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Forord
Statens vegvesen har igangsatt arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning for ny trasé
for E134 på strekningen mellom Bakka i Etne kommune og Solheim i Vindafjord kommune.
Eksisterende veg har varierende og dårlig standard, og går direkte gjennom tettstedene i
kommunene. Målsettingen er å få plass en trafikksikker stamveg med høy standard for
gjennomgangstrafikken, samt å ivareta mest mulig av den mer lokale trafikken. Plassering av
traseer og kryss skal avklares gjennom kommunedelplan med konsekvensutredning.
Som et ledd i arbeidet med å identifisere aktuelle alternativer, er det gjennomført en kreativ fase
med søk etter mulige alternativer. Denne fasen følges opp med siling av alternativer slik at vi
står igjen med aktuelle, realistiske og forskjellige alternativer som skal legges til grunn for videre
planlegging og konsekvensutredning. Denne silingsrapporten gjennomgår alternativer som er
lagt fram, og begrunner hvilke alternativer som siles ut og ikke vil inngå i videre arbeid.
Vegtiltaket er utredningspliktig etter forskrift om konsekvensutredning, og det skal utarbeides et
planprogram som redegjør for problemstillinger i planarbeidet og hvordan planprosessen skal
gjennomføres. Silingsrapporten er et vedlegg til planprogrammet, og ved fastsettelse av dette
skal det tas stilling til hvilke alternativer som videreføres til kommunedelplan og
konsekvensutredning.
Silingsrapporten er utarbeidet av Statens vegvesen Region vest. Det har vært et nært samarbeid
med de berørte kommuner, samt statlige og fylkeskommunale myndigheter.

Stavanger 1. november 2013
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SAMMENDRAG
Det er igangsatt arbeid med kommunedelplan og konsekvensutredning for ny E134 på
strekningen mellom Bakka i Etne kommune og Solheim i Vindafjord kommune. Strekningen er
på ca. 37 km. Eksisterende veg har varierende og dårlig standard, og går direkte gjennom
tettstedene i kommunene. Målsettingen er å få plass en trafikksikker stamveg med høy standard
for gjennomgangstrafikken, samt å ivareta mest mulig av den mer lokale trafikken.
Valg av trase og kryssplassering skal avklares gjennom kommunedelplan med
konsekvensutredning. I arbeidet med å identifisere aktuelle alternativer har det vært en kreativ
fase med søk etter mulige alternativer. Denne fasen følges opp med siling av alternativer slik at
vi står igjen med aktuelle, realistiske og forskjellige alternativer som skal legges til grunn for
videre planlegging og konsekvensutredning. Denne silingsrapporten gjennomgår alternativer
som så langt har vært skissert, og begrunner hvilke alternativer som Statens vegvesen mener skal
videreføres og hvilke som bør siles ut.
Det er gjennomført siling i to omganger. Vurderingene er gjort på en forenklet måte, der det
overordnet er vurdert ut fra følgende hovedtema:
 Trafikksikkerhet og vegutforming
 Prissatte konsekvenser: kostnader (herunder tunnel), etappevis utbygging,
trafikk/tilknytning til lokalvegnett
 Ikke-prissatte konsekvenser: landbruk/naturressurser, kulturminner og kulturmiljø,
landskap, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv.
For å håndtere og sette navn på alle alternativene og variantene er planområdet delt inn i 6
delområder i Vindafjord, og 4 i Etne. Til sammen er et stort antall alternativer vurdert. Disse kan
igjen kombineres på en rekke måter slik at totalt antall løsninger er svært høyt.
Figur 0.1 og 0.2 på neste side viser hvilke hovedalternativer Statens vegvesen mener bør utredes
videre. Omtale av løsninger og begrunnelse for siling er gitt i kapitel 3 og 4.
Vurderingen av konsekvenser er gjort på et overordnet og grovt nivå, og mer detaljerte studier
kan bety at alternativer må justeres og eventuelt også utgå. Det kan også komme opp nye og
aktuelle alternativer og varianter i videre prosess. Det bør vær rom for å optimalisere innenfor de
enkelte «hovedideer». Da det ikke er gjennomført grunnundersøkelser må det tas forbehold om
gjennomførbarhet.
Silingsrapporten danner grunnlag for planprogram og vil være et vedlegg til dette.
Planprogrammet sendes på høring og fastsettes deretter av kommunene. Det arbeides etter en
fremdrift der planprogrammet fastsettes i løpet av første halvår 2014 og der kommunedelplanen
vedtas i løpet av 2015.
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Figur 0.1 Løsninger som anbefales videreført i Vindafjord kommune

Figur 0.2 Løsninger som anbefales videreført i Etne kommune
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1 BAKGRUNN OG GRUNNLAG
1.1 Dagens situasjon for E134
Det er vedtatt igangsetting av E134 Stordalstunnelen i Etne kommune og igangsatt ut bygging av
ny parsell av E134 mellom Skjold og Solheim i Vindafjord kommune. Dagens standard på den
ca. 38 km lange strekningen mellom disse prosjektene er generelt dårlig og tilfredsstiller ikke
kravene til stamveg. Dagens vegbredde er smal og varierende, vegen er svingete og store deler er
uten midtoppmerking. Strekningen er uten gang og sykkelveg, med unntak av Etne sentrum og
Ølen sentrum.
Dagens trafikk i planområdet ligger mellom ca. 2000 – 7000 kjøretøy pr døgn (ÅDT).
1.2 Planområdet
Strekningen som skal planlegges er lang og ligger i både Etne kommune og i Vindafjord
kommune.
I begge kommuner er det betydelige landbruksområder, og det er store verdier knyttet til
kulturminner/kulturmiljø, vernet vassdrag, naturmiljø, landskap og friluftsliv/nærmiljø.
Det er utarbeidet foreløpige konfliktkart for landbruk, kulturminner/kulturmiljø, naturmiljø og
landskap som grunnlag for utvikling/siling av alternativer. Disse er vist i vedlegg. Som en del av
konsekvensutredning skal det utarbeides endelige verdikart med bakgrunn i håndbok 140 fra
Statens vegvesen.
1.3 Målsetting for planarbeidet
I tillegg til overordnede målsettinger i Nasjonal transportplan (NTP) som færre drepte og alvorlig
skadde, bedre framkommelighet i og mellom regioner og et mer effektivt transportsystem er det
utformet egne samfunnsmål for planarbeidet:







Vegen skal ha standard og funksjon som stamveg, med god fremkommelighet og høy
trafikksikkerhet.
Vegen skal gi god betjening av kommunesentrene i Etne og i Vindafjord.
Vegen skal redusere miljøbelastningen som dagens vegnett medfører for Etne sentrum og
for tettstedene Ølen – Ølensvåg i Vindafjord.
Vegen skal være tilpasset / samordnet med fremtidig areal- og tettstedsutvikling i
influensområdet.
Vegsystemet skal gi grunnlag for effektiv kollektivdekning, gode gangsykkelforbindelser og et godt lokalvegnett i området.
Valgt trasé skal ta hensyn til natur-, miljø- kulturminne-/kulturmiljø og landbruks-/
jordverninteressene i området.

Disse målene legges til grunn ved siling av alternativer. I tillegg gjøres en vurdering av
tekniske/økonomiske forhold og Statens vegvesens krav til utforming av veganlegg.
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1.4 Mål med silingsrapporten
Målet med silingsrapporten er å identifisere et begrenset antall reelle og realistiske alternativer
som skal inngå i videre arbeid med kommunedelplan og konsekvensvurdering. Det er også et
mål å få frem alternativer som er prinsipielt forskjellige, slik at det er reelle valg og prioriteringer
som kan gjøres til slutt.
I utgangspunktet foreligger det et vell av alternative løsninger for ny E134 mellom Bakka og
Solheim. Silingsrapporten skal identifisere aktuelle alternativer til et handterlig antall i videre
planarbeid. I noen tilfeller er alternativer så like at de kan betraktes som varianter. Der det er
grunnlag for det, er varianter sett i sammenheng og behandlet som ett alternativ.
1.5 Valg av standard
Det skal være vegklasse S4 på østre del av strekningen, dvs. mellom Bakka og Etne sentrum.
Dette betyr en veg med 10,0 m bredde, med oppmerket midtfelt. Det skal også være
forbikjøringsmuligheter. Kryss kan utformes i plan. Avkjørsler tillates ikke. Fartsgrense er 80
km/t. Dette er samme standard som E134 Stordalstunnelen skal bygges etter.

Figur1.1 – vegklasse S4

Det skal være vegklasse S5 på vestre del av strekningen, dvs. mellom Etne sentrum og Solheim.
Dette betyr en veg med 12,5 m bredde, med fysisk midtdeler. Det skal også være
forbikjøringsmuligheter. Kryss må utformes som 2-plans kryss. Avkjørsler tillates ikke.
Fartsgrense er 90 km/t. Dette er samme standard som E134 Skjold - Solheim skal bygges etter.

Figur 1.2 – vegklasse S5

Det skal være et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen. Bruk av
dagens veg kan være en del av dette tilbudet.
Etter dagens krav kan tunneler bygges med et løp når trafikken er lavere enn ÅDT 12000, men
med rømningsmuligheter når lengden er over 500 m. Fysisk midtdeler kan ikke etableres i
tunneler med lengde over 500 m. Det er en pågående diskusjon om hvilke trafikkvolumer som
skal utløse to løp i tunnel, og dette kan bli skjerpet i fremtiden.
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1.6 Utvikling av løsninger
Foreliggende løsninger har fremkommet på følgende måter:
 Tidligere innspill og ideer
 Internt traseutviklingsseminar Statens vegvesen, mars 2013
 Traseutviklingsseminar i Etne kommune, 7. mai 2013. Rapport fra seminaret er uttrykt
vedlegg til denne rapporten
 Traseutviklingsseminar i Vindafjord kommune, 14. mai 2013. Rapport fra seminaret er
uttrykt vedlegg til denne rapporten
 Oppfølging i etterkant av seminarene
Som bakgrunn for seminarene var det utarbeidet skisser til løsninger, og foreløpige registreringer
av konflikttema/konfliktområder. Hensikten med seminarene var å få frem ytterligere
alternativer, samt å gi innspill til hvilke løsninger som bør videreføres og ikke videreføres.
Seminarene har derfor gitt gode innspill til silingsprosessen, og det har gjort arbeidet med denne
rapporten enklere.
1.7 Vurderingskriterier
Vurderingene er gjort på en forenklet måte, der det helt overordnet er vurdert ut fra følgende
hovedtema:
 Trafikksikkerhet og vegutforming
 Prissatte konsekvenser: kostnader (herunder bruk av tunnel), etappevis utbygging,
trafikk/tilknytning til lokalvegnett (kryssplassering)
 Ikke-prissatte konsekvenser: landbruk/naturressurser, kulturminner og kulturmiljø,
landskap, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv. Grunnlaget er befaringer, registreringer og
foreløpige konfliktkart (vist i vedlegg)
For tunneler generelt gjelder at disse er kostbare å bygge, men også å drifte og vedlikeholde. For
vegklasse S5 gjelder også at fysisk midtdeler ikke kan etableres i tunnel, men kun oppmerket
midtfelt. Lange tunneler gir også redusert reiseopplevelse. Samlet gjør dette at tunneler kun bør
etableres der nytten er stor, samt der det ikke finnes andre muligheter.
1.8 Forbehold om grunnforhold
Det er foreslått en rekke tunneler og det er delvis krevende grunnforhold og mye løsmasser, samt
fare for skred og ras. Det er gjennomført befaringer, men ikke grunnundersøkelser i denne tidlige
fasen. Grunnundersøkelser skal gjennomføres i utvalgte områder for de alternativene som
videreføres.
Det må derfor tas forbehold om at ny kunnskap om grunnforhold kan endre konklusjon om
gjennomførbarhet av noen av løsningene som foreslås videreført.
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2 SILINGSPROSESS
2.1. Innledning
Silingen deles i en første og andre fase. I første fase skal vurderingene være på overordnet og
tilstrekkelig nivå og ta utgangspunkt i at klart dårligere og eventuelt urealistiske alternativ ikke
skal arbeides videre med. Det betyr også at ikke alle deltema i vurderingen blir gjennomgått i
detalj, dersom det tidlig framkommer at alternativet ikke tilfredsstiller krav eller får åpenbart
store negative konsekvenser.
Alternativer som blir videreført i en andre silingsfase blir vurdert grundigere, og tilsvarende
løsninger med mindre konsekvenser vil bli foretrukket.
For å håndtere og sette navn på alle alternativene og variantene er planområdet delt inn i 6
delområder i Vindafjord, og 4 i Etne. Til sammen er et stort antall alternativer vurdert. Disse kan
igjen kombineres på en rekke måter slik at totalt antall løsninger er svært høyt.
Foreløpige kryssplasseringer er illustrert mellom Solheim og Etne sentrum, dvs. på strekningen
der 2-plans kryss skal legges til grunn.
For å håndtere de ulike løsningene som er forslått er har det vært nødvendig å slå samme
løsninger som er tilnærmet like. Optimalisering / justering av løsninger vil skje i løpet av
planprosessen.

Fig. 2.1 Delområder i Vindafjord
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Fig. 2.2 Delområder i Etne

2.2 Første siling
Første siling tar utgangspunkt i alle kjente løsninger som har vært lansert. Alternativer som
åpenbart er dårligere enn andre nærliggende alternativ med samme løsning, eller åpenbart
urealistiske, er forkastet. Konsekvensene blir vurdert på et overordnet nivå.
Resultatene fra traseutviklingsseminarene gir et godt grunnlag for første siling.
2.3 Andre siling
I denne andre silingen vurderes alternativene som er gått videre fra første runde og der det ikke
foreligger umiddelbare grunner til utsiling. En nærmere vurdering skal bringe klarhet i hvorvidt
et alternativ kvalifiserer til å gå videre til en full konsekvensutredning, eller om det allerede på
dette nivå er tydelig at alternativet ikke bør vurderes nærmere. Det er også et mål å få frem
alternativer som er prinsipielt forskjellige, slik at det er reelle valg og prioriteringer som kan
gjøres til slutt. Til slutt vil en stå igjen med et antall alternativer for hvert delområde som skal
konsekvensutredes i henhold til tema/konsekvenser i fastsatt planprogram.
Slik prosjektet og alternativene framstår i andre siling, kan svært mange av alternativene
innenfor et delområde kombineres med alternativer innen tilstøtende område.
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3. VINDAFJORD KOMMUNE
3.1 Delområde V1, Solheim - Eikedalen
3.1.1 Konklusjon etter første siling

I delområdet er det identifisert 18 ulike alternativer og varianter, se figur 3.1. Alternativ V1.1,
V1.4, V1.5, V1.7, V1.8, V1.10, V1.11, V1.12, V1.13, V1.16, V1.17 og V1.18 vurderes nærmere
i en andre silingsomgang, mens de resterende anbefales silt bort i en første silingsfase.

Fig. 3.1 Vurderte alternativer i delområde V1 Solheim – Eikedalen
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Alternativer som forkastes i delområde V1:
V1.2 Alternativet har en bedre kryssplassering enn alternativ V1.1, men konflikten med dyrket
mark er stor og det er nærføring til naturreservat ved Vatsvatnet.
V1.3 Dette alternativet går via Øvre Vats, men har ikke kryss med eksisterende veg og da er
noe av hovedideen borte. Alternativet utgår til fordel for andre løsninger som har kryss
ved Knapphus.
V1.6 Alternativet har mange likheter med alternativ V1.4 og V1.5, men traseen er lagt på
østsiden av Lintjørna. Dette betyr redusert inngrep i dyrket mark. Terrenget er sidebratt
og traseen går gjennom en stor ur som gjør at alternativet ikke anses som gjennomførbart.
V1.9 Dette er en løsning som ble skissert opp før oppstart av planarbeidet. Det viser seg å være
stor konflikt med område med kulturminner ved Lundegaard, som var ukjent på det
tidspunkt.
V1.14 Alternativet medfører en lang tunnel og vanskeliggjør kryssplassering ved Austreim. Det
vurderes at det finnes tilfredsstillende løsninger med veg i dagen og kortere tunnel.
V1.15 Alternativet innebærer lang tunnel. Det vurderes at det finnes tilfredsstillende løsninger
med veg i dagen og kortere tunnel.
3.1.2 Andre siling

Alternativ V1.1
Alternativet starter ved Solheim og går på østsiden / yttersiden av dagens veg frem til Austrem.
Det er bare et alternativ på første del strekningen, og her må det ses på en optimalisering for å
redusere inngrepene. Videre går traseen mot Øvre Vats og i en kort tunnel før kryss ved
Knapphus. Fra Knapphus går traseen opp i lia på oversiden av bebyggelsen og kommer inn mot
dagens veg ca. ved kryss med dagens fv. 737.
Dagens veg må bli liggende som lokalveg, og ny veg kan på grunn av krav til veggeometri ikke
følge dagens. Det betyr at det blir relativt store terrenginngrep mellom Solheim og Knapphus,
noe som vil gi negative inngrep i landskapsbildet. Kryssplasseringen ved Knapphus betyr
inngrep i terrenget og konflikt med bebyggelse. Det vil bli forbruk av dyrket mark. Traseen vil
bli liggende relativt nærme dagens bebyggelse nord for Knapphus. Det er ikke registrert konflikt
med kjente kulturminner eller kjente naturverdier/vernede arter.
Hovedideen bak alternativet er å ha en løsning som gir god tilknytning til Knapphus og fv. 46, og
som ikke er i konflikt med uberørte områder i Vatnedalen eller sør for dagens veg. Alternativet
anbefales videreført.
Alternativ V1.4
Alternativet er likt V1.1 frem til Austrem, der det etableres nytt kryss med ramper mot sør.
Traseen går inn Vatnedalen og på vestsiden av Lintjørna og Vatnedalsvatnet. Traseen følger
terrenget uten større fyllinger og skjæringer, og går på en del av strekningen parallelt med
eksisterende kraftledning.
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Alternativet berører dyrket mark ved Lintjørna, og går gjennom et ellers lite berørt landskap med
stor verdi. Det er ikke registrert konflikt med kjente kulturminner. I nordenden av Lintjørna er
det registrert forekomst av soppen dverglodnetunge, men traseen kommer ikke i direkte konflikt
med denne. Dverglodnetunge er plassert i kategorien sårbar (VU) på den nasjonale rødlista.
Hovedideen med løsninger i Vatnedalen er å flytte trafikken vekk fra eksisterende bebyggelse,
samt å oppnå en kortest mulig trase. Alternativet anbefales videreført.
V1.4 kan kombineres med både løsninger i dagen og i tunnel ved Eikedal/Eikedalen.
Alternativ V1.5
Løsningen er lik V1.4 på første del av strekningen, men går videre på østsiden av
Vatnedalsvatnet. Hovedforskjellen fra V1.5 er at det er mulig med tunnel fra Vatnedalsvatnet og
ned til nederst i Eikedalen (V1.17). Løsningen kan også kombineres med V1.8 og V1.7, dvs lang
og kort tunnel ved Eikedal.
Alternativet medfører litt større terrenginngrep og nærføring til vatnet enn V1.4, men ellers er
det lite som skiller dem. Alternativet anbefales videreført.
Alternativ V1.7
Alternativ V1.7 er en variant av alternativ V1.8, men der behovet for tunnel er betydelig
redusert. Løsningen kan kombineres med V1.4 og V1.5. Alternativet gir en god videreføring til
alternativ V2.5 i tilstøtende område.
Traseen går på nedsiden av gårdsbruket Eikedal og krysser innerst i Eikedalen i en bru med
lengde ca. 100 m, før den går inn i en ca. 0,8km langtunnel mot Eikeland. Løsningen gir en kort
trase med gode stigningsforhold og den følger naturlig i terrenget, med unntak av innerst i dalen.
Det vil være forbruk av dyrket mark og beite. Trasen går gjennom et område som har stor verdi
angående kulturminner og kulturmiljø, men det er sannsynligvis ikke direkte konflikt med kjente
kulturminner. Fjernvirkning av gravfeltet på Lundagard som en del av kulturlandskapet vil også
være et tema. Det er ikke konflikt med trua og/eller sårbare arter eller andre kjente naturområder
med stor verdi. Det er friluftsinteresser i området (turområder).
Alternativet anbefales videreført.
Alternativ V1.8
Alternativet krysser Eikedalen i en ca 2,5 km lang tunnel med slak stigning, og gir en god
tilknytning til alternativ V2.5 i tilstøtende delområde i nord.
Tunnelen er kostbar og det kan være krevende å finne godt tunnelpåhugg i sør. Alternativet har
små konsekvenser for omgivelsene, og berører ikke direkte området ved Eikedal – Lundagard
slik de andre alternativene gjennom Vatnedalen gjør. Alternativet anbefales videreført.
Alternativ V1.10
Løsningen er en justering av alternativ V1.9 som er forkastet. Vegen ligger med maksimal
stigning og minste horisontalkurvatur for å redusere terrenginngrepene og unngå
kulturminneområdet ved Lundagard.
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Vegen blir relativt synlig i landskapet, og det vil bli fyllinger og skjæringer noe som vil gi
negativ påvirkning av landskapsbildet. Bru må vurderes ved kryssingen av elvedalen. Det er ikke
direkte konflikt med det verdifulle kulturminneområdet ved Lundagard, men det må utredes
hvilke konflikter nærføringen har for automatisk fredede kulturminner og et verdifullt
kulturmiljø. Dyrket mark og beite vil berøres. Det er ikke konflikt med trua og/eller sårbare arter
eller andre kjente naturområder med stor verdi.
Alternativet er det eneste av løsningene som går i Vatnedalen og som ikke går i tunnel.
Alternativet anbefales videreført.
Alternativet kan kombineres med flere løsninger i delområde V2 i nord.
Alternativ V1.11 / V1.17
Alternativ V11.1 og V1.17 har forskjellig lengder på tunnelen, men er ellers relativt like og
omtales samlet. Alternativ V1.17 går i en tunnel med lengde ca. 1,4 km og stigning 5 %, kommer
ut nederst i Eikedalen og knytter seg til dagens E134 med et kryss. Mellom tunnelpåhugg og
eksisterende veg vil vegen liggende på en fylling med akseptabel utforming. I alternativ V.11 er
tunnelen ca. 0,3 km kortere, og det betyr at traseen blir liggende ca. 15 m høyere enn V.17 der
den kommer ut. Denne fyllingen blir så stor at V1.11 ikke anbefales videreført.
Uansett løsning vil det blir en utfylling som betyr inngrep i kulturlandskapet og negativt inngrep
i landskapsbildet. Alternativene medfører konflikt med dyrket mark og nærføring til boliger. Det
er ikke konflikt med kjente naturverdier/vernede arter eller kulturminner.
Ideen med løsningen er å redusere inngrepene i Eikedalen, oppnå kryss med dagens E134 samt
gi flere mulige alternativer i tilstøtende delområde i nord (V2). Alternativ V1.17 anbefales
videreført.
Alternativ V1.12
Alternativ V1.12 er en variant av V1.17, der hensikten er videreføringen med et vestre alternativ
oppe i lia i delområde V2. Løsningen har i utgangspunktet ikke kryss med dagens E134, men
muligheten kan undersøkes nærmere.
Det vil være nærføring til og potensielt konflikt med automatisk fredede kulturminner og et
verdifullt kulturmiljø i Eikedalen. Alternativet vil også berøre dyrka mark. Det vil bli en
utfylling som betyr inngrep i kulturlandskapet og negativt inngrep i landskapsbildet.
Alternativet anbefales videreført da det kan kombineres med et aktuelt alternativ i delområde V2.
Alternativ V1.13 / V1.16
I alternativ V1.13 kommer tunnelen ut nord for Avlseike, og er ellers lik alternativ V1.1 på
strekningen i dagen nordover. Her vurderes kun kombinasjonen mot alternativ V1.16 og da blir
tunnelen ca. 2,5 km lang.
Løsningen har færre konflikter, men er kostbar. Den er forskjellig fra de andre alternativene
gjennom Vatnedalen ved at kryssingen av Eikedalen skjer nederst ved eksisterende veg og på en
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mer skånsom måte. Det finnes andre alternativer som også ivaretar dette (V1.1 og V1.8) og
alternativet foreslås ikke videreført.
Alternativ V1.18
Alternativet har sammen ide om å gå via Knapphus, og sammenlignes med alternativ V1.1.
Løsningen vil ha noe mindre forbruk av dyrket mark enn V1.1, delvis bedre landskapstilpasning,
større avstand til bebyggelse og kan være enklere å bygge siden mye av traseen ikke er i
nærføring med eksisterende veg. For å få god linjeføring og unngå stigning må ny trase ta av vest
for Solheim, dvs at deler av ny veg må bygges om. Traseen vil gå delvis over myr med ukjente
grunnforhold. Løsningen medfører ikke tunnel, men det er nødvendig å bygge en svært lang og
kostbar bru for å komme opp og forbi dagens E134 ved Knapphus. Dersom kryssplasseringen
skal være ved Knapphus er denne noe mer komplisert å innpasse enn i V1.1. En alternativ
kryssplassering er ved Steintjørna og med ny forbindelse østover mot fv. 46, men denne
medfører økte kostnader og økte inngrep. Løsningen betyr inngrep i et uberørt landskap, berører
myr og vann og et viktig friområde. Deler av området er viktig for hjort og er leveområde for
fugl. Det er ikke registrert konflikt med rødlistearter, og heller ikke direkte konflikt med kjente
kulturminner.
Statens vegvesen ønsker å ta med et alternativ som går forbi Knapphus for å få belyst
konsekvensene av dette, og mener at alternativ V1.1 samlet sett er bedre. Alternativ V1.18
foreslås ikke videreført.

3.1.3 Anbefaling delområde V1 Solheim - Eikedalen

I delområde V1 er det to prinsipielt forskjellige løsninger:
- via Vatnedalen
- via Øvre Vats / Knapphus
I Vatnedalen er det videre to forskjellige løsninger:
- vest for Vatnedalsvatnet
- øst for Vatnedalsvatnet
For alternativene som går i Vatnedalen er det igjen tre alternative måter å krysse Eikedalen på:
- i lang og i kort tunnel øverst
- i dagen og gjennom dalen
- i kort tunnel og kryssing nederst i dalen
I anbefalingen tas det høyde for at det utredes alternativer og varianter som ivaretar disse
forskjellige mulighetene. Følgende alternativer foreslås videreført, se figur 3.2:
-

alternativ V1.1
alternativ V1.4
alternativ V1.5
alternativ V1.7
alternativ V1.8
alternativ V1.10
alternativ V1.12
alternativ V1.17
15
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Fig. 3.2 Anbefalte alternativer videre til konsekvensutredning for delområde V1.
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3.2 Delområde V2, Eikedalen - Frønsdal
3.2.1 Konklusjon etter første siling

I delområdet er det identifisert 9 ulike alternativer, se figur 3.3. Alternativ V2.1, V2.3, V2.4,
V2.5, V2,6 og V2.9 vurderes nærmere i en andre silingsomgang, mens de resterende anbefales
silt bort i en første silingsfase.

Fig. 3.3 Vurderte alternativer i delområde V2 Eikedal - Frønsdal
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Alternativer som forkastes i delområde V2:
V2.1 Alternativ V2.1 går øst for dagens veg og ligger i ytterkanten av Eikelandsmyra. Området
er flatt og traseen følger terrenget uten større skjæringer og fyllinger. Det er et delvis
uberørt område som berøres og det er konflikt med dyrket mark, friluftsinteresser,
landskap, viltbiotop og naturmiljø. Traseen går i ytterkant av et våtmarksområde som er
registrert som intakt lavlandsmyr (A08) i Naturbasen. Myrormådet er vurdert som svært
viktig, blant annet på grunn av størrelsen og fordi myrområdet ligger i overgangen mellom
sørboreal til boreonmoral vegetasjonssone. Alternativet foreslås ikke videreført med
bakgrunn i naturmiljø, og fordi det finnes andre løsninger øst for dagens veg som har
mindre konflikt med det verdifulle myrområdet.
V2.2 Alternativet har større konflikt med myrområdet enn V2.1.
V2.7 Dette er en variant av V2.5 som kan gi litt mindre direkte forbruk av dyrket mark, men
V2.5 er bedre når det gjelder vegens linjeføring og tilpasning til landskapet.
V2.8 Relativt likt V2.9, men følger trase for kraftledning. V2.8 har mer konflikt med dyrket
mark og gir ikke like store kombinasjonsmuligheter i tilstøtende delområde V3. I videre
arbeid bør det likevel åpnes for å vurdere V2.8 og V2.9 på nytt, da de er relativt like.
3.2.2 Andre siling

De gjenstående alternativene representer tre prinsipielt forskjellige måter å gå gjennom dalen på:
- oppe i lia vest for dagens veg
- i dalen langs dagens veg
- øst for dagens veg
Alternativ V2.3
Alternativ V2.3 går øst for dagens veg i et relativt uberørt område. Terrenget er relativt flatt og
traseen følger terrenget med begrensede skjæringer og fyllinger. Alternativet ligger med
nærføring til det verdifulle våtmarksområdet. Det er nærføring til Eikelandstjørna, som er
sentrum i et unikt landskapsrom. Det er også nærføring til Frønsdal aktivitetsgård, og noe
forbruk av dyrket mark. Det er ikke konflikt med kjente kulturminner/kulturmiljø.
Eikelandstjørna er sentrum i et unikt landskapsrom
Ideen med alternativet er å vurdere om en østre trase kan ha noe for seg, i tillegg til å se på en
midtre og en vestre trase. Det er flere ulemper med løsningen, men alternativet anbefales
videreført.
Alternativ V2.4
Alternativet følger i prinsippet dagens veg, men på grunn av krav til kurvatur på ny veg blir den
ikke helt parallell. Dagens veg vil bli liggende på store deler av strekningen, og ny veg legges på
østsiden av dagens. Grunnforholdene tilsier at det kan bli behov for masseutskiftning.
Fordelen med alternativet er en veg med lite stigning og god kurvatur, at inngrepene samles og
nye områder ikke berøres. Ingen bygninger berøres direkte, og det er ikke konflikt med kjente
kulturminner eller naturverdier/vernede arter. Ulempene med løsningen er i hovedsak høyt
forbruk av dyrket mark og nærføring til Eikelandstjørna. Alternativet anbefales videreført.
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Alternativ V2.5
Alternativet går oppe i lia vest for dagens veg, og dette medfører at vegen må overvinne en
høydeforskjell og legges i stigning/fall. I søndre del blir det relativt store terrenginngrep som vil
påvirke landskapsbildet negativt, mens traseen følger mer eller mindre terrenget på nordre del.
Vegen følger på deler av strekningen dagens kraftledning. Alternativet er en forutsetning for
løsninger med tunnel ved Eikedalen i delområde V1.
Alternativet medfører innløsning av og nærføring til bygninger og boliger. Fordelen med
løsningen er mindre forbruk av dyrket mark enn alternativet langs dagens veg. Det er ikke
direkte konflikt med kjente kulturminner, men sannsynligvis konflikt med SEFRAK-registrerte
våningshus ved Øygarden og Gjerde. Det er ikke direkte konflikt trua og/eller sårbare arter eller
kjente naturområder med stor verdi. Alternativet anbefales videreført.
Alternativ V2.6
Dette er en variant der alternativ V2.5 knyttes til V1.10 og V1.12 i delområde V1. Løsningen
anbefales videreført.
Alternativ V2.9
Alternativet går nord for Eikelandstjørna og kombineres primært med alternativ V2.4, men
teoretisk og så kombineres med V2.5. I kombinasjon med disse kan det etableres kryss mot
dagens E134. Alternativ V.2.9 gir mulighet for kombinasjon med V3.1, V3.2 og V3.3 i
delområde V3.
I delområde V2 medfører alternativet mindre forbruk av dyrket mark og lengre avstand til
bebyggelse enn V2.5. Det er ikke konflikt med kjente kulturminner eller trua og/eller sårbare
arter eller kjente naturområder med stor verdi. Ulempen er inngrep i uberørt område, verdifullt
landskap og nærføring til Eikelandstjørna.
Alternativet anbefales videreført.

3.2.3 Anbefaling delområde V2 Eikedalen - Frønsdal

Det foreslås videreført alternativer/varianter som representerer de tre prinsipielt forskjellige
løsningene i delområdet:
- oppe i lia vest for dagens veg
- i dalen langs dagens veg
- i dalsiden øst for dagens veg
Følgende alternativer foreslås videreført i delområde V2, se figur 3.4:
- alternativ V2.3
- alternativ V2.4
- alternativ V2.5
- alternativ V2.6
- alternativ V2.9
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Fig. 3.4 Anbefalte alternativer videre til konsekvensutredning for delområde V2 Eikedalen - Frønsdal

3.3 Delområde V3, Frønsdal - Ølensvåg
3.3.1 Konklusjon etter første siling

I delområdet er det identifisert 7 ulike alternativer/varianter, se figur 3.5 Alternativ V3.2, V3.3,
V3.4, V3.5, V3.6 og V3.7 vurderes nærmere i en andre silingsomgang, mens V3.1 anbefales silt
bort i en første silingsfase.
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Fig. 3.5 Vurderte alternativer i delområde V3 Frønsdal- Ølensvåg

Alternativer som forkastes i delområde V3:
V3.1 Løsningen innebærer en tunnel med lengde ca. 2 km, og forkastes da det er vurdert at det
finnes akseptable løsninger uten lang tunnel.

21
E134 Bakka – Solheim, kommunedelplan

Silingsrapport

3.3.2 Andre siling

Alternativ V3.2 / V3.3
Alternativ V3.2 og V3.3 representerer samme ide om en øvre linje uten tunnel, og kan omtales
mer som varianter enn separate alternativer. Traseen for V3.2 er lagt parallelt på nordsiden av
kraftledningen, og dette medfører dårlig landskapstilpasning og inngrep i kulturlandskapet med
fjellskjæringer på inntil 25-30 m og betydelige fyllinger. Fordelen med alternativet er at det er
noe mindre forbruk av dyrket mark i forhold til V3.3 og at vegen går lenger unna bebyggelse.
Det er ikke konflikt med trua og/eller sårbare arter, kjente naturområder med stor verdi eller
kjente kulturminner.
V.3.3 krysser kraftledningen og er plassert i overkant av dyrket mark, og med betydelig mindre
terrenginngrep enn i V3.2. Det er noe mer forbruk av dyrket mark og nærføring til bebyggelse.
Alternativ V3.2 og V3.3 videreføres, og det skal også ses på optimalisering og eventuell
mellomløsning der kraftledningen flyttes/fornyes.
Alternativ V3.4
Alternativet medfører forbruk av dyrket mark og nærføring til bebyggelse. Løsningen synes mest
naturlig å kombinere med østre trase i delområde V2, og dersom alternativ V2.3 videreføres bør
også V3.4. Alternativet foreslås videreført.
Alternativ V3.5
Dette er løsningen som er skissert tidligere i forbindelse planer for utbedring av
Espelandssvingene. Traseen legges på nordsiden av dagens veg, som blir liggende og som også
vil være et tilbud til gående og syklende. Det etableres et to-plankryss som gir tilknytning til
eksisterende veg og Ølensvåg. Løsningen medfører forbruk av dyrket mark og nærføring til
bygninger/gardsbruk. Det er ikke konflikt med trua og/eller sårbare arter, kjente naturområder
med stor verdi eller kjente kulturminner. Bekken, som er lakseførende må lukkes og legges om,
og det vil bli relativt store inngrep for å få plass til to-plankryss.
Alternativet foreslås videreført.
Alternativ V3.6
I alternativ V3.6 går vegen i en ca. 0,7 km lang tunnel under Færåsen. Utforming og plassering
av krysset og tunnelpåhugg på vestsiden av tunnelen vil bli særskilt krevende.
Fordelen med alternativet er at man unngår nærføring til boligområdene ved Søndre Snørshaug,
jfr. alternativ V3.7.
Alternativet foreslås videreført inntil videre, men kryssutforming og tunnelplassering må
undersøkes nærmere.
Alternativ V3.7
Terrenget er sidebratt og traseen vil bli liggende i relativt store skjæringer og fyllinger, noe som
er negativt for landskapsbildet. Det er krevende å plassere kryss ved Espeland. Alternativet
medfører nærføring til boligområdet ved Søndre Snørshaug, og her må det ses særskilt på
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plassering av traseen. Det er ikke konflikt med kjente kulturminner eller trua og/eller sårbare
arter eller kjente naturområder med stor verdi.
Løsningen er i tråd med traseen som ligger inne i kommuneplanen. Alternativet foreslås
videreført.

3.3.3 Anbefaling delområde V3 Frønsdal - Ølensvåg

Det er viktig å gi god forbindelse til Ølensvåg/Bjoa og plassering av kryss er derfor et vesentlig
tema for å få størst mulig nytte av ny veg. Alternativ V3.4 og V3.5 gir kryssplassering relativt
nærme Ølensvågen, mens i alternativ V3.1, V3.2 og V3.3 er krysset plassert nordvest for
Eikelandstjørna i delområde V2. Samtidig er det et ønske om snarlig å bygge ut ny E134 på en
strekning ved Espelandsvingene. Dette er forhold som taler for å sile ut alle alternativer som ikke
har kryss ved Espeland. Samtidig kan det være ønskelig å ha mer enn et alternativ å velge
mellom til slutt. Det har også i etterkant av seminarene blitt vurdert at alternativ V4.5 kan
kombineres med kryss ved Høgekro og tilknytning mot Ølensvågen. Dette gjør det mer aktuelt å
vurdere alternativ V3.2/V3.3 videre.
I delområde V3 må alternativer som har kryss ved Espeland videreføres. Det anbefales også å ta
med alternativ som enten har kryss ved Eikelandstjørna eller Høgekro i tilstøtende delområder.
Følgende alternativer forslås videreført i delområde V3, se figur 3.6:
-

Alternativ V3.2/V3.3
Alternativ V3.4
Alternativ V3.5
Alternativ V3.6
Alternativ V3.7
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Fig. 3.6 Anbefalte alternativer videre til konsekvensutredning for delområde V3 Frønsdal - Ølensvåg
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3.4 Delområde V4, Ølensvåg - Høgekro
3.4.1 Konklusjon etter første siling

I delområdet er det identifisert 6 ulike hovedalternativer, og det er ennå flere om alle
kombinasjonsmuligheter regnes med. Se figur 3.7. Alternativ V4.4 og V4.5 vurderes nærmere i
en andre silingsomgang, mens de resterende anbefales silt bort i en første silingsfase.

Fig. 3.7 Vurderte alternativer i delområde V4 Ølensvåg - Høgekro

Alternativer som forkastes i delområde V4:
V4.1 Løsningen medfører en tunnel med lengde på ca 2,1km inkludert delområde V5. Alternativ
V4.1 synes mest naturlig å kombinere med lang tunnel i delområde V3, som foreslås
forkastet. Alternativ V 3.2/V3.3 synes ikke naturlig å kombinere med V4.1, da muligheten
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for kryss faller bort. Da gjenstår kun kombinasjonen med alternativ V3.6. Det er mulig å få
til akseptable løsninger uten tunnel i delområde V4, slik også kommuneplanen legger opp
til.
V4.2 Løsningen har samme kombinasjonsmuligheter som alternativ V4.1, dvs. i praksis kun mot
alternativ V3.6 Alternativet er en mellomløsning mellom lang tunnel og veg i dagen. Det er
mulig å få til akseptable løsninger uten tunnel i delområde V4, slik også kommuneplanen
legger opp til.
V4.3 Løsningen er primært knyttet opp mot alternativ V3.1 med lang tunnel i delområde V3 som
foreslås ikke utredet. Alternativ V4.3 kan også kombineres med V3.6, men gir lengre veg
og forbruket av dyrket mark er ikke vesentlig mindre enn i alternativ V4.4. Alternativ
V4.3 kan også kombineres med alternativ V3.2/3.3, men det er naturlig at dette kombineres
med alternativ V4.5 for å utrede muligheten for kryss ved Høgrekro.
V4.6 Alternativet går på nordsiden av dagens kraftledning og medfører forbruk av dyrket mark,
konflikt med bygninger/gårdsbruk og betyr at vegen får ekstra stigninger i forhold til
løsninger som følger terrenget lenger oppe. Ideen med V4.5 og V4.6 er en kortest mulig
trase, kombinert med mulighet for kryss og tilknytning til Ølensvåg. Alternativ V4.6 synes
kun aktuelt i kombinasjon med alternativ V3.7 som har kryss med Espeland. Alternativ
4.6 utgår, men ideen med kryss videreføres i alternativ V4.5.
3.4.2 Andre siling

Alternativ V4.4
Alternativet er det som ligger inne i kommuneplanen, og kan kombineres med alternativ V3.6 og
V3.7. Løsningen skjærer seg gjennom jordbruksflata ved Høgekro og medfører forholdsvis stort
forbruk av dyrket mark og nærføring til gårdsbruket ved Styva. Alternativet medfører gunstige
stigningsforhold for ny veg og terrengtilpasningen er gjennomgående god. Unntaket er ved
Styva/Litle Gjerdevik der terrenget er bratt og det blir terrenginngrep, noe som gir negativ
påvirkning på landskapsbildet og kulturlandskapet. På deler av strekningen går løsningen
parallelt med dagens kraftledning. Det er ikke registrert konflikt med trua og/eller sårbare arter,
kjente naturområder med stor verdi eller med kulturminner/kulturmiljø. Løsningen er i konflikt
med en sti i turkartprosjektet i Vindafjord. Alternativet foreslås videreført.
Alternativ V4.5
Alternativet går parallelt på sørsiden av dagens kraftledning på første del av strekningen, for så å
krysse under denne og gå langs kraftledningen på nordsiden videre mot Ølen. Vegen blir kortere
enn alternativene som følger terrenget lenger oppe i lia, men samlet stigning blir større. Bunnen
av dalen må krysses på en relativt høy fylling og ved Færåsen i delområde V2 blir det
fjellskjæringer, noe som gir negativ påvirkning på landskapsbildet og kulturlandskapet.
Løsningen skal vurderes sammen med kryss og tilknytningsveg ned til dagens E134 øst for
Ølensvåg. Det kan vurderes alternative kryssplasseringer og tilknytningsveger.
Alternativ V4.5 gir større konflikt med dyrket mark enn de andre løsningene uten tunnel, men
mindre direkte konflikt med gårdsbruk enn i V4.6. Tilknytingsvegen vil også medføre forbruk av
dyrket mark, og nærføring til bebyggelse. Det er ikke registrert konflikt med trua og/eller
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sårbare arter, kjente naturområder med stor verdi eller med kulturminner/kulturmiljø. Løsningen
er i konflikt med en sti i turkartprosjektet i Vindafjord. Alternativet foreslås videreført.
3.4.3 Anbefaling delområde V4 Ølensvåg - Høgekro

Det er lagt vekt på at det finnes vedtatt kommuneplan der trase for ny E134 inngår, og at tunneler
søkes unngått der det finnes akseptable løsninger uten tunnel.
Det er også sett på løsninger samlet i delområdene V2, V3 og V4 og der forskjellige plasseringer
av kryss er viktig tema å få utredet. Kryssplassering er viktig for å gi størst mulig bruk og nytte
av ny veg, og størst mulig avlasting av lokalvegnettet.
Samlet sett betyr det at den primære anbefalingen er at følgende løsninger foreslås videreført i
delområde V4 Ølensvåg – Høgekro, se figur 3.8:
- Alternativ V4.4
- Alternativ V4.5
Dersom det er ønskelig å ha mer enn alternativ på hele strekningen vil Statens vegvesen
sekundært anbefale at alternativ V4.1 med lang tunnel også videreføres.

Fig. 3.8 Anbefalte alternativer videre til konsekvensutredning for delområde V4 Ølensvåg – Høgekro
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3.5 Delområde V5, Ølen/Eide
3.5.1 Konklusjon etter første siling

I delområdet er det identifisert 9 ulike alternativer / varianter, se figur 3.9. Felles for alle
løsningene er at det skal etableres to-plankryss med tilknytning til fv. 414 Sandeidvegen.
Alternativ V5.3, V5.4, V5.7 og V5.8 vurderes nærmere i en andre silingsomgang, mens de
resterende anbefales silt bort i en første silingsfase.

Fig. 3.9 Vurderte alternativer i delområde V5 Ølen/Eide
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Alternativer som forkastes i delområde V5:
V5.1 Alternativet medfører en lang tunnel på ca. 2,1 km. Begrunnelsen er den samme som for
alternativ V4.1.
V5.2 Bakgrunnen for løsningen var å se på en variant av alternativ V5.4 som ligger inne i
kommunedelplanen, og der det er dokumenterbart at det kan etableres en tunnel. Alternativ
V5.2 er noe bedre i forhold til nærføring og konflikt med bebyggelse, men gir lengre og
dyrere veg enn V5.4. Det forutsettes at grunnundersøkelser bekrefter at V5.4 er
gjennomførbar, og alternativ V5.2 forkastes inntil videre.
V5.5 Alternativet er et forsøk på å få til en løsning uten tunnel og med kryss nærmest mulig
Ølen. Det er konflikt med dyrket mark, bebyggelse, bygninger med verneverdi og
hagesenter. Pga. terrengforhold/stigning er det også svært vanskelig å få til kryss med fv.
514 Sandeidvegen.
V5.6 Det er direkte konflikt med kjente, fredede kulturminner ved Stølshaugane. Løsningen
innebærer en tunnel med lengde på ca. 1,5 km og det er vurdert at det finnes aktuelle
løsninger uten tunnel.
V5.9 Ideen fremkom på traseutviklingsseminaret i Vindafjord, og innebærer at nytt kryss flyttes
lenger øst og at fv. 514 Sandeidvegen legges om, delvis i tunnel. Alternativet forkastes da
kryssplasseringen er ugunstig i forhold til trafikkstrømmene, og løsningen er kostbar.
3.5.2 Andre siling

Alternativ V5.3
Løsningen er en variant av kommuneplanens alternativ V5.4 der løsningen ikke går i tunnel
under industriområdet ved Nerheim, men i en dyp fjellskjæring i forlengelsen av den store
skjæringen som allerede er etablert. Den store fjellskjæringen vil gi en negativ påvirkning på
landskapsbildet. En løsning uten tunnel gir noe bedre mulighet for plassering av kryss med
Sandeidveien, da det ikke aksepteres påkjøringsfelt i tunnel.
Løsningen medfører nærføring til næringsbygg, og direkte konflikt med boliger og hybelbygg.
Det er forbruk av dyrket mark, særlig i kryssområdet. Det er ikke registrert konflikt med trua
eller sårbare arter, men Eidselva vil bli berørt. Det er ikke konflikt med
kulturminner/kulturmiljø. Det er ønskelig å utrede en løsning uten tunnel og alternativet foreslås
videreført.
Alternativ V5.4
Løsningen ligger inne i kommuneplanen og innebærer en tunnel med lengde på ca. 0,3 km under
næringsområdet. Tunnelen går relativt grunt i området, og selv om det observert fjell i nærheten
må det sannsynligvis gjennomføres grunnundersøkelser for å dokumentere gjennomførbarheten.
Det er forbruk av dyrket mark, særlig i kryssområdet. Det er ikke registrert konflikt med trua
eller sårbare arter, men Eidselva vil bli berørt. Det er ikke konflikt med
kulturminner/kulturmiljø. Alternativet foreslås videreført.
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Alternativ V5.7
Fra krysset med Sandeidvegen er det to løsninger videre mot øst, alternativ V5.7 og V5.8 som
igjen kan kombineres med V5.3 og V5.4.
Alternativet passerer i nivå over Sandeidvegen og går videre i en fjellskjæring i bakkant av Østre
Eidegårdene, for deretter å følge lia i terrengnivå videre østover. Kryssplasseringen ser ut til å gi
konflikt med bebyggelse. Det er forbruk av dyrket mark, men ingen konflikt med
naturverdier/vernede arter. Det er ikke direkte konflikt med kjente kulturminner, men konflikt
med et verdifullt kulturmiljø rundt gården på Eide, med nærføring til kjente, fredede
kulturminner og tre SEFRAK-registrerte bygninger. Det er også konflikt med en tursti i
Turkartprosjektet i Vindafjord. Alternativet foreslås videreført.
Alternativ V5.8
Forskjellen fra alternativ V5.8 er at løsningen er lagt på dyrket mark på nordsiden av Østre
Eidegårdene, evt. mellom gårdene. Traseen følger terrenget uten større terrenginngrep.
Alternativet er i tråd med løsningen i kommuneplanen, men i denne er ny E134 knyttet til
eksisterende veg øst for Fatland. Dette anses ikke som et aktuelt alternativ med mindre det skal
vurderes etappeløsninger.
Alternativ V5.8 kan gi noe annen utforming av krysset med Sandeidvegen slik at direkte konflikt
med bebyggelse kan bli mindre. Ulempen er større forbruk av dyrket mark og større oppsplitting
av området. Alternativet forslås ikke videreført.

3.5.3 Anbefaling delområde V5 Ølen - Eide

Det er lagt vekt på at det finnes vedtatt kommuneplan der trase for ny E134 inngår, og at lange
tunneler søkes unngått der det finnes akseptable løsninger uten tunnel.
Det forslås å se på løsning både med kort tunnel og uten tunnel ved næringsområdet, mens det
fra krysset med Sandeidvegen bare er foreslått et alternativ videre østover.
Samlet sett betyr det at anbefalingen er at følgende løsninger foreslås videreført i delområde V5
Ølen /Eide, se figur 3.10:
-

Alternativ V5.3
Alternativ V5.4
Alternativ V5.7
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Fig. 3.10 Anbefalte alternativer videre til konsekvensutredning for delområde V5 Ølen - Eide

3.6 Delområde V6, Ølen - Fikse
3.6.1 Konklusjon etter første siling

I delområdet er det identifisert 8 ulike alternativer / varianter, se figur 3.11.
Alternativ V6.1, V6.5, V6.6 vurderes nærmere i en andre silingsomgang, mens de resterende
anbefales silt bort i en første silingsfase.
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Fig. 3.11 Vurderte alternativer i delområde V6 Ølen - Fikse

Alternativer som forkastes i delområde V6:
V6.2 Alternativet betyr kryssing av dalen, noe som gir større inngrep samlet sett, dårligere
terrengtilpasning og stigningsforhold og større forbruk av dyrket mark. Det synes naturlig
at traseen må ligge på sørsiden/østsiden av dalen.
V6.3 Som V6.2. Første del av traseen kan i likhet med løsningen vist i kommuneplanen være
aktuell dersom en etappeløsning blir aktuell. Alternativer er i konflikt med to kjente,
fredede kulturminner.
V6.4 Løsningen innebærer en lang tunnel på ca. 4,5 km som kommer ut ved Vågen i Etne. Ideen
er å oppnå en flatest mulig trase ved å unngå å gå over Fikse. Dagløsning er mulig og ideen
kan ivaretas i et alternativ med noe kortere tunnel (V6.6).
V6.7 Utgår når løsninger på nordsiden/vestsiden av dalen utgår.
V6.8 Utgår når løsninger på nordsiden/vestsiden av dalen utgår.
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3.6.2 Andre siling

Alternativ V6.1
Alternativ V6.1 er løsningen som tidligere er skissert på strekningen. Trasen går oppe i lia og i
overkant av bebyggelsen frem til Opheim. Vegen får en slak og jevn stigning, og har jevnt over
en god terrengtilpasning. Det er delvis sidebratt og det vil også bli enkelte markerte fyllinger og
skjæringer, og ved kryssingen av Gjuvelva må bru vurderes. Ved Oppheim /Olaliavegen kommer
nye veg ut ved eksisterende veg, og denne følges frem til Fikse (kommunegrensa). Ved Fikse
kan det etableres kryss.
Det er nærføring til bebyggelse, men ikke direkte konflikt. Unntaket er sør for Fikse der mer
detaljerte studier må avklare hvilken side av dagens veg den nye skal gå på. Det er noe konflikt
med dyrket mark ved Oppheim / Fikse, ellers lite. Det er ikke konflikt med kjente kulturminner
eller kulturmiljø. Det er ikke konflikt med trua og/eller sårbare arter eller kjente naturområder
med stor verdi. Ved Fikse er det et viktig vilttrekk. Alternativet er i konflikt med en tursti i
Turkartprosjektet i Vindafjord. Landskapsbildet og kulturlandskapet kan bli negativt påvirket,
særlig på strekninger med større fyllinger og skjæringer.
Alternativet anbefales videreført.
AlternativV6.6
Alternativet innebærer en lang tunnel på ca. 3,5 km som kommer ut ved Vågen i delområde E1.
Tanken bak alternativet er å unngå høyden og stigningene over Fikse, samt å unngå konflikt med
viktig område for vilt. Det er tegnet opp lengdeprofiler som viser at hele traseen fra Ølen til
Fikse i alternativ V6.1 har svært gode stigningsforhold, mellom 1 % og 3 %. Fra Fikse nordover
mot Vågen viser lengdeprofilet at en løsning uten tunnel (E1.2) også vil gi relativt gode forhold
med stigning/fall på inntil 4 %, mens kravet er 6 %. Dette kombinert med god horisontalkurvatur
og forbikjøringsfelt i stigning vil gi fullgod fremkommelighet. En tunnel vil spare en
høydedifferanse på ca. 40 m, men det kan ikke forsvare den store merkostnaden ved å bygge og
drifte/vedlikeholde en lang tunnel. Løsningen med lang tunnel gir heller ikke tilknytning til
næringsområdet ved Fikse. Viltproblematikken må utredes for alternativer som går i dagen.
Alternativ V6.6 anbefales ikke videreført.
Alternativ V6.5
Løsningen innebærer en tunnel med lengde på ca. 0,8 km. Dermed unngås det sidebratte
terrenget ved Oppheim/Olalivegen, der det blir relativt store terrenginngrep og nærføring til
bebyggelse. Inngrep i jordbruksareal, dyrka mark og beite ved Oppheim blir også noe redusert.
Alternativet kan også gi andre muligheter for en eventuell utvikling av området ved Fikse.
Grunnundersøkelser må gjennomføres for avklare fjellpåhugg. Alternativet anbefales videreført.
3.6.3 Anbefaling delområde V6 Ølen - Fikse

Det er vurdert om det kan være aktuelt å utrede prinsipielt forskjellige løsninger som går på hver
side av dalen fra Ølen mot Fikse. Det synes opplagt at det er best å følge dalen på
sørsiden/østsiden.
Det er også sett på to prinsipielt forskjellige måter å krysse Fiksehøgda på; løsning i dagen og
løsning med lang tunnel. En løsning i dagen kan gjennomføres med god utforming og akseptable
konsekvenser, og kostnadene ved å bygge og drifte/vedlikeholde en tunnel kan ikke forsvare
fordelen ved å unngå noe av stigningen.
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Samlet sett betyr det at anbefalingen er at følgende løsninger foreslås videreført i delområde V6
Ølen – Fikse, se figur 3.12:
- Alternativ V6.1
- Alternativ V6.5

Fig. 3.12 Anbefalte alternativer videre til konsekvensutredning for delområde V6 Ølen – Fikse

3.7 Anbefaling Vindafjord kommune
I figur 3.13 er det vist samlet anbefaling for hvilke løsninger som anbefales videreført i
Vindafjord kommune.
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Figur 3.13 Anbefalte alternativer til konsekvensutredning i Vindafjord kommune
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4. ETNE KOMMUNE
4.1 Delområde E1 Fikse - Vågen
4.1.1 Konklusjon etter første siling

I delområdet er det identifisert 5 ulike alternativer / varianter, se figur 4.1
Alternativ E1.2 og E1.5 vurderes nærmere i en andre silingsomgang, mens de resterende
anbefales silt bort i en første silingsfase.

Fig. 4.1 Vurderte alternativer i delområde E1 Fikse – Vågen
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Alternativer som forkastes i delområde E1:
E.1.1 Dette er en løsning med lang tunnel under Fikse, og samme løsning som alternativ V6.6 i
Vindafjord. Se begrunnelse for alternativ V6.6.
E1.3 Løsningen er en variant av tunnel under Fikse som er noe kortere enn E1.1, da
tunnelpåhugget i nord er plassert på nordvestsiden av dagens veg. Løsning med lang tunnel
under Fikse er det forslått at utgår. Alternativ E1.3 gir lengre vegstrekning, noe dårligere
stigningsforhold, nærhet til bebyggelse og dårlig landskapstilpasning. Ny veg bør ligge på
østsiden av dagens veg.
E1.4 Alternativet er lagt på vestsiden av dagens veg. Løsningen gir stort forbruk av dyrket mark,
nærføring til bebyggelse og svært dårlig landskaps- og terrengtilpasning. Ny veg bør ligge
på østsiden av dagens veg. I tillegg hører løsningen sammen med tunnel under Fikse som
ikke anbefales videreført.
4.1.2 Andre siling

Alternativ E1.2
Alternativet går i dagen over Fikse, der det kan etableres nytt 2-plankryss. Vegen ligger på
oversiden/ østsiden av dagens veg, og det er ikke konflikt med bebyggelse. Traseen følger de
overordnede landskapsformene, men det vil bli fyllinger og skjæringer. Det er gode
stigningsforhold med maksimalt 4 %. Det må etableres en tunnel med lengde ca. 0,4 km.
Det etableres 2-plankryss og tilknytningsveg til dagens veg/Etne sentrum. Krysset må legges lavt
for at tilknytningsvegen skal få akseptabel lengde og stigningsforhold. Dette krysset har samme
plassering i alternativ E2.1, E2.2 og E2.3 i delområde E2. Det kan også undersøkes muligheten
for at dette krysset kan flyttes nærmere Etne sentrum i alternativ E2.2 og E2.3, dersom dette vil
være i tråd med kommunens utbyggingsplaner.
Det er ikke konflikt med bebyggelse i hovedtraseen, men tilknytingsvegen kan være i direkte
konflikt. Det er ikke forbruk av dyrket mark. Det er heller ikke konflikt med kjent kulturminner
eller vernede arter. Alternativet bidrar til å splitte opp ett større viltområde (leveområde for
storfugl, beiteområde for hjort og rådyr). Firfirsle, grankorsnebb og hvitryggsprett finnes også i
deler av området. Ny vegtrase vil imidlertid bli liggende forholdvis nær eksisterende E134 som
allerede innebærer en splitting av området. Nord for Fikse krysser traseen et vilttrekk med lokal
verdi. I fallviltbasen er det i dette området registrert en rekke påkjørsler av hjort og rådyr det
siste tiåret.
Løsningen er i tråd med tidligere trase som er vurdert i forbindelse med kommunedelplan for
Etnesjøen. Alternativet anbefales videreført.
Alternativ E1.5
Alternativet er likt E1.2 på først del av strekningen fra Fikse, men går så lavere og ned mot
dagens veg. Dagens veg må bli liggende og ny veg legges på innsiden, noe som er krevende mht
terreng- og landskapstilpasning. Løsningen er en forutsetning for en trase som følger dagens veg
videre mot Etne sentrum (E2.5).
Løsningen medfører nærføring til og direkte konflikt med bebyggelse. Det er ikke konflikt med
dyrket mark. Det er nærføring /konflikt med en bygning som er registret i SEFRAK, men ikke
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konflikt med kjente kulturminner. Også dette alternativet bidrar til å splitte opp et større
viltområde, og et vilttrekk med lokal verdi. Konsekvensene for landskapsbildet er negative.
Alternativet videreføres kun dersom alternativ E2.5 i tilstøtende delområde i nord videreføres.

4.1.3 Anbefaling delområde E1 Fikse - Vågen

Det er sett på to prinsipielt forskjellige måter å krysse Fiksehøgda på; løsning i dagen og løsning
med lange tunneler. En løsning i dagen kan gjennomføres med god utforming og akseptable
konsekvenser, og kostnadene ved å bygge og drifte/vedlikeholde en tunnel kan ikke forsvare
fordelen ved å unngå noe av stigningen.
Det er også sett på løsninger som går på vestsiden/nedsiden av dagens veg ned mot Vågen, men
det synes klart at det er bedre å gå på østsiden/oversiden av dagens veg.
En løsning oppe i lia på østsiden av dagens veg videreføres (E1.2). En løsning langs dagens veg
(E1.5) må videreføres dersom alternativer som går nærest Etne sentrum i delområde E2 tas med
(E2.5). Statens vegvesen anbefaler ikke dette, slik det fremgår av kapitel 4.2.
Samlet sett betyr det at anbefalingen er at følgende løsning foreslås videreført i delområde E1
Fikse – Vågen, se figur 4.2:
-

Alternativ E1.2
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Fig. 4.2 Anbefalte alternativer videre til konsekvensutredning for delområde E1 Fikse – Vågen

4.2 Delområde E2 Vågen - Mo
Det foreligger kommunedelplan for Etnesjøen der forskjellige vegløsninger ble vurdert og der
trase for ny E134 ligger inne som hensynssone. I kommunedelplanen er ny E134 vist som en
etappeløsning, dvs. den knytter seg til eksisterende E134 ved Vågen, uten å ta stilling til løsning
videre sørover mot Fikse. Se figur 4.3.
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Figur 4.3 Utdrag av kommunedelplan for Etnesjøen
4.2.1 Konklusjon etter første siling

I delområdet er det identifisert 5 ulike alternativer / varianter, se figur 4.4. Alternativ E2.1, E2.2,
E2.3 og E2.5 vurderes nærmere i en andre silingsomgang, mens E2.4 er silt bort i en første
silingsfase.
E.2.4 Dette er en kombinasjon av «høy linje» E1.2 i delområde E1 og «lav linje» E2.5 i
delområde E2. Løsningen gir mindre inngrep i bebyggelse og terreng langs eksisterende
veg, men krever etablering av en tunnel med lengde på ca. 0,8 km. Dersom det skal
etableres tunnel i dette delområdet bør det være for å korte inn vegstrekningen og bedre
stigningsforholdene, slik som i E2.2 og E2.1. Det er krevende å etablere kryss i dette
alternativet slik det fremgår i omtale av alternativ E2.5.
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Fig. 4.4 Vurderte alternativer i delområde E2 Vågen – Mo
4.2.2 Andre siling

Alternativ E2.1
Løsningen innebærer en tunnel med lengde på ca. 1,6 km, noe som gir gode stigningsforhold og
korter inn veglengden i forhold til alternativ E.2.2, som har en kortere tunnel. Fra tunnelutløpet i
nord og ned mot Mo ligger vegen på en større fylling, tilsvarende de andre alternativene i samme
området.
Det er konflikt med dyrket mark og beite, men ikke konflikt med kjente naturverdier/vernede
arter eller kulturminner / kulturmiljø.
Løsningen gir ikke inngrep i utbyggingsarealene som ligger inne i kommunedelplan for
Etnesjøen, men gir da heller ikke mulighet for direkte tilknytning til områdene. Adkomsten til
disse områdene må da etableres enten via en ny, lang lokalveg fra nytt kryss på ny veg, eller via
ny, lang lokalveg ned til eksisterende veg ved sentrum (Gjerde / Matskor).
Statens vegvesen mener primært at alternativet utgår, men åpner for at alternativet kan tas med
videre dersom Etne kommune ønsker dette.
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Alternativ E2.2
Alternativet er relativt lik det som ligger inne i kommunedelplanen og innebærer er tunnel på ca.
0,9 km. Fra tunnelutløpet i nord og ned mot Mo ligger vegen på en større fylling, tilsvarende de
andre alternativene i samme området. Det er konflikt med dyrket mark og beite, men ikke
konflikt med kjente naturverdier/vernede arter eller kulturminner / kulturmiljø.
Konsekvensene av løsningen innenfor kommunedelplanens grenser skal i hovedsak være avklart
gjennom konsekvensutredningen som fulgte planen.
Traseen for E134 er vist med en bred korridor gjennom utbyggingsområdet, og gir dermed
betydelige restriksjoner på planlagt utnyttelse. Men dersom man ser på arealutnyttelse,
tilknytninger og kryss på nytt er alternativ E2.2 et godt og aktuelt alternativ. Alternativet foreslås
utredet.
Alternativ E2.3
I alternativ E2.3 går vegen i dagen, og kan ikke kombineres med den korte tunnelen ved
Enerhaug som er vist i alternativ E2.5. På deler av strekningen legges vegen med maksimal
stigning på 6 %. Terrenget er delvis sidebratt og kupert og det vil bli inngrep med skjæringer og
fyllinger, noe som gir negativ påvirkning for landskapsbildet.
Løsningen har ikke vesentlig større forbruk av dyrket mark enn alternativene med tunnel. Det er
ikke konflikt med kulturminner/kulturmiljø eller med kjente naturverdier/vernede arter. Vegen
går i ytterkant av et større viltområde med verdi først og fremst for rådyr, hjort, rev og storfugl.
Firfirsle, grankorsnebb og hvitryggsprett finnes også i området
Traseen er i større konflikt med utbyggingsområdene i kommunedelplanen for Etnesjøen enn
alternativ E2.2, men gir også nye muligheter dersom arealbruk og tilknytninger/kryss kan
vurderes på nytt. Alternativet foreslås utredet.
Det har tidligere blitt skissert løsninger med kryss «oppe i lia» ved Flåto/Enerhaug og
tilknytningsveg ned mot sentrum. En slik løsning anses som helt uaktuell i alternativ E2.3 da det
er stor høydeforskjell (60-70 m) mellom ny og gammel veg, svært sidebratt terreng og stor
konflikt med landbruk. Andre kryssløsninger er bedre.
Alternativ E2.5
Alternativ E2.5 går i dagen og langs eksisterende veg mot Etne sentrum til Gjerde/Matskor der
det etableres 2-planskryss. Trasen går så videre østover oppe i lia i overkant av bebyggelsen og
dyrket mark. Det er vist en løsning med en tunnel på ca. 0,3 km under gårdsbruket på Enerhaug.
Også en løsning uten tunnel kan vurderes, men det gir større terrenginngrep og mer samlet
stigning.
Dagens veg må bli liggende som lokalveg og det vil derfor bli store fjellskjæringer i det
sidebratte terrenget langs dagens veg. Inn mot krysset må dagens vegsystem legges om og det
må fylles ut i et område der kan være vanskelige grunnforhold. Pga. krav til veggeometri og
bratt sideterreng vil kryssområdet gi betydelige inngrep og er krevende å innpasse.
Landskapstilpasningen er dårlig. Vegen er vist med minstekurve (radius =450 m) gjennom
krysset, og det er uheldig. Både veg og kryss betyr både nærføring til og direkte konflikt med
boliger. En løsning uten fullt kryss (kun svingebevegelser i retning sør) er noe enklere å
utforme. En alternativ plassering av kryss «oppe i lia» ved Flåto/Enerhaug anses også som en
vanskelig løsning, selv om høydeforskjellen er mindre enn i alternativ E2.3.
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Det er konflikt med dyrket mark og beite. Det er ikke konflikt med kulturminner/kulturmiljø
eller med kjente naturverdier/vernede arter.
Fordelen med alternativet er at krysset kan plasseres relativt nærme Etne sentrum, og at lange
tunneler kan unngås. Samtidig er det vist gode kryssløsninger i andre alternativer og også løsning
uten tunnel. Alternativ E2.5 medfører lengre vegstrekning og mer stigning totalt sett
sammenlignet med de andre løsningene i delområde E2. Inngrepene langs eksisterende veg blir
store og gir en dårlig landskapstilpasning, og kryssløsningen er vanskelig å tilpasse til
omgivelsene. Traseen krever også mer dyrket mark enn de andre løsningene. Samlet sett er det
vektige grunner som taler mot alternativet, og Statens vegvesens anbefaling er at alternativet
ikke utredes videre. Statens vegvesen er kjent med at Etne kommune kan ha en forventning om
at E2.5 er et aktuelt alternativ som skal tas med videre.

4.2.3 Anbefaling delområde E2 Vågen - Mo

Det er to hovedprinsipper for løsninger i delområdet:
- A) «Høy og kort trase» som går utenom Etne sentrum og som har kryss ved Vågen og
ved Mo (E2.1, E2.2 og E2.3)
- B) «Lav og lang trase» som går nærmere Etne sentrum og som har kryss ved
Gjerde/Matskor og ved Mo (E2.4 og E2.5)
For «høy og kort trase» er det igjen to forskjellige løsninger:
- A1) med tunnel (E2.1 og E2.2)
- A2) uten tunnel (E2.3)
Statens vegvesen mener at «høy og kort trase» må videreføres, både med og uten tunnel. Det
kan diskuteres om både lang tunnel (E2.1) og kort tunnel (E2.2) skal videreføres.
Statens vegvesen er skeptisk til løsninger med «lav og lang trase», og alternativ E2.4 faller ut
umiddelbart. I en videre vurdering av E2.5 forslås også at denne løsningen faller ut.
Samlet sett betyr det at anbefalingen er at følgende løsninger foreslås videreført i delområde E2
Vågen – Mo, se figur 4.5:
-

Alternativ E2.2
Alternativ E2.3

Alternativ E2.1 kan videreføres dersom Etne kommune ønsker dette.
Statens vegvesen har klare motforestillinger til alternativ E2.5, men har forståelse dersom Etne
kommune ønsker et bedre beslutningsgrunnlag og vil videreføre alternativet.
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Fig. 4.5 Anbefalte alternativer videre til konsekvensutredning for delområde E2 Vågen – Mo

4.3 Delområde E3 Mo – Grindheim
Dette er et sårbart område med særskilte problemstillinger og potensiale for konflikt. Det er et
svært viktig jordbruksområde, kulturminneinteressene er store med bla. Stødleterrassen og
Grindheimterrassen, Etnevassdraget med de to elvene Nordelva og Sørelva er et vernet vassdrag,
landskapet er verdifullt med særegne formasjoner og det er grusressurser i området.
Generelt for kryssing av elv / vassdrag er kantsoneproblematikken og fysiske inngrep i / ved elv
viktige problemstillinger.
Alle alternativer går innom Mo, og det viktigste å avklare er hvor Nordelva skal krysses og
hvilken side av denne traseen skal gå på.
Løsningene må ses i sammenheng med delområde E4.
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4.3.1 Konklusjon etter første siling

I delområdet er det identifisert 12 ulike alternativer / varianter, se figur 4.6. Alternativ E3.1,
E3.2, E3.6 og E3.10 og E3.12 vurderes nærmere i en andre silingsomgang, mens de øvrige er silt
bort i en første silingsfase.

Fig. 4.6 Vurderte alternativer i delområde E3 Mo – Grindheim

E3.3 E3.3 og E3.5 er østre alternativer med lang tunnel. Alternativ E3.3 medfører lengre
vegtrase og en tunnel på ca. 4 km i delområde E4. Det er konflikt med dyrket mark, og
traseen er i direkte konflikt med det verdifulle kulturmiljøet på Grindheimterrassen.
Alternativet utgår da det er vurdert å være akseptable løsninger med kortere tunneler og
uten tunnel.
E3.4 Alternativet er en variant av E3.1 der vegen rettes mer ut og legges langs / i ytterkant av
fotballbanen. E3.4 medfører noe mer oppdeling av dyrket mark, konflikt/nærføring med
bebyggelse og med fotballbanen. Det vurderes at det er bedre med en trase som i større
grad følger eksisterende veg.
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E3.5 Løsningen medfører litt kortere vegtrasé og tunnel enn i E3.3, men forbruket av dyrket
mark er noe større. Traseen er i direkte konflikt med det verdifulle kulturmiljøet på
Grindheimterrassen, samt fredede kulturminner. Det er nærføring /konflikt med
boliger/gårdstun. Løsningen er ikke bedre enn E3.3 og utgår.
E3.7 Alternativet medfører en ca. 300 m lang og høy bru med maksimal stigning, som må
etableres for å redusere inngrep i Nordelva og ved Austreim. Kryssingen av elva og
terrengtilpasningen er bedre i andre alternativer (E3.1, E3.2, E3.10). Løsningen innebærer
en tunnel på litt i overkant av 2 km inkl. delområde E4. Traseen vil ligge lavt og dypt i
løsmasser inn mot tunnelen, noe som betyr direkte konflikt med bebyggelse på Austreim,
også i kombinasjon med alternativ E3.2. På Austerheim ligger det to SEFRAK-registrerte
bygg. Det er fjernvirkning til det fredede kulturmiljøet på Stødleterrassen. Alternativet
berører også en gråor – heggeskog med verdi B like nord for Nordelva.
E3.8 Løsningen innebærer på lik linje med E3.7 en lang og høy bru. Forbruket av dyrket mark er
høyere enn i E3.7. For å unngå gårdsbruk (37/3 og 37/12) og den 25 m høye grusryggen i
bakkant, er vegen lagt delvis i skjæring inn i en ravineskråning ned mot elva. Dette
medfører sannsynligvis en stor utfylling ned mot elva, eller store tiltak i skråningen.
Stabiliteten i skjæringen er ikke dokumentert, og det stilles spørsmålstegn ved
gjennomførbarheten. Alternativet berører også en høstingsskog med verdi B like nord for
Nordelva. Kryssingen av elva og terrengtilpasningen er bedre i andre alternativer.
E3.9 Løsningen medfører en noe kortere bru over Nordelva enn i E3.8, men har samme problem
med vegen i ravineskråningen. Alternativet berører samme høstingsskog som alternativ
E3.8, i tillegg også en gråor – heggeskog med verdi B. Kryssingen av elva og
terrengtilpasningen er bedre i andre alternativer.
E3.11 I dette alternativet er det sett på muligheten for tunnel under Håfoss. Tunnelen må
sannsynligvis legges dypt under elva og med lavbrekk i bunnen, noe som gir økt samlet
stigning. På sørsiden av elva er det langt til fjell og gjennomførbarhet av tunnel er ikke
dokumentert. Om det er mulig ville kostnadene til en eventuell betongtunnel bli svært høye
og terrenginngrepene svært store. Løsningen synes ikke realistisk og utredes ikke videre.
4.3.2 Andre siling

Alternativ E3.1
Alternativ E3.1 følger i prinsippet på sørsiden/østsiden av dagens veg frem til avkjøring til
Grindheim, fv. 36. På grunn av krav til kurvatur vil ikke ny veg kunne gå parallelt med dagens,
men terrenginngrepene blir relativt moderate og vegen vil ha jevn og slak stigning. Det er direkte
konflikt med minst en bolig. Sør for Håfoss tar vegen av fra eksisterende og går opp i ytterkant
av Grindheimterrassen og langs Nordelva, noe som medfører et større terrenginngrep og negative
konsekvenser for landskapsbildet og kulturlandskapet.
Ved av ny veg følger eksisterende samles inngrepene, og flere får nytte av ny veg. Alternativet
medfører forbruk av dyrket mark. Det er ikke direkte konflikt med kjente vernede arter, men
Nordelva må krysses. Det er ikke konflikt med kjente kulturminner, men alternativet berører
likevel så vidt det verdifulle kulturmiljøet på Grindheimterrassen. Alternativet foreslås utredet.
Alternativ E3.2
Alternativet er en del av et vestre /nordre alternativ videre fra Mo og som kan videreføres i
kombinasjon med alternativ E3.12, og i prinsippet også tunnelen i alternativ E3.7.
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Fra Mo dreier vegen nordover over dyrket mark og krysser Nordelva i en relativt kort bru på ca.
100 - 125 m. Det er flere fiskeplasser i dette området. Traseen går så videre i gjennom grustaket
og opp mot platået ved Austrem med en stigning på inntil 6 %. Ved Austreim blir det en større
skjæring i løsmasser, som er negativt for landskapsbildet og kulturlandskapet. Alternativet har en
bedre kryssing av Nordelva og bedre terrengtilpasning enn de forkastede løsningene, E3.7, E3.8
og E3.9.
Det er konflikt med dyrket mark og oppsplitting av arealer, særlig fra Mo frem mot elva. Totalt
sett behøver likevel ikke forbruket bli større enn i andre alternativer. Det er ikke direkte konflikt
med kjente vernede arter, men Nordelva må krysses. Kantsonen langs Nordelva er registrert som
viktig viltområde for fugl. Det er ikke registrert hekking av trua eller sårbare fuglearter i
området. Det er ikke direkte med kjente kulturminner. Traséen går imidlertid i ytterkant av
Stødleterrassen hvor et verdifullt kulturmiljø er midlertidig fredet etter kulturminneloven § 22.4,
mens et fredningsvedtak etter kulturminneloven § 19 er under utarbeidelse. Nærføring til og
skjemming av kulturmiljøet må vies spesiell oppmerksomhet.
Alternativet vil være en del av et nordre/vestre alternativ som samtidig kan ha en akseptabel
terrengtilpasning og naturlig kryssing av Nordelva, og løsningen foreslås videreført.
Alternativ E3.6
Alternativet følger eksisterende veg fram til næringsområdet / avkjøring til grustaket og krysser
Nordelva i bru omtrent der hvor dagens bru ligger, og hvor elva er smal. Brua må likevel bli
minst 100 m lang for også å spenne over dagens veger. Etter brua stiger vegen med 6 % og ligger
på høy fylling det første stykket. Selv om traseen er trukket nordover må det gjøres særskilte
tiltak for å unngå at vegfyllingen slår helt ut i elva. Opp mot toppen av platået ved Austrem vil
det bli skjæring i løsmasser på over 15 m på det meste, noe som er negativt for landskapbildet og
kulturlandskapet. Det betyr at dersom traseen skal videreføres med tunnel i alternativ E3.7 vil
bebyggelse/gårdsbruk på Austreim bli direkte berørt. En tunnel i løsmasser anses som urealistisk
dyrt. Alternativet kan også videreføres med alternativ E3.12.
Alternativet medfører forbruk av dyrket mark og nærføring til gårdsbruk. Det er ikke direkte
konflikt med kjente med kjente kulturminner. Traséen går imidlertid i ytterkant av
Stødleterrassen hvor et verdifullt kulturmiljø er midlertidig fredet etter kulturminneloven § 22.4,
mens et fredningsvedtak etter kulturminneloven § 19 er under utarbeidelse. Nærføring til og
skjemming av kulturmiljøet er en sentral problemstilling.
Alternativ E3.6 og E3.2 bygger på samme prinsipp med en vestre/nordre trase. E3.6 medfører en
noe lengre trase, har noe dårligere landskapstilpasning og mer nærføring til Nordelva enn E3.2,
men kan være bedre når det gjelder konflikt med landbruk. Alterantivet foreslås videreført i
kombinasjon med E3.12.
Alternativ E3.12
Alternativ E3.12 er videreføringen av alternativ E3.2 og E3.6 fra Austrem og østover. Traseen
følger terrengformasjonen i overkant av ravinedalen før den går inn i tunnel i delområde E4.
Alternativet medfører forbruk av dyrket mark oppe på platået og nærføring til bebyggelse. Det er
ikke direkte konflikt med kjente naturverdier/vernede arter eller med kjente kulturminner, men
nærhet til Stødleterassen.
Alternativet vil sammen med E3.2 og E3.6 være en del av et vestre/nordre alternativ og foreslås
videreført.
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Alternativ E3.10
Hovedideen med alternativ E3.10 er å gå inn ravinedalen nordvest for Håfoss og dermed unngå
Stødleterrassen / platået ved Austreim. Alternativet får da bedre stigningsforhold og
terrengtilpasning enn alternativene som krysser Nordelva lenger vest. Selve kryssingen av
Nordelva kan gjøres på en relativt kort bru (> 100 m), men for å unngå utfylling i elva der ny veg
tar av fra dagens veg og krysser denne må det også her bygges bru eller høye murer. For å unngå
dette kan traseen justeres østover, men da vil flere boliger bli direkte berørt. Det vil uansett være
konflikt med bebyggelse.
Alternativet medfører at vegen går inn i ravinedalen på en fylling med høyde mellom 5 og 10 m,
og det medfører bekkelukking og eventuelt tiltak for å sikre stabilitet.
Løsningen medfører relativt lite forbruk av dyrket mark. Det er ikke direkte konflikt med kjente
kulturminner. Alternativet berører en kroksjø/meandrerende elveparti med verdi B. I tillegg er
kantsonen viktig leveområder for fugl.
Alternativet krysser Nordelva i et sårbart område nærme Håfoss, og det er mer nærføring til elva
enn i alle andre alternativer. Det er også utfordringer med oppfylling av ravinedal. Løsningen
innebærer en tunnel i delområde E4 med lengde på ca. 1,1 km. Det kan oppnås bedre kryssing av
Nordelva øst for Håfoss i delområde E4 og med kortere tunnel. Alternativet foreslås videreført
med hovedbegrunnelse at det er bedre med hensyn på dyrket mark og at terrengtilpasningen er
bedre enn i E3.2/E3.12.
4.3.3 Anbefaling delområde E3 Mo - Grindheim

Det er tre hovedprinsipper for løsninger i delområdet og tilstøtende område E4, som tar
utgangspunkt i hvor Nordelva krysses og på hvilken side traseen skal gå:
a) Nordre/vestre løsninger
b) Langs dagens veg
c) Søndre/østre løsninger, inkludert lang tunnel
Søndre/østre løsninger faller bort i første siling. Et alternativ som går langs dagens veg må
videreføres (E3.1). Det er sett på en rekke steder hvor Nordelva kan krysses og hvordan man kan
komme seg opp mot Stødleterrassen / platået ved Austreim, og det foreslås å videreføre den
dagløsningen som ligger lengst nord/vest (E3.2/E3.6/E3.12), samt en «mellomløsning» (E3.10).
Løsninger med tunneler utredes ikke videre i område E3.
Samlet sett betyr det at anbefalingen er at følgende løsninger foreslås videreført i delområde E3
Mo – Grindheim, se figur 4.7:
-

Alternativ E3.1
Alternativ E3.2 / E3.12
Alternativ E3.6 / E3.12
Alternativ E3.10

Løsningene må ses i sammenheng med delområde E4, som gir ytterligere muligheter for
kryssing av Nordelva og Stordalsvatnet.
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Fig. 4.7 Anbefalte alternativer i delområde E3 Mo – Grindheim

4.4 Delområde E4 Grindheim - Bakka
Dette er et sårbart område der store deler ligger innenfor Etnevassdaget, som er vernet og
underlagt rikspolitiske retningslinjer.
Viktige problemstillinger i dette delområdet er hvilken side av vassdraget vegen skal gå på, og
hvor vassdraget skal krysses av ny veg. Generelt for kryssing av elv / vassdrag er
kantsoneproblematikken og fysiske inngrep i / ved elv og vann viktige problemstillinger.
Delområde E3 og E4 må ses samlet.
4.4.1 Konklusjon etter første siling

I delområdet er det identifisert 17 ulike alternativer / varianter, se figur 4.8. Alternativ E4.4,
E4.5, E4.6, E4.7, E4.9, E4.11, E4.12, E4.13, E4.15, E4.16 og E4.17 vurderes nærmere i en andre
silingsomgang, mens E4.1, E4.2, E4.3, E4.8, E4.10 og E4.14 er silt bort i en første silingsfase.
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E4.1 Alternativet utgår da E3.3 og E3.5 i tilstøtende delområde utgår.
E4.2 Løsningen kom opp på traseutviklingsseminar der tanken er en østre løsning som går i
dagen og ikke i tunnel, og som krysset Stordalsvatnet ved Rame. Pga av de terrengmessige
forholdene er en slik løsning ikke mulig. Eneste mulighet er en løsning med svært
ugunstige stigningsforhold og tunnel på deler av strekningen. Løsningen er også knyttet
opp mot alternativ E3.3 og E3.5, som utgår.

Fig. 4.8 Vurderte alternativer i delområde E4 Grindheim - Bakka
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E4.3 Ideen er å legge traseen lenger unna vassdraget enn i alternativ E4.4. Variant E4.3
medfører konflikt med gårdsbruk, lengre trase og store terrenginngrep med skjæring på
inntil 25 m og fylling på inntil 20 m. Dette vil være negativt for landskapsbildet og
kulturlandskapet. Alternativet til skjæring/fylling er kort tunnel og bru, noe som er
kostbart. Samtidig kan alternativ E4.4 utformes slik at det ikke blir direkte konflikt med
vassdrag. Det er også forsøkt å legge linja ennå lengre bort fra vassdraget enn i E4.3 og
opp på Grindheimterrassen, men dette medfører nærhet til Grindheim middelalderkirke og
betydelig forbruk av dyrket mark.
E4.8 Sammenlignet med alternativ E4.7 og E4.6 medfører E4.8 en dårligere kryssing av
Stordalsvatnet og landskapsrommet. Brua går mer på skrå, blir lengre og betydelig mer
synlig i det sårbare landskapet og unike landskapsrommet og kulturlandskapet. Traseen
krysser Stordalsvatnet, hvor den vestre delen er et viktigovervintringsområde for andefugl.
Forbruket av dyrket mark er større og det er nærføring til bebyggelse. Alternativ E4.8 er
noe kortere enn E4.7 og E4.6, men medfører en ekstra tunnel ved Norheim (E4.13).
Alternativ E4.8 utgår da E4.7 vurderes bedre samlet sett.
E4.10 Alternativ E4.10 sammenlignes med alternativ E4.11, som utgjør samme ide om å krysse
Nordelva der den er smal, og fortsette i tunnel nordover mot
Grønstad. Alternativ
E4.10 medfører lengre trase og en dårligere kryssing av Nordelva og med lengre bru.
Alternativ E4.10 medfører konflikt med et gårdsbruk på sørsiden av elva, mens forbruket
av dyrket mark er relativt likt. Alternativ E4.11 vurderes som bedre og representerer
samme ide.
E4.14 Løsningen innebærer en noe kortere trase og bedre kurvatur enn i alternativ E4.13.
Tunnelen blir lengre enn i E4.13 og tunnelinnslaget på sørsiden mot Norheim ligger midt i
en svært stor steinur, noe som gjør at løsningen ikke er realiserbar.

4.4.2 Andre siling

Alternativ E4.4
Varianten er en del av et hovedalternativ der vegen legges i dagen på sørøstsiden av vassdraget
og krysser lenger nordøst, ved Noreim. Traseen går i overkant av elv/vann, og er trukket så langt
inn og opp at det ikke blir direkte konflikt med vassdraget. Stordalsvatnet er her et viktig
overvintringsområde for andefugl, og det er registrert en rekke fuglearter i området, særlig
vinterstid. Det er noe forbruk av dyrket mark/beite. Traséen vil komme i direkte konflikt med en
SEFRAK-registrert bygning på gården Vassenden. På samme gård vil det også være nærføring
til ytterligere to SEFRAK-registrerte bygninger.
Det er ønskelig å ta med løsninger som går på sørøstsiden av vassdraget, og varianten foreslås
videreført.
Alternativ E4.5
Dette er videføringen av alternativ E.4.4 som en løsning i dagen videre mot Rame. Pga krav til
kurvatur blir det betydelige terrenginngrep, dårlig landskapstilpasning, negativ påvirkning av
kulturlandskapet og konflikt med bebyggelse. Det er nærføring til / konflikt med tre SEFRAKregistrerte bygninger på garden Ramsvik. Det er forbruk av dyrket mark og beite. Tunnel (kort
eller lang) gir mindre konflikt og kortere trase, og løsning i dagen foreslås ikke videreført. Det er
vurdert at det er mer riktig å utrede en trase uten tunnel på motsatt side av vassdraget (E4.9), der
det allerede er inngrep pga dagens E134.
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Alternativ E4.6
Alternativ E4.6 går i en tunnel med lengde på ca. 1,8 km frem til Åsbøvik, går så i dagen frem til
Stordalsvatnet som krysses med en bru på lengde på ca. 150 m. Brua vil bli liggende ca. 15 m
over vannet. Løsningen treffer eksisterende E134 ved Norheim.
Løsningen medfører forbruk av dyrket mark og nærføring til bebyggelse ved Norheim.
Kryssingen av vatnet/landskapsrommet vil bli synlig, og kan gi en negativ påvirkning av
landskapsrommet og kulturlandskapet. Det er ikke direkte konflikt med kjente kulturminner.
Traseen går i utkanten av et viltområde med lokal verdi. Løsningen innebærer kryssing av verna
vassdrag der også kantsonene viktige. Brua blir liggende like øst for område som er registret som
viktig overvintringsområde for andefugl. Utover det, er det ikke konflikt med andre trua og/eller
sårbare arter eller andre kjente naturområder med stor verdi.
Alternativet er en kortere variant av E4.1 (E3.5og E3.3) som har lang tunnel, men som utgår. Det
er ønskelig å utrede alternativer på sørøstsiden av vassdraget, og løsningen foreslås videreført.
Alternativ E4.7
Alternativet innebærer en tunnel med lengde på ca. 0,7 km frem til Rame. Traseen går videre i
overkant av dyrket mark og følger i terrengnivå frem til Åsbøvik. Stordalsvatnet krysses på bru
som i alternativ E4.6.
Det er ikke konflikt med bebyggelse og lite forbruk av dyrket mark. Traseen følger i hovedsak de
naturlige landskapsformasjonene, men vil likevel gi negative konsekvenser for landskapsbildet
og kulturlandskapet. Det er ikke konflikt med trua og/eller sårbare arter eller andre kjente
naturområder med stor verdi. Traseen vil berøre ett viltområde med lokal verdi. Det er ikke
konflikt med kjente kulturminner eller kulturmiljøer.
Det er ønskelig å utrede alternativer på sørøstsiden av vassdraget og alternativ E4.7 har betydelig
kortere tunnel enn alternativ E4.6, og løsningen forslås videreført.
Alternativ E4.9
Ideen bak alternativet er en løsning uten tunnel, og som følger langs dagens veg. På grunn av en
skrå kryssing av vassdraget vil det være nødvendig med bru med lengde på ca. 250 m. Det er
sidebratt og trangt, og terrenginngrepene vil være synlige. Konsekvenser for landskapsbildet og
kulturlandskapet vil være negative. Det vil være nødvendig å innløse flere bygninger/boliger.
Utover kryssing av Etnevassdraget som i dette området også er viktig overvintringsområde for
andefugl, er det ikke direkte konflikt med trua og/eller sårbare arter eller kjente naturområder
med stor verdi. Det er ikke konflikt med kjente kulturminner eller kulturmiljøer.
Selv om det er negative konsekvenser ved løsningen forslås det å ta den med videre, slik at
konsekvensene av en løsning uten tunnel og langs eksisterende veg i delområde E4 blir utredet.
Løsningen foreslås videreført.
Alternativ E4.11
Alternativet krysser Nordelva der den er smalest, og i en relativt kort bru med lengde 100 – 125
m. Traseen følger så terrenget før den går inn i en tunnel med lengde ca. 1,1 km og som kommer
ut ved Grønstad. Videre nordover/østover legges ny veg i hovedsak på vestsiden/innsiden av
dagens, slik at utfylling i vassdrag unngås. Dagens veg må bli liggende som lokalveg der det er
bebyggelse. Pga krav til kurvatur kan ikke ny veg følge parallelt med dagens, og det medfører at
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det vil bli terrenginngrep i det sidebratte terrenget. Konsekvenser for landskapsbildet og
kulturlandskapet vil være negative.
Det vil bli konflikt med dyrket mark, særlig i området ved Grønstad / Hovland der dagens veg
går gjennom store, flate landbruksområder.
Traseen går gjennom et kulturlandskap med store verdier på Hovland. Det vil være nærføring til
bygninger som er registrert i SEFRAK, men ikke konflikt med kjente kulturminner. Utover
kryssing av Etnevassdraget som i dette området også er viktig overvintringsområde for andefugl,
er det ikke direkte konflikt med trua og/eller sårbare arter eller kjente naturområder med stor
verdi
En løsning som i prinsippet følger dagens veg må utredes, og alternativet forslås videreført.
Alternativ E4.12
Dette er fortsettelsen av alternativ E3.12 som forslås videreført i område E3. E4.12 er en tunnel
som kommer ut ved Grønstad og som følger alternativ E4.11 videre. Alternativet forslås
videreført.
Alternativ E4.13
På grunn av krav til kurvatur er det ikke mulig med en trase i dagen ved Norheim, og en tunnel
må etableres. På grunn av mye ur i området er det begrensninger på hvor traseen kan legges og
hvor tunnelpåhugget i sør kan etableres. Tunnelen vil få en lengde på ca. 0,4 km. Videre
nordover mot Norheimsstranda legges ny veg på innsiden av dagens veg for å unngå inngrep i
vassdrag, og for å etablere avkjøring til eiendommer på østsiden. Dette medfører terrenginngrep
og konflikt med bebyggelse på vestsiden. Konsekvenser for landskapsbildet og kulturlandskapet
vil være negative.
Det er ikke direkte i konflikt med trua og/eller sårbare arter eller kjente naturområder med stor
verdi eller med kulturminner.
Alternativ E4.13 er en del av en løsning som går langs dagens veg, og alternativet videreføres.
Alternativ E4.15
Dette er en løsning langs dagens veg ved Norheimsstranda frem til Bakka der ny veg skal
etableres (Stordalsprosjektet). På denne strekningen er det ikke behov for egen lokalveg, men
løsning for gående og syklende skal sikres.
Det er sidebratt og mye løsmasser / ur og utvidelsen må ta på begge sider av dagens veg. For å
unngå utfylling i vassdrag er det flere steder lagt til grunn at det må bygges høye murer på
yttersiden. Flere steder må vegen rettes ut i tillegg til utvidelse, og det gir betydelig inngrep.
Konsekvenser for landskapsbildet og kulturlandskapet vil være negative. Området er utsatt for
skred, og det er stedvis mye ur og løsmasser. Det kan være vanskelig å få til løsninger som gir
tilstrekkelig stabilitet av skråninger og sikkerhet mot skred, og det må gjøres ytterligere
undersøkelser for å avklare om alternativet er teknisk gjennomførbart og tilstrekkelig sikkert.
Med tanke på stabilitet av skråninger, terrenginngrep og betydelige kostnader må et smalere
tverrprofil vurderes på strekningen. Det vil bli vurdert om en utvidet skulder (til 3m) på
yttersiden kan sikre tilfredsstillende løsninger for myke trafikanter, som det er svært få av. Det
betyr et 4 m smalere tverrprofil, noe som kan være avgjørende for gjennomførbarheten.
Langs Norheimsstranda er det registrert flere rødlistearter, derav liten ramsløkflue og lavarten
Thelopis flaveloa som begge er sterkt truede arter. Det er sannsynligvis konflikt med ny veg.
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Det er ønskelig å utrede alternativ langs dagens veg, og løsningen tas med dersom videre
undersøkelser viser at den er teknisk og sikkerhetsmessig gjennomførbar.
Alternativ E4.16
I dette alternativet blir dagens veg liggende som et tilbud til myke trafikanter, mens ny veg
senkes og legges på nedsiden av dagens veg og ned mot vatnet. Tverrprofilet blir smalere,
samtidig som terrengtilpasningen kan bli bedre enn i E4.16 slik at omfanget av høye murer og
store skjæringer kan reduseres. Det er en forutsetning at det ikke fylles ut i Stordalsvatnet, men
på en del av strekningen vil det bli nærføring.
Alternativ E4.16 gir noe lenger tunnel forbi Norheim i alternativ E4.13, og ved kombinasjon med
alternativ E4.6 kan det være mulig å legge traseen på nedsiden av Noreim-gården.
Det er komplisert å finne gode alternativer langs Norheimsstranda og alternativ E4.16
videreføres som en variant av E4.15.
Alternativ E4.17
Dette er løsning med tunnel langs Norheimsstranda. Tunnelen vil få en lengde på 1,2 – 1,5 km,
avhengig av hvor tunnelpåhugg kan etableres.
Langs Norheimsstranda er det registrert flere rødlistearter, derav liten ramsløkflue og lavarten
Thelopis flaveloa som begge er sterkt truede arter. Tunnel kan bidra til at områdene disse artene
er funnet, ikke vil bli berørt.
En løsning i dagen vil være kostbar å etablere og kan også være rasutsatt, og en løsning med
tunnel bør også tas med videre. Løsningen videreføres.

4.4.3 Anbefaling i delområde E4 Grindheim - Bakka

Mellom Grindheim/Håfoss og Norheim er det to hovedprinsipper for løsninger, som tar
utgangspunkt hvor vassdraget/Stordalsvatnet krysses og på hvilken side traseen skal gå:
a) Langs dagens veg / på nordvestsiden av vatnet
b) På sørøstsiden av vatnet
Det foreslås å videreføre løsninger på begge sider av Stordalsvatnet for å få frem konsekvenser
av prinsipielt forskjellige og realistiske løsninger.
Løsningene med lange tunneler på sørøstsiden faller ut umiddelbart. En løsning som bare går i
dagen på sørøstsiden synes også vanskelig og faller ut, og vi står igjen med korte og
mellomlange tunneler. Løsningen der vatnet krysses ved Rame faller ut, og kryssingen foreslås
ved Noreim.
På nordvestsiden av vatnet er det lagt vekt på at det skal tas med et alternativ som i prinsippet går
langs dagens veg. Det tas også med tunnelalternativer der dette er hensiktsmessig og nødvendig.
Samlet sett betyr det at anbefalingen er at følgende løsninger foreslås videreført i delområde E4
Grindheim - Bakka, se figur 4.9:
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-

Alternativ E4.4
Alternativ E4.6
Alternativ E4.7
Alternativ E4.9
Alternativ E4.11
Alternativ E4.12
Alternativ E4.13
Alternativ E4.15 / E4.16
Alternativ E4.17

Alternativene må ses sammen med løsninger i delområde E3.

Fig. 4.9 Anbefalte alternativer i delområde E4 Grindheim - Bakka
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4.5 Anbefaling Etne
Figur 4.10 viser hvilke alternativer som anbefales videreført i Etne kommune.

Figur 4.10 Alternativer som anbefales videreført til konsekvensutredning i Etne kommune
56
E134 Bakka – Solheim, kommunedelplan

Silingsrapport

5 OPPSUMMERING OG VIDERE PROSESS
Statens vegvesen arbeider med kommunedelplaner for strekningen E134 Bakka – Solheim i Etne
kommune og Vindafjord kommune.
I denne rapporten er alle alternativer og varianter som så langt har vært skissert, blitt behandlet
og det anbefales hvilke som skal videreføres til konsekvensutredning og kommunedelplan. Disse
er omtalt og vist i kapitel 3 og 4.
Slingsrapporten konkluderer på delområdenivå. Gjennomgående alternativer og
kombinasjonsløsninger blir beskrevet og vurdert i kommunedelplan og konsekvensutredning.
Det er utfordrende grunnforhold i flere av trasealternativene, og det gjenstår grunnundersøkelser
for å bekrefte gjennomførbarhet samt plassering av tunnelpåhugg. Det må tas forbehold om
gjennomførbarheten av enkelte av løsningene som ønskes videreført.
Vurderingen av konsekvenser er gjort på et overordnet og grovt nivå, og mer detaljerte studier
kan bety at alternativer må justeres og eventuelt også utgå. Det kan også komme opp nye og
aktuelle alternativer i videre prosess. Det bør vær rom for å optimalisere innenfor de enkelte
«hovedideer». Planprogrammet må beskrive dette.
Silingsrapporten danner grunnlag for planprogram og vil være et vedlegg til dette.
Planprogrammet sendes på høring og fastsettes deretter av kommunene. Det arbeides etter en
fremdrift der planprogrammet fastsettes i løpet av første halvår 2014 og der kommunedelplanen
vedtas i løpet av 2015.
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BAKGRUNNSDOKUMENTER OG VEDLEGG
 Rapport fra internt traseutviklingsseminar, Statens vegvesen 13. mars 2013 (utrykt
vedlegg)
 Rapport fra traseutviklingsseminar i Etne, 7. mai 2013 (utrykt vedlegg)
 Rapport fra traseutviklingsseminar i Vindafjord, 14. mai 2013 (utrykt vedlegg)
 Konfliktkart landbruk, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, landskapsbilde, samt
turveger i Vindafjord følger på de neste sidene.
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Vedlegg – Konfliktkart landbruk

Konfliktkart landbruk - Vindafjord
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Konfliktkart landbruk – Etne
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Vedlegg – Konfliktkart naturmiljø

Konfliktkart Naturmiljø: Solheim – Eikedalen

Konfliktkart naturmiljø: Eikedalen – Frønsdal
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Konfliktkart naturmiljø: Ølen – Eide

Konfliktkart naturmiljø: Fikse – Vågen -HIT
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Konfliktkart naturmiljø: Vågen – Mo

Konfliktkart naturmiljø: Mo – Grindheim
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Konfliktkart naturmiljø: Grindheim - Bakka
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Vedlegg – Konfliktkart kulturminner og kulturmiljø

Konfliktkart kulturminner og kulturmiljø: Solheim – Eikedalen

Konfliktkart kulturminner og kulturmiljø: Ølen - Eide
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Konfliktkart kulturminner og kulturmiljø: Mo - Grindheim
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Vedlegg – Konfliktkart landskap

Konfliktkart landskap: Solheim - Eikedalen

Konfliktkart landskap: Eikedalen – Frønsdal
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Konfliktkart landskap: Eide -Fikse

Konfliktkart landskap: Vågen - Mo
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Konfliktkart landskap: Mo – Grindheim

Konfliktkart landskap: Grindheim – Bakka
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Vedlegg – Konfliktkart turstier Vindafjord
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