringsplass til dagligvarebutikk (med en ekstra 
lyskaster). Den andre står 10-15m unna E134 ca. 100m nordvest for Ofte bru. Statens 
vegvesen har inngått en avtale om at lyskasteren på masta ved dagligvarebutikken skal 
belyse monument ved parkeringsplassen. 
9.17.2.2 Planlagt løsning 
Alle veglysmaster må på grunn av alder skiftes ut, med enkelte unntak. I illustrasjonene 
under er eksisterende veglysmaster merket med en grønn prikk. Master inni de røde 
firkantene skal av ulike årsaker beholdes, noen fordi de er nymontert. Masten innenfor den 
blå firkanten kommer i konflikt med vegbyggingen. Den eies av Vestfold og Telemark 
fylkeskommune. Avklaringer for denne tas i neste planfase.  
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Figur 14. Illustrasjoner for vegbelysning i form av kartbilder fra vegkart.no. 
 
For å oppnå en helhetlig opplevelse av veglysanlegget vurderes LED-armaturer med 
fargetemperatur 3000K. Mastehøyde, 10m og lakkeres i tilsvarende farge som dagens 
master. Nordvest for den røde streken i illustrasjonen under lakkeres svarte (RAL9005). 
Master sørøst for den røde streken skal lakkeres grå (RAL7042).   
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Figur 15. Illustrasjon for vegbelysning i form av kartbilde fra vegkart.no. 
 
Ellers er alt av veglysanlegg (inkl. kabler) tilhørende Statens vegvesen modent for å bli byttet 
ut, bortsett fra kablene som forsyner de fire veglysmastene lengst nordvest langs E134 og 
eksisterende veglysmast på E134 sør for profil 0 som er helt nye. Fylkeskommunens sin 
veglysmast ved fv3410 bør også få ny kabel. Det er tatt høyde for behov for to-sidig 
belysning der vegarealet blir bredere på grunn av busslomme.   
 
Forsyning til vegbelysningen langs E134 skjer delvis fra eksisterende veglysfordeling og 
delvis fra ny veglysfordeling. Det må også etableres ny veglysfordeling for forsyning av 
Vestfold og Telemark fylkeskommunes veglysanlegg. Det finnes tilknytningspunkt for disse 
nye veglysfordelingene i nærheten til planområdet.  
 
Mellom profil 320 og profil 690 etableres forsterket belysning for å bedre trafikksikkerheten. 
 
Øvrig belysning utføres som beskrevet i Statens vegvesen sin håndbok N100 og V124. 
Grunnet at det benyttes forsterket belysning må det etableres overgangssoner mot fv. 3410 
og fv. 450. Separat gang- og sykkelveg fra FV450, over Ofteelvi til fortauet på E134 skal 
belyses fra eksisterende lysmaster. Fortrinnsvis skal armaturen beholdes på veglysmaster 
som beholdes. Det kan likevel bli unntak fra dette for å oppnå de valgte belysningsklassene.  
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Det er ingen andre veger nær E134 på Høydalsmo som forbinder urbane strøk (Østlandet og 
Vestlandet). Det er likevel mindre veger i nærheten. Det er derfor ikke noen rimelig grunn til 
å forvente at stengte fjelloverganger eller andre årsaker til stengt veg vil føre til en betydelig 
økning i tungtrafikken eller annen vegtrafikk gjennom Høydalsmo. Det er ikke noen grunn til 
å anta betydelige sesongmessige variasjoner i tungtrafikk gjennom Høydalsmo. På grunn av 
sommerturismen er det grunn til å anta at personbil gjennom Høydalsmo er betydelig høyere 
om sommeren enn ellers i året. Men det er kun på natten det er behov for vegbelysning om 
sommeren. Da er nok også personbiltrafikken liten. På bakgrunn av overveiningene foran er 
det ikke nødvendig å ta hensyn til sesongmessige variasjoner og tungtrafikkandel i valg av 
belysningsklasser.   
 
Det variable skiltet må tas vare på. Det må muligens flyttes nærmere ny E134.  
 
Avtalen om at monument ved dagligvarebutikk skal belyses fra Statens vegvesen sin 
veglysmast må det tas hensyn til.  
 
Det finnes forskjellige muligheter for en elektrifisert anleggsplass med elektriske 
anleggsmaskiner, med vidt forskjellig kostnad og forutsetninger.  
 
Vest-Telemark Kraftlag AS har kabler og ledninger innenfor planområdet. Planer for 
omlegging gjøres i samarbeid med kraftlaget. Dette kan også kombineres med kablene til 
Telenor. 
 

10 Klimagassutslipp 

Detaljert oppsett og beregninger for klimagassutslipp gjelder internt i Statens vegvesen kun 
for investeringsprosjekt over 50 millioner kroner. Vi tar det derfor ikke med detaljerte 
beregninger i planbeskrivelsen. Statens Vegvesen har krav i alle prosjekt å minimere 
klimagassutslipp og dette vil bli fulgt opp i byggefasen. 

11 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse  

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 
utarbeidelse av reguleringsplanen. Det overordnede formålet med risiko- og 
sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for samfunnsverdiene liv og helse, trygghet 
(stabilitet) og eiendom (materielle verdier) i forbindelse med reguleringen.  
 
Analysen baserer seg på dokumentasjonen som foreligger for prosjektet per februar 2023. I 
risikoidentifiseringen er sjekklisten brukt som hjelpemiddel. Risikoforhold identifisert i 
sjekklisten er analysert videre i tabell 1. Nedenfor er det gitt en skjematisk oppstilling av 
uønskede hendelser/risikoforhold som bør trekkes frem og krever videre oppfølging. 
Tabellen viser i tillegg i hvilken fase det er anbefalt å gjennomføre tiltaket. 
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Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med forslag til oppfølging av 
tiltak 

Når tiltakene 
foreslås gjennomført 

 

ID - Risiko- og 
sårbarhetsforhold 

Tiltak: 
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ID nr.10 Flom i 
elv/vassdrag 
 

Vannstand opp over vei kan skade bygninger og 
anlegg, og is som kan bygges seg opp. 
Høyde på veg er over vannlinje  iht 200-flom inkl. 
klimapåslag på Ofte bru. IHHt hydrologirapport er 
beregnede vannhastiheter høy (5-6 m/s). 
Tiltak: Vannhastigeten krever at landkaret og 
elvekanten opp- og nedstrøms erosjonssikres – Ny 
bru får større lysåpning. 
Se rapport, Hydrologi.  By
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Kartlegging og 
beregning utført. 
Følges opp i 
byggefase 

ID nr.11 Flom i 
bekk 

Flomberegninger er beregnet ihht håndbok N200 - 
Flommen har nominell årlig sannsynlighet 
1/200 og sannsynligheten gjelder flom som utgjør 
fare for skader på bygg og infrastruktur. 
I tiltaket åpnes det opp ca. 8 meter av 
Nigardbekken med nytt innløp. 
Tiltak: For å motvirke at vannet graver ut massene 
ved innløpet skal dette plastres med stein.  
Rapport, Hydrologi  By
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Kartlegging og 
beregning utført. 
Følges opp i 
byggefase 

ID nr.23 
Omkjøringsmuligh
eter og 25. 
Tilkomst for 
nødetater 
 
 

Det vil i anleggsperioden når ny bru skal bygges 
pr.450 være behov for å stenge veien.  
Tiltak: Omkjøringsmulighet blir da på en 
midlertidig oppsatt «bayle» bru. Denne skal settes 
opp mellom dagens Ofte bru og eksisterende GS-
bru. I gjennomføringsperioden må det etableres 
kontakt mellom byggeledelse og nødetater. 
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Følges opp i 
byggefase 
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ID 30 
Vannforsyning 
(drikkevannskilder- 
og ledninger) 

Det er vannledninger under trykk som kommer i 
konflikt med ny stikkrenne som krysser Fv.450 
Eidsborgvegen. 
Tiltak: Konfliktområdet måles inn for å finne 
høydene på vannledning vs. stikkrenne. I 
byggefasen gjøres tegningsgrunnlaget kjent for 
utførende entreprenør. Teknisk personell skal være 
tilgjengelig for å ivareta beredskapen (stenging av 
ventiler) Re

gu
le

rin
gs

pl
an
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gg
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le

gg
sf
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e 

 

Oversiktskart er 
tilgjengelig. 
Følges opp i 
byggefase 

ID 32 
Kraftforsyning og 
datakommunikasjo
n (f.eks kabler i 
bakken, luftspenn 
eller installasjoner) 

I tiltaket ligger det strømkabler i bakken som 
krysser Høydalsmoveien vest for Ofteelvi, 
Eidsborgvegen (Fv.450) og øst for Ofteelvi krysser 
den Øyfjellvegen (Fv.3410). Det finnes noen 
konfliktområder vest for Ofteelvi langs med E134.  
Tiltak: Det gis tilgang til oppdaterte ledningskart. 
Kabelpåvisning – Netteier skal være til stede (LFS) 
og gjeldende rutiner skal følges.  By

gg
ep

la
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An
le

gg
sf
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e 

 

Oversikt over 
strømkabler i 
bakken gjøres 
tilgjengelig av 
netteier. 
Følges opp i 
byggefase 

ID 35 Særlige 
forhold som bør 
vurderes/er vurdert 
i en 
trafikksikkerhetsre
visjon 

For dagens situasjon så ligger det busstopp i 
begge retninger ved ca. pr.350 (øst/vest) og ca. 
pr.320 (vest/øst). 
  
Tiltak: Begge busstoppene skal flyttes og 
tilrettelagt krysning for gående blir etablert. – ref. 
TS revisjon. 
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Følges opp i 
detalj-
prosjekteringen 

Tabell 1: 
 
Hensikten med prosjektet er å bygge ny Ofte bru, bedre framkommeligheten for tungbiler og 
øke trafikksikkerheten for alle. 
Gjennom tettstedet er det en strekning på 250 meter uten gul midtlinje. Strekningen skal 
utvides til 7,5 meter. Totalt sett er disse endringene av begrenset omfang. 
Dagens situasjon viser et risikobilde med få kjente risiko‐ og sårbarhetsforhold. Historisk 
sett er det også registrert få hendelser av større omfang. 
Ofteelvi og Nigardsbekken er det registrert aktsomhetsområde for flom i bekk. SVV sine 
vurderinger er det nye bekkeløpet (Nigardsbekken) erosjonssikres godt. Det bemerkes også 
at Ofteelvi er regulert, slik at ved eventuelt mye nedbør kan dette reguleres til en viss grad. 
Det anbefales også å vurdere en fangrist i et slikt basseng som kan være svært effektiv til å 
fange opp mindre trær med kvist og rask for å redusere faren for gjentetting av stikkrenne. 
Den største endringen i risiko‐ og sårbarhet er at E134 får ei utforming med en vesentlig 
forbedret veibredde, samtidig som busstoppene blir flyttet vestover fra dagens situasjon. 
Det vil samlet sett gi en gevinst ift. trafikksikkerhet og vil kunne redusere antall ulykker på 
strekningen. Drift og vedlikehold vil også kunne utføres på en mer effektiv og trygg måte. 
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 Øvrige identifiserte hendelser vil med foreslåtte tiltak greit kunne følges opp og håndteres 
gjennom detaljprosjektering og bygging. 
  

12 Gjennomføring av forslag til plan 

12.1 Framdrift og finansiering 
Det planlegges for oppstart høsten 2023. Ny bru og kryss prioriteres om prosjetes 
gjennomføres i flere gjennomføringsfaser. 

12.2  Trafikkavvikling i anleggsperioden 
Midlertid bru etableres mellom dagens bruer, ellers vil det etableres nødvendige 
faseomlegginger for hovedvegen og nødvendige tilkoblinger. 

12.3 Ytre miljø 
Ytre miljøplan (YM) utarbeides i byggeplanfasen. Momenter til denne planen er: 
 

• Ofteelvi må sikres mot forurensing og utslipp i forbindelse med bygging av ny veg og 
bru.  

• Berørt terreng/sideareal tilbakeføres ved naturlig revegetering.  
• Anlegget skal ikke spre eller føre med seg spredning av fremmede, uønskede arter. 

Det skal gjennomføres en kartlegging av fremmede plantearter før anleggsstart, samt 
at det utarbeides en risikovurdering med tiltak for håndtering av de eventuelt 
registrerte artene. 

  

13 Oppsummering – avveining av virkninger 

I utgangspunktet er prosjektet planlagt gjennomført som en utbedring av eksisterende veg. 
Vegen legges noe om i øst, men totalt sett er endringen av begrenset omfang. Dagens 
situasjon viser et risikobilde med få kjente risiko‐ og sårbarhetsforhold. Historisk sett er det 
også registrert få hendelser av større omfang. Den største endringen i risiko‐ og sårbarhet er 
at vegen får en forbedret linjeføring fra øst mot sentrum. Drift og vedlikehold vil også kunne 
utføres på en mer effektiv og trygg måte når ny bru over Ofteelvi er etablert. 
Øvrige identifiserte hendelser vil med foreslåtte tiltak greit kunne følges opp og håndteres 
gjennom detaljprosjektering og bygging. 
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14 Vedlegg 

Vedlegg 1 – A1 Vurdering av KU plikt E134 Høydalsmo, Ofte bru og kryss 
Vedlegg 2 – A2 Avisannonse – kunngjøring om planoppstart 
Vedlegg 3 – A3 Innkomne innspill ifm varsling E134 Høydalsmo, Ofte bru og kryss 
Vedlegg 4 – A4 Oppsummering av og kommentarer til innkomne merknader 
Vedlegg 5 – A5 Geoteknikk 
Vedlegg 7 – A6 Hydrologisk rapport 
Vedlegg 8 – A7_1 Støyrapport og A7_2 Støykart 
Vedlegg 9 - Tegningshefte 
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