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SAMMENDRAG 

I samråd med Vindafjord og Etne kommuner har Statens vegvesen Region vest igangsatt planlegging av 

ny E134 på strekningen mellom Bakka og Solheim. Gjeldende parsell er en del av stamvegen (E134) 

mellom Haugesund og Drammen. Strekningen krysser fylkesgrensen mellom Rogaland og Hordaland. 

Parsellen er totalt ca. 37 km.   

 

Gjeldende tiltak er et ledd i større oppgraderinger av vegstandarden på E134 mellom Haugesund og 

Drammen. Planleggingen av ny veg i gjeldende område er utløst av et behov for utbedring av 

eksisterende veg, som har varierende og dårlig standard. Den er smal, svingete og uten 

midtoppmerking, og går direkte igjennom tettstedene i kommunene. Fartsgrensen på eksisterende E134 

gjennom området varierer fra 40 til 80 km/t.  

 

Etter plan- og bygningslovens kapittel 4, skal det som grunnlag for valg av alternativ utarbeides en 

kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning. Statens vegvesen har engasjert Rambøll Norge AS 

for å utarbeide kommunedelplanen. Som en del av konsekvensutredningen har Rambølls avdeling Risk 

management utført en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for de aktuelle alternativene på 

strekningen.  

 

Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalysen er følgende: 

 Kartlegge forhold ved alternativene som kan innebære en risiko for verdiene 

(risikostyringsmålene) liv og helse, materielle verdier, ytre miljø (i forbindelse med 

akuttforurensning), samfunnsviktige funksjoner og beredskap, og vegens regularitet.  

 Kartlegge forhold som kan innebære uakseptabel risiko. 

 Tydeliggjøre forhold muliggjør sammenligning av alternativene i en risikokontekst. 

 Tydeliggjøre risikoforhold som bør vektlegges og fokuseres på i neste planfase.  

 

Foreliggende rapport dokumenterer identifisert risiko for strekningen og er i hovedsak er resultat av 

analysemøte (HAZID-samling) ved Statens vegvesens lokaler i Haugesund den 19. november 2014. 

Informasjon om aktuelle forhold som ikke ble dekket av analysemøtet, har i ettertid blitt innhentet 

gjennom kontakt med aktuelle aktører. I tillegg har det blitt utført tunnelsikkerhetsberegninger (TUSI) 

av tunnelalternativene som inngår i planen.  

 

Analysen viser at det ved deler av strekningen er identifiserte risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til 

skred, hjortevilt og bekkedrag. Disse forholdene må følges og opp og utredes nærmere i det videre 

arbeidet. Ved Solheim vil det etter planen være et brudd i lokalveisystem, noe som gjør vegen sårbar 

med tanke på regularitet. Det bør utredes om det finnes muligheter for videreføring mot vest. Videre må 

særegne hensyn tas ved anleggsgjennomføring nært sårbare naturmiljø. Dette gjelder spesielt ved 

Etnevassdraget, som er et vernet vassdrag og en nasjonal lakseelv.  

 

Foruten alternativ D-III (Gjerdsvik – Mo, nordlig alternativ om Etne) der det er mulig fravik fra normaler 

og uheldige kombinasjoner av tunnel (med stigning), kryss og kurve, viser sammenligninger at det ikke 

er store forskjeller mellom alternativene når det gjelder trafikksikkerhet. I tilfellene hvor det er 

ulikheter, er i hovedsak disse forskjellene ikke knyttet til egenskaper ved vegen, men heller lokale 

forhold som skredfare, blending og pipeeffekt i tunneler samt lokale variasjoner i føreforhold.  

 

Ved to av delstrekningene er det alternativ som skiller seg spesielt negativt ut. Dette gjelder alternativ 

B-II (Eikeland – Ølensvåg, om Espeland) og alternativ D-III (Gjerdsvik – Mo, nordlig alternativ om 

Etne). For B-II er det spesielt anleggsfasen som er utfordrende, mens D-III er forbundet med risiko 

både i driftsfase og anleggsfase.   
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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

I samråd med Vindafjord og Etne kommuner har Statens vegvesen Region vest igangsatt planlegging av 

ny E134 på strekningen mellom Bakka og Solheim. Gjeldende vegstrekning er en del av stamvegen 

(E134) mellom Haugesund og Drammen. Parsellen krysser fylkesgrensen mellom Rogaland og 

Hordaland og er totalt ca. 37 kilometer.   

 

Gjeldende tiltak er et ledd i større oppgraderinger av vegstandarden på E134 mellom Haugesund og 

Drammen. Planleggingen av ny veg i gjeldende område er utløst av et behov for utbedring av 

eksisterende veg, som har varierende og dårlig standard. Den er smal, svingete og uten 

midtoppmerking, og går direkte igjennom tettstedene i kommunene. Fartsgrensen på eksisterende E134 

gjennom området varierer fra 40 til 80 km/t.  

 

Etter plan- og bygningslovens kapittel 4, skal det som grunnlag for valg av alternativ utarbeides en 

kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning. Statens vegvesen har engasjert Rambøll Norge AS 

for å utarbeide kommunedelplanen. Som en del av konsekvensutredningen, har Rambølls avdeling Risk 

management utført en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for de aktuelle alternativene på 

strekningen.  

 

1.2 ROS-analysens hensikt 

Statens vegvesen har utarbeidet et planprogram for ny E134 mellom Bakka og Solheim [1]. I følge 

fastsatt planprogram har tiltaket følgende overordnende målsetning:  

 

«Målsettinga er å få på plass en trafikksikker stamveg med høy standard for 

gjennomgangstrafikken, samt å ta hand om mest mogleg av den lokalt skapte trafikken.» 

Med utgangspunkt i overordnet målsetning, har risiko- og sårbarhetsanalysen følgende formål: 

 Kartlegge forhold ved alternativene som kan innebære en risiko for verdiene 

(risikostyringsmålene) liv og helse, materielle verdier, ytre miljø (i forbindelse med 

akuttforurensning), samfunnsviktige funksjoner og beredskap, og vegens regularitet.  

 Kartlegge forhold som kan innebære uakseptabel risiko. 

 Tydeliggjøre forhold som muliggjør sammenligning av alternativene i en risikokontekst. 

 Tydeliggjøre risikoforhold som bør vektlegges og fokuseres på i neste planfase.  

 

Plan- og bygningsloven krever risiko- og sårbarhetsanalyse når det utarbeides planer for utbygging, jf. § 

4-3. ROS-analyser iht. Plan- og bygningsloven [2] er beskrevet i en temaveileder 11, utgitt av 

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – 

kartlegging av risiko og sårbarhet [3].  

 

Resultatene fra ROS-analysen skal sammen med andre temarapporter, inngå som en del av 

beslutningsgrunnlaget for valg av trasé.   

 

Denne inndelingen er benyttet videre i rapporten. På noen av delstrekningene er det flere alternativer 

som i ulik grad kan kombineres. Detaljerte beskrivelser av de ulike delstrekningen og alternativene er 

presentert i kapittel 7. 
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1.3 Forkortelser  

Forkortelser som er brukt i rapporten er presentert i tabellene nedenfor.  

Tabell 1: Forklaring av forkortelser  

Begrep Beskrivelse / definisjon 

DSB Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap 

E Europaveg 

Fv Fylkesveg 

HAZID HAZard IDentification 

HB Håndbok 

KDP Kommunedelplan  

NS Norsk standard 

ROS Risiko og sårbarhet 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

ÅDT Årsdøgnstrafikk 
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2. METODE 

2.1 ROS-analyse i planprogram  

Planprogrammet spesifiserer følgende innhold i gjeldende ROS-analyse [1]: 

«I samsvar med plan og bygningslova § 4-3 skal det alltid utføras ei ROS-analyse kor risiko- og 

sårbarheitsforhold som har betyding for om arealet er eigna til utbyggingsformål, blir gjort synleg. 

Endringar i forhold knytte til fare, risiko og/eller sårbarheit skal i planen bli merka som 

omsynssone. 

 

I ROS-analysen skal uønskte hendingar identifiserast og risikovurderast. Aktuelle førebyggjande 

tiltak med omsyn til (tekniske) krav til gjennomføring, og utforming for å førebyggje og handtere 

uønskte hendingar skal omtalast. Konsekvensane av dei potensielle uønskte hendingane blir 

skildra for liv og helse til menneskje, materielle verdiar og miljø. Det skal gjerast vurderingar av 

naudsynte beredskapsforhold for dei ulike prinsippa med spesiell vekt på mogligheiter for 

omkøyring ved eventuell evakuering av tunnelar, og dessutan vekt på omfang av risiko ved bruk 

av tunnelar. 

 

ROS-analysen vil ta utgangspunkt i kjende opplysningar om anlegg - og driftsfasen. Eventuelle 

vesentlege skilnader mellom alternativa skal framhevast. Aktuelle tiltak for å ta hand om 

samfunnstryggleiken vil òg bli vurdert. Trafikktryggleik vil vere ein viktig premiss ved vurdering 

og utarbeiding av alternativ.  

 

Aktuelle risikofaktorar i omgivnadene er hovudsakleg knytt til snøskred, steinskred, 

lausmasseskred og erosjon i samband med mykje nedbør, anleggsverksemd i eller nær bekkar og 

elvar, og dessutan uønskte hendingar under handtering av til dømes olje, drivstoff og sprengstoff. 

Utstyr og rutinar for krisehandtering vil bli omtalt som ein del av anlegget sin HMS-plan på 

byggeplan-nivå, og inngår ikkje i utgreiinga.» 
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2.2 Fremgangsmåte og metode 

Statens vegvesens Håndbok 271 (Hb271) Risikovurderinger i vegtrafikken [4] beskriver en enkel og 

generell fremgangsmåte for å vurdere risiko for trafikkulykker i forbindelse med blant annet veg- og 

arealplaner, og eksisterende veger og gater. Denne modellen er i samsvar med Norsk standard 5814 - 

Krav til risikovurderinger (NS 5814) [5] og 

DSBs Temaveileder 11: Samfunnssikkerhet i 

arealplanleggingen [3]. Statens vegvesens 

veileder legger til grunn en generell femtrinns 

modell for risikovurdering basert på HAZID 

(HAZard IDentification), se figur 1. 

 

I arbeidet er også Veileder for risikoanalyser 

av vegtunneler [6], Hb N500 Vegtunneler [7], 

Hb N100 Veg- og gateutforming [8], krav i 

Tunnelsikkerhetsforskriften [9], Hb 222 

Trafikksikkerhetsrevisjon og inspeksjoner 

[10], og Temaveilederen Retningslinjer for 

saksbehandling og ivaretakelse av brann- og 

elsikkerhet i vegtunneler [11] benyttet.    

 

For trafikksikkerhetsmessig 

konsekvensanalyse i forbindelse med 

vegprosjekter etter Vegsikkerhetsforskriftens 

§ 3 [12], henvises det til omtalen av prissatte 

konsekvenser i Kommunedelplanen 

(planbeskrivelse) [13]. 

 

 

 

2.3 Organisering og gjennomføring av arbeidet 

Risiko- og sårbarhetsanalysen er ledet og dokumentert av Rambøll Norge AS, Risk Management. Det er 

avholdt et arbeidsmøte (HAZID-samling) med deltakelse fra Statens vegvesen, Vindafjord kommune, 

Etne kommune, politiet, brannvesen, og rådgivende konsulenter. Møtet fant sted 19.11.2014 i Statens 

vegvesens lokaler i Haugesund. Følgende personer deltok på arbeidsmøtet:  

 

Tabell 2: Deltakerne på HAZID-samling 19.11.2014. 

Navn Rolle/stilling Organisasjon 

Bjørn Åmdal Prosjektleder Statens vegvesen 

Henry Damman  Bestiller Statens vegvesen 

Lene Eldevik Geolog Statens vegvesen 

Leiv Harald Hanesand Trafikksikkerhet Statens vegvesen 

Johnny Pedersen Trafikksikkerhet Statens vegvesen 

Gro O. Kyvik Arealplankontakt Statens vegvesen 

Ingrid Johannessen Rådgiver plan Vindafjord kommune 

Gitte P. Halvorsen Seniorrådgiver skog/vilt Vindafjord kommune 

Figur 1: Fremgangsmåte for risikovurderinger (Kilde: 

SVV). 
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Navn Rolle/stilling Organisasjon 

Odd Inge Vestbø Rådgiver plan Etne kommune 

Ingvar Gjærde  Lensmann Politiet 

Solveig Hortman Leder, brannforebyggende avd. Etne og Vindafjord Brannvesen 

Iver Reistad Oppdragsleder Rambøll Norge AS 

Sissel Røste Strømsjordet Fagansvarlig Landskap Rambøll Norge AS 

Grete Kirkeberg Mørk Prosessleder/fagansvarlig ROS Rambøll Norge AS 

Håvard Gilja Risikoanalytiker ROS Rambøll Norge AS 

 

Basert på gruppens sammensetning, regnes det som sannsynlig at relevante farer og avbøtende tiltak 

så langt det er mulig på gjeldende plannivå og med nåværende kunnskaper, er identifisert.  

Det er utarbeidet en rapport på bakgrunn av arbeidsmøtet. Rapporten er sendt på høring til deltakerne. 

Endelig rapport er ferdigstilt i etterkant.  

2.4 Avgrensninger og forutsetninger 

Følgende avgrensninger og forutsetninger ligger til grunn for analysen: 

 ROS-analysen er overordnet og kvalitativ. 

 ROS-analysen tar utgangspunkt i aktuelt planverk per november 2014, og det forutsettes at 

informasjonen som er gitt av oppdragsgiver er korrekt.  

 ROS-analysen er avgrenset til planområdet og dets umiddelbart tilgrensende områder. 

Eventuelle virkninger av tiltaket for større omkringliggende områder er derved ikke en del av 

analysen. 

 Tiltaket omfatter mange traséalternativer mellom Bakka og Solheim. I samråd med 

oppdragsgiver er det i ROS-analysen gjennomgått av et utvalg av linjene/løsningene, som er 

vurdert til å være dekkende for å identifisere risiko- og sårbarhetsforhold gitt gjeldende 

plannivå.   

 Risikoanalysen er basert på tilgjengelig informasjon om planalternativene slik disse var detaljert 

på analysetidspunktet. Ved vesentlige endringer må analysen oppdateres.  

 Analyseobjektet er avgrenset til hendelser som kan inntreffe på eller ved de utvalgte 

alternativene på gjeldende vegstrekningen (se kapittel 7 for detaljer om de ulike alternativene).   

 På nåværende stadium i planprosessen er det usikkerhet knyttet til flere forhold som inngår i 

denne analysen (se delkapittel 2.5). De ulike alternativene er nærmere beskrevet i kapittel 7.    

 ROS-analysen omfatter en vurdering av både driftsfase og anleggsfase. 

 Temaene landskapsbilde/bybilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø, støy og 

naturressurser er dokumentert i egne temarapporter i KU, og er ikke behandlet ROS-analysen. 

Noen av disse temaområdene vil likevel ha et grensesnitt til denne analysen.     

 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) for anleggsarbeidere er ikke inkludert i ROS-analysen. 

Disse forholdene vil bli behandlet på et senere tidspunkt i planprosessen.   
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2.5 Data  

Følgende datagrunnlag er i lagt til grunn for ROS-analysen av de ulike alternativene: 

 Informasjon om traséalternativene fra gjeldende planverk.  

 Trafikkprognoser for strekningen. 

 TUSI-beregninger for tunnelalternativene.  

 Generisk statistikk om vegstandard og kryssløsninger. 

 Ulykkesstatistikk.  

 Lokal kunnskap om traséalternativer og særegne lokale forhold. 

 Observasjoner gjennom systematisk gjennomgang av de ulike alternativene.  

 Medarbeidernes (både i Rambøll og i Statens vegvesen) opparbeidede erfaring, og deres 

kunnskap om prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av veger og tunneler. 

 Innhentede data spesifikt for analysen, ved bruk av sjekklister og håndbøker.  

 

Det er varierende data som er tilgjengelig for de ulike typer risikoer. For noen hendelser er kvantitative 

data tilgjengelige, eksempelvis for TUSI-beregninger og ulykkesstatistikk for vegtype og kryss, mens 

andre er kvalitative, for eksempel erfaringer med vilttråkk.  

 

Dataene som foreligger er varierende med tanke på usikkerhet. Følgende generelle bemerkninger kan 

gjøres med tanke på kvalitet og usikkerhet i datagrunnlag:   

 Data for flom og overvann er i hovedsak basert på lokal kunnskap om forholdene i planområdet. 

Det finnes kun detaljerte flomkart for området fra Etnevassdragets utløp og til Mo.1  

 Det er ikke gjennomført omfattende analyser av geologiske og geotekniske forhold på 

strekningen. Dataene som er tilgjengelige, er i hovedsak innhentet gjennom observasjon, lokal 

kunnskap om de aktuelle områdene, samt gjennom generelle kartdata med aktsomhetsområder 

fra DSBs database [14].  

 Beredskapsmessige forhold i området er kjent. 

 Mulige omkjøringsveger for ny E134 er kjente og kartlagte for de vurderte vegalternativene.    

Oppsummert er det flere usikkerheter knyttet til datagrunnlaget, og nærmere utredninger må foretas på 

senere tidspunkt i planprosessen. Foruten geologiske og geotekniske forhold, vurderes det likevel slik at 

ROS-analysen på nåværende tidspunkt vil kunne belyse sentrale ulikheter knyttet til risiko og sårbarhet 

for de alternativene som inngår i planene.      

 

2.6  Null-visjonen, NTP og vurderingskriterier  

Nullvisjonen stiller krav om at vegsystemet skal utformes slik at det ikke fører til drepte eller hardt 

skadde. Vegen skal utformes fra menneskets forutsetninger og ha barrierer mot feilhandlinger og 

alvorlige konsekvenser av disse. 

 

Nullvisjonens krav til sikre veger: 

1. Vegens utforming skal lede til sikker atferd. Løsningene skal være logiske og lettleste for 

trafikantene og redusere sannsynligheten for feilhandlinger. Vegen skal gi trafikantene nødvendig 

informasjon uten å være stressende. Vegen skal invitere til ønsket fart gjennom linjeføring, 

utforming og fartsgrenser. Det skal være lett å handle riktig og vanskelig å handle feil. 

 

2. Vegens utforming skal beskytte mot alvorlige konsekvenser av feilhandlinger. Vegen skal 

ha beskyttende barrierer som tilgir en feilhandling. Fartsnivået skal være tilpasset vegens 

sikkerhetsnivå og menneskets tåleevne. 

 

  

                                                
1
 I henhold til gjeldende krav dimensjoneres vegen for 200-års flom hendelser med 20 % klimapåslag.  



 

E134 BAKKA - SOLHEIM 13 

 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

Mål for trafikksikkerhet er nærmere spesifisert i Nasjonal transportplan 2014 – 2023 (NTP) [15]:  

«Regjeringens etappemål er å halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken innen 2024 

(…) Etappemålet innebærer at antall drepte og hardt skadde skal reduseres fra om lag 1 000 per 

år, som er gjennomsnittet for perioden 2008 – 2011, til maksimalt 500 innen 2024.  

 

2.7 Vurdering av konsekvens - risikostyringsmål  

Følgende risikostyringsmål (verdier) er anvendt i analysen:  

 Liv og helse 

 Materielle verdier 

 Ytre miljø (i forbindelse med akuttforurensning) 

 Samfunnsviktige funksjoner og beredskap 

 Vegens regularitet 

 

2.8 TUSI-beregninger 

Ulykkesstatistikk for de ulike tunnelalternativene er fremskaffet ved hjelp av verktøyet TUSI (TUnnel 

SIkkerhet). TUSI er et verktøy for å estimere ulykkesstatistikk for tunneler med lengde over 500 meter. 

Som bakgrunn for ulykkesstatistikken fra TUSI, ligger historiske tall fra norske og utenlandske tunneler.  

 

Følgende inputdata for de ulike tunnelalternativene ligger til grunn for beregningene: 

 Lengde 

 Fartsgrense (km/t) 

 Radiusklasse 

 Stigningsforhold 

 ÅDT 

 Andel tungtrafikk  

 

2.9 Analytisk oppdeling av strekningen  

I denne ROS-analysen er strekningen overordnet delt inn i fem delstrekninger. Hver delstrekning kan ha 

flere alternativer/underdelinger (I-III). Denne oppdelingen skiller seg noe fra andre oppdelinger i KDP-

arbeidet, der strekningen er delt i fire delstrekninger. Gjeldende oppdeling viste seg mest 

hensiktsmessig for å muliggjøre sammenligning av alternativene i et ROS-perspektiv. Delstrekningene 

og underdeler er vist i tabellen nedenfor:  

Tabell 3: Delstrekningen og underdelingene som er vurdert i ROS-analysen. 

Delstrekning Delstrekningskode Antall underdelinger 

Solheim – Eikjesdalen   A 3 (I – III)  

Eikjesdalen - Ølensvåg  B 2 (I – I) 

Ølensvåg – Gjerdsvik C 1 (I) 

Gjerdsvik – Mo   D 3 (I – III) 

Mo – Bakka E 3 (I – III) 

* Se kapittel 7 for  kart over delstrekningene.     

Foruten alternativene som vises i tabellen, er det mindre variasjoner innenfor enkelte 

delstrekninger/underdelinger med tanke på linjeføring. I ROS-analysen er det tilstrebet å ta høyde for 

variasjonene. 
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3. DAGENS SITUASJON  

3.1 Kort om området 

Planområdet er lokalisert i Vindafjord og Etne kommuner, i henholdsvis Rogaland og Hordaland fylker. 

Eksisterende veg i planområdet vises i kartet nedenfor.   

 

Figur 2: Eksisterende E134 i planområdet.  

Flere tettsteder ligger langs strekningen, der Ølensvåg, Ølen og Etne er de største. Ølensvåg har mye 

næringsvirksomhet, blant annet knyttet til service og overhaling av oljeplattformer. Foruten tettsteder, 

består planområdet i hovedsak av spredt bebyggelse og landbruk.  

 

Deler av planområdet er udyrka mark og skogsområder. Videre preges området av fjell, fjorder og 

bratte lier. Spesielt er det svært bratt og skredutsatt der dagens E134 går langs Nordheimstranda i 

østre del av planområdet.     

  

Det er identifisert fornminner og kulturminner innenfor influensområdet, der Grindheim- og 

Stødleterrasse er de største og mest verdifulle.  

 

Etnevassdraget er et vernet vassdrag og en nasjonal lakseelv, og influensområdet består også av et 

stort leveområde for hjortevilt. Influensområdet består i tillegg blant annet av områder som er viktige 

for fugl.  

 

Det er vedtatt å bygge ny veg (Stordalstunnelen) fra Bakka til Lauareid, øst for gjeldende parsell, samt 

ny veg i vest, fra Skjoldavik til Solheim. Byggingen er i gang på begge disse parsellene. 

 

  

Solheim 

Bakka 
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3.2 Trafikktall 

Dagens trafikktall gjennom Ølen og Etne sentrum er henholdsvis ca. 7000 kj.tøy/døgn og ca. 4300 

kj.tøy/døgn. Langs traséen varierer ÅDT fra ca. 2000 til ca. 7000, se figur 3 nedenfor.  

 

Figur 3: Oversikt over trafikktall (antall kjøretøy per døgn) i Vindafjord og Etne for 2013 (Kilde: SVV). 
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3.3 Ulykker 

På E134 i Vindafjord kommune er det i perioden 2003 – 2013 registrert én dødsulykke samt flere 

ulykker med alvorlig skadde. I Etne kommune er det i samme periode registrert to dødsulykker på 

E134. Også her har det vært flere ulykker med alvorlig skadde. Nærmere detaljer om hendelsenes 

lokaksjon er vist i figuren nedenfor. 

 

 

Figur 4: Oversikt over ulykker på deler av E134 i Etne og Vindafjord kommuner i perioden 2003 - 2013.  

 

3.4 Gang- og sykkelveger 

Med unntak av Etne sentrum, Ølen sentrum og gjennom Ølensvåg sentrum og videre vestover til 

avkjøringen til Espelandgardane, er strekningen uten tilbud for gående og syklende. 

 

3.5 Kollektivtrafikk 

Kollektiv selskapet Kolumbus kjører lokale bussruter mellom Etne og Haugesund. I tillegg kjører 

Haukeliekspressen en fast rute mellom Vestlandet og Østlandet på strekningen. 
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4. GENERELT OM TILTAKET 

I dette kapitlet presenteres generelle momenter knyttet til tiltaket Bakka – Solheim.  

 

4.1 Fremskrevne trafikktall 

I analysen er det benyttet framskriving av trafikktallene til ÅDT (2040). I grove trekk vil dette si ÅDT 

8000 – 9000 for strekningen mellom Solheim og Etne og ÅDT 4000 – 5000 øst for Etne. 

Tungtrafikkandelen er estimert til 14 % vest for Etne, og 19 % øst for Etne.   

 

4.2 Vegstandard for ny E134 

I henhold til planprogrammet skal vegen bygges med vegstandard etter vegklasse H5 på vestre del av 

strekningen, det vil si mellom Solheim og Mo. Vegbredde er illustrert i figuren nedenfor. Merk at 

vegstandard H5 innebærer midtdeler.  

 

Figur 5: H5 vegstandard 

På østre del av strekningen, mellom Mo og Bakka skal vegstandarden være i henhold til vegklasse H4. 

Denne vegstandarden er totalt 2,5 meter smalere enn H5 og inkluderer ikke midtdeler. Detaljer om 

bredde er vist i figuren under.   

 

 

Figur 6: H4 vegstandard. 

Noen av de viktigste parameterne for de to vegklassene er vist i tabellen nedenfor.  

Tabell 4: Parametere for vegklasse H4 og vegklasse H5. 

Standard-

klasse 

ÅDT Farts-

grense 

Total-

bredde 

Minste 

horisontal-

radius. 

Minste 

vertikal 

radius: Høy/ 

lav 

Maksimal 

stigning 

Anbefalt 

kryss-

avstand 

H5 6.000-

12.000 

90 km/t 12,5 m 450 6.400/  2.600 6 % > 1 km 

H4 4.000 - 

6.000 

80 km/t 10 m 300 4.400/ 2.100 6 % > 1 km 

 

Det planlegges med nødstopplommer på stekningen.  
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4.3 Kryssløsninger 

I vest mellom Solheim og Mo, på veg med standardklasse H5, vil alle kryss være planskilte. Fra Mo og 

østover vil kryssene være i plan.     

 

4.4 Konstruksjoner 

Det skal bygges flere broer på strekningen. Detaljer vedrørende broene er ikke klare på gjeldende 

planstadium. Broer over bekker og elver dimensjoneres for 200-årsflom med 20 % klimapåslag.   

  
4.5 Tunneler 

Flere tunneler inngår som en del av de mulige alternativene på strekningen. Kombinasjoner av 

alternative linjer vil maksimalt kunne gi sju tunneler og minimum fire tunneler på strekningen. Lengden 

på tunnelene vil variere fra ca. 265 til ca. 2150 meter. Det vil ikke være midtdeler i tunnelene.  

 

Mulige tunnelalternativer på parsellen er listet i tabellen nedenfor. Merk at tunnelenes navn er kun for 

bruk i planleggingen og er ikke endelig fastsatt.    

Tabell 5: Oversikt over tunnelalternativer. 

Tunnelalternativer Lengde Delstrekning Underdeling 

Åsrygg før Knapphus 265 Solheim – Eikeland A-I 

Tunnel (3 felt) Øygarden 800 Solheim – Eikeland A-II 

Tunnel Eikjesdalen 2150 Solheim – Eikeland A-II 

Krakkanuten Tunnel (3 felt) 1810 Solheim - Eikeland A-III 

Tunnel, Eikanes  450 Ølensvåg - Gjerdsvik C 

Tunnel gjennomåsrygg sør for Etne 950 Gjerdsvik – Mo D-I  

Grytestranda tunnel 770 Gjerdsvik - Mo D-III 

Enerhaug tunnel 430 Gjerdsvik - Mo D-III 

Tvillingtunnelen 1670 Mo – Bakka Alle E 

Tunnel, Vad 1090 Mo – Bakka E-I 

Tunnel Urahaugen 450 Mo – Bakka E-I og E-II 

Tunnel, Bygdeborgtunnelen 600 Mo – Bakka E-I 

Tunnel, Ramsvik-kort 780 Mo – Bakka E-II 

Tunnel, Ramsvik-lang 1950 Mo - Bakka E-II 

Tunnel, Bygdeborgtunnelen, kort 770 Mo - Bakka E-III 

 * Se delkapittel 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, og 7.5 for kart over tunnelenes lokasjon.   

Tunnelalternativene vest for Mo er planlagt med fartsgrense 90 km/t, mens tunnelen øst for Mo vil ha 

fartsgrense på 80 km/t. 

 

Tunnelklasse bestemmes ut i fra ÅDT og tunnellengde. Alle tunnelalternativene vest for Etne skal 

bygges i henhold til tunnelklasse D T10,5 (mål i m) og T14,5 (tunneler med forbikjøringsfelt). Tunneler 

øst for Etne bygges i henhold til tunnelklasse C. 

 

Tunnelklassen bestemmer kravene til sikkerhetstiltak og sikkerhetsutrustning i tunneler med lengde 

over 500 m. Det forutsettes at tunnelalternativene bygges med sikkerhetstiltak for tunnelklasse C og 

tunnelklasse D i henhold til tabell 5.1 i Hb N500, Vegtunneler. Tabellen er presentert nedenfor. 
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Figur 7 Sikkerhetstiltak og utrustning tunnelklasse C og tunnelklasse D [7]. 

Nødsamband etableres i tunnelene i henhold til gjeldende krav.  
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Alle tunnelalternativene skal skiltes med forbudt for gående og syklende i tunnelen.  

 

Regler og vilkår for transport av farlig gods i vegtunneler er regulert i forskrift til vegtrafikkloven § 18. I 

forskriftens § 4-1 «Krav ved transport på bestemte veger og i bestemte vegtunneler» er følgende 

særlige vilkår og begrensinger beskrevet. 

 

 «Vegdirektoratet kan etter uttalelse fra vedkommende fagmyndighet treffe vedtak om meldeplikt for 

transport av farlig gods, samt bestemme at transport av visse typer farlig gods på bestemte veger og i 

bestemte vegtunneler bare skal være tillatt på særlige vilkår eller være helt forbudt. Vegdirektoratet 

kan delegere denne myndigheten til vedkommende vegsjef». 

 

Farlig gods er definert gjennom ADR avtalen (Den Europeiske avtale om internasjonal transport av farlig 

gods). I avtalen legges det opp til en inndeling i tre hovedgrupper med hensyn til skadepotensiale for 

trafikk/trafikanter og tunnelkonstruksjonen. De tre gruppene er stoffer etc. som kan gi eksplosjon, 

utslipp av farlige gasser eller flytende væsker, stoffer som kan gi brann. Dette gir grunnlag for å dele 

tunnelene inn i fem restriksjonsklasser. I Norge faller de fleste tunnelene normalt i restriksjonsklasse a - 

ingen restriksjoner på transport av farlig gods.  

 

Alle vanlige tunneler med liten trafikk kan som regel holdes åpne for transport av farlig gods.  

 

4.6 Lokalveger 

Eksisterende E134 vil inngå som en del av lokalvegsystemet på store deler av strekning. Ved Ølensvåg, 

Ølen og Etne etableres nye lokalveger for tilkomst til ny E134.   

 

4.7 Gang- og sykkelveger 

Det skal legges til rette for gående og syklende langs hele strekningen, men egen gang- og sykkelveg 

inngår kun som en del av gjeldende prosjekt langs en kort strekning ved Stordalsvatnet (ved alternativ 

E-I og E-III).  

 

4.8 Adkomstveger og landbruksveger 

Det skal legges til rette for tilkomst til eiendommer og landbruksareal langs hele strekningen via 

lokalvegsystemet.   

 
4.9 Beredskap 

Beredskapsetater er lokalisert på følgende steder:  

 Brannstasjoner: Skjold, Ølen, Etne og Haugesund.  

 Ambulanse: Ølen og Haugesund. 

 Politi: Ølen og Haugesund  

 

Både vegstandard H5 og H4 muliggjør passering for utrykningskjøretøy. Ved H5 standard, der det 

etableres midtrekkverk, vil det legges til rette for åpninger i rekkverket som muliggjør retningsskifte.  

(lokasjon bestemmes på reguleringsplan nivå). Ofte legges disse til nødstopplommer.   

 

4.10 Vegsalting 

E134 saltes langs hele strekningen.  
 

4.11 Massedeponering 

Deponier for masse er ikke kartlagt per desember 2014. Noe av overflødig masse vil kunne brukes i 

fyllinger, men driving av tunneler vil gi overskuddsmasser.  

 

Det er klart at en del av massetransport vil måtte foregå på eksisterende E134 og lokalvegsystem.  
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4.12 Rasteplasser 

Lokasjoner for rasteplasser er ikke foreslått per desember 2014.  

 

4.13 Vegservice og døgnhvileplass 

Det er planlagt etablering av vegservicetilbud langs ny E134 på strekningen, men det er lagt opp til 

muligheter for dette ved Fikse.   

 

4.14 Døgnhvileplass og kontrollplass for tunge kjøretøy 

Ved Fikse skal det etableres mulighet for kontrollplass for tunge kjøretøy. Her vil også kunne etableres 

døgnhvileplass.    
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5. TUSI OG ULYKKESSTATISTIKK TUNNELER 

Ulykkesstatistikk for de ulike tunnelalternativene er fremskaffet ved hjelp av TUSI (TUnnel SIkkerhet). 

TUSI er et verktøy for å estimere ulykkesstatistikk for tunneler med lengde over 500 meter. Som 

bakgrunn for ulykkesstatistikken fra TUSI, ligger erfaringstall fra norske og utenlandske tunneler.  

 

I analysen er det benyttet framskriving av trafikktallene til ÅDT (2040). I grove trekk vil dette si ÅDT 

8000 – 9000 for strekningen mellom Solheim og Etne og ÅDT 4000 – 5000 øst for Etne. 

Tungtrafikkandelen er estimert til 14 % vest for Etne, og 19 % øst for Etne.   

 

Merk at tunnelenes navn er kun for bruk i planleggingen og er ikke endelig fastsatt.  

Tabell 6 Estimert antall hendelser per år. Beregninger fra TUSI 

        Trafikk- Ulykker 

 

Branner per år Havari 

Navn 

 

ÅDT Lengde arbeid per år  frekvens Lette Tunge  per år 

        

x 

1000kjtkm     Kjøretøy Kjøretøy   

Eikjesdalen 8500 2150 7213,313 0,328 0,046 0,062 0,020 86,55975 

Tunnel (3 felt) 

Øygarden 

8500 800 2482 0,262 0,105 0,021 0,007 22,338 

Krakkanuten 8500 1810 5615,525 0,393 0,070 0,053 0,016 56,15525 

Grytestranda 8500 770 2388,925 0,353 0,148 0,024 0,007 21,50033 

Åsrygg sør for Etne 4500 950 1560,375 0,200 0,128 0,014 0,006 14,04338 

Vad 4500 1100 1806,75 0,232 0,128 0,015 0,007 18,0675 

Bygdeborgtunnelen 4500 600 985,5 0,205 0,208 0,008 0,004 8,8695 

Ramsvik (kort) 4500 780 1281,15 0,216 0,169 0,010 0,005 11,53035 

Ramsvik (lang) 4500 1950 3202,875 0,267 0,083 0,026 0,012 32,02875 

Bygdeborgtunnel 

(kort) 

4500 770 1264,692 0,203 0,161 0,010 0,005 11,38223 

Tvillingtunnelen 4500 1675 2751,188 0,255 0,093 0,022 0,010 27,51188 

* Se delkapittel 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, og 7.5 for kart over tunnelenes lokasjon. 
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Tabell 7 Tid mellom hendelser. Beregninger fra TUSI 

Navn 

Tid mellom hver hendelse 

Kjøretøy-
stopp  

Ulykke med 
personskade 

Branntilløp lette 
kjøretøy 

Branntilløp 
tunge kjøretøy  

Branntilløp 
totalt 

Eikjesdalen 4,2 dager 3 år 16,1 år 50 år 12,2 år 

Tunnel (3 felt) Øygarden 16,3 dager 3,8 år 47,6 år 142,9 år 35,7 år 

Krakkanuten 6,5 dager 2,5 år 18,9 år 62,5 år 14,5 år 

Grytestranda 17 dager 2,8 år 41,7 år 142,9 år 32,3 år 

Åsrygg sør for Etne 26 dager 5 år 71,4 år 166,7 år 50 år 

Vad 20,2 dager 4,3 år 66,7 år 142,9 år 45,5 år 

Bygdeborgtunnelen 41,2 dager 4,9 år 125 år 250 år 83,3 år 

Ramsvik (kort) 31,7 dager 4,6 år 100 år 200 år 66,7 år 

Ramsvik (lang) 11,4 dager 3,7 år 38,5 år 83,3 år 26,3 år 

Bygdeborgtunnel (kort) 32,1 dager 4,9 år 100 år 200 år 66,7 år 

Tvillingtunnelen 13,3 dager 3,9 år 45,5 år 100 år 31,3 år 

* Se delkapittel 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, og 7.5 for kart over tunnelenes lokasjon. 

Statistikk viser at tunnelulykker har høyest ulykkesfrekvens i forbindelse med tunnelportalene og 

inngangssonene. Ulykkesfrekvensen avtar innover i tunnelen, mens konsekvensen av ulykkene øker 

lenger inn i tunnelene [16]. Ulykker mellom kjøretøy i samme retning, dvs. påkjøring 

bakfra eller ved feltskifte, er mye mer vanlig i vegtunneler enn på veg i dagen. Sett i forhold til 

ulykker på hele vegnettet, er det mer en dobbelt så mange slike ulykker i tunneler som på hele 

vegnettet. Lengre tunneler har relativt sett flere personskadeulykker i samme kjøreretning enn korte 

tunneler, mens korte tunneler har relativt sett flere møteulykker [16].  

 

Det er ikke estimert ulykkesfrekvenser for uhell med farlig gods, men erfaring fra andre tunneler tilsier 

at dette inntreffer sjeldnere enn branntilløp i tunge kjøretøy. 
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6. IDENTIFISERTE FARER OG SÅRBARHETER 

Ved vurdering av de ulike traséalternativene på hver delstrekning, er følgende farer og sårbarheter lagt 

til grunn. 

 

Farer og sårbarheter tilknyttet normal drift ferdig veg: 

• Trafikantsikkerhet 

o Ulykke i dagsone (ulykke på veg i dagen og ved tunnelportal)   

o Kryssulykke 

o Påkjørsel av myke trafikanter 

o Viltpåkjørsel 

o Ulykke med personskade i tunnel 

o Brann i lett og tungt kjøretøy i tunnel 

o Ulykke med farlig gods i tunnel 

• Hendelser som påvirker 3.person 

• Forurensning (ulykke med farlig gods, saltskade, diffus forurensning til vassdrag, lekkasje fra 

tankbil) 

• Skred (stein, jord, snø), steinsprang, utglidning, etc. 

• Flom 

• Samfunnsviktige funksjoner 

• Beredskapsmessige forhold. 

  

Farer og sårbarheter tilknyttet anleggsfase for etablering av ny veg: 

• Trafikantsikkerhet 

o Ulykke pga. midlertidig omlegging av eksisterende veg 

o Ulykke med anleggskjøretøy på offentlig veg 

• Hendelser som påvirker 3.person 

• Forurensning (ulykke med farlig gods, saltskade, diffus forurensning til vassdrag, lekkasje fra 

tankbil) 

• Skred (stein, jord, snø), steinsprang, utglidning, etc. 

• Flom 

• Samfunnsviktige funksjoner 

• Beredskapsmessige forhold 
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7. KVALITATIV VURDERING AV ALTERNATIVER   

I dette kapittelet er hvert traséalternativ vurdert med henblikk på risiko og sårbarhet. Før selve 

vurderingen, er alternativene beskrevet i detalj, med fokus på de momenter som er relevante for risiko 

og sårbarhet. Både drifts- og anleggsfase er gjennomgått suksessivt for de ulike alternativene, og 

avbøtende tiltak er presentert. For detaljert analyseinformasjon, henvises det til vedlegg 1-5. 

 

De fem delstrekningene er vist i figuren nedenfor. 

 

Figur 8: Kart som viser linjene i de fem delstrekningene. 

 

7.1 Delstrekning A: Solheim – Eikeland 

Første del (A) fra vest inkluderer strekningen mellom Solheim og Eikeland. Denne delstrekningen har i 

hovedsak to hovedlinjer: sørlig alternativ om Knapphus, og nordlig alternativ om Vatnedalen. Nordlig- 

og sørlig hovedalternativ kan også kombineres ved en tverrforbindelse fra nordlig til sørlig alternativ ved 

tunnel fra Vatnedalen gjennom Krakkanuten. «Innad» i enkelte alternativ er det noen steder mindre 

variasjoner med tanke på linjeføring.  
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A-I Solheim - Eikeland om Knapphus  

Beskrivelse 

 

Figur 9: Kart over alternativ A-I. 

Fra Solheim går det sørlige alternativet i retning Knapphus, delvis kryssende over dagens 

E134 og delvis parallelt med dagens E134. I hovedsak vil vegen parallellføres noe lengre nord 

for dagens veg, oppe i åssiden. Før Knapphus går vegen gjennom en mindre tunnel (lengde 

ca. 265 meter). Ved Knapphus planlegges planskilt kryss som kobler fv. 46 og eksisterende 

E134 på ny veg. Krysset er vist i figuren nedenfor.  

 

 

Figur 10: Kryssområdet ved Knapphus. 



 

E134 BAKKA - SOLHEIM 27 

 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

A-I Solheim - Eikeland om Knapphus  

Fra Knapphus går linjen oppe i åssiden i nordøstlig retning, før den føres ned i dalføret og 

parallelt med dagens E134 i retning Eikelandstjørna. Ved Eikelandstjørna kan linjen følge to 

ulike alternative linjer; på sørøstsiden eller på nordvestsiden, der den nordlige linjen går 

parallelt med dagens E134. Valg av linje forbi Eikelandstjørna legger føringer for linjeføringen 

ved delstrekning B.
2
    

Risikoforhold – 

driftsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i driftsfasen: 

 Risikoforholdene for delstrekningen er i hovedsak knyttet til påkjørsel av hjortevilt. 

Fra Knapphus og østover går linjen i et område med registrert døgntrekk, og videre 

mot Aurdal vil tiltaket gi økt barriereeffekt ved at veg etableres på fyllinger parallelt 

med dagen E134. Føreforholdene ved Eikelandstjørna er erfaringsmessig utfordrende 

vinterstid ved at området er fuktig og kaldt.  

 Tunnelen gjennom åsryggen før Knapphus kan ha vanskelig lysforhold for vestgående 

trafikk ved lav kveldssol.  

 Observasjoner viser få spor av skred i terrenget, men ifølge aktsomhetskart er det 

noen områder som kan være utsatt, spesielt med tanke på snøskred (se vedlegg 7 – 

9). Det er likevel ikke registrerte snøskred i området. Ved Eikeland er markert som 

utløpsområde for snø-, flom- og jordskred fra fjellet i nord. Problematikken er ikke 

gjeldende for linjevarianten som går sørøstsiden av Eikelandstjørn.  

 Med tanke på akuttforurensning (ulykke med farlig gods) er området ved 

Eikelandstjørn og Vågselva sårbart; Vågselva er lakseførende opp til Eikelandstjørn.  

 Det vil være et brudd i lokalvegsystemet vestover ved Solheim. Dette gjør vegens 

regularitet sårbar i dette området.      

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

driftsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for driftsfasen ved delstrekningen: 

 Påse at det legges til rette for å kunne krysse vegen ved Nedre Austreim. 

 Utrede plassering og behov for viltoverganger og viltgjerder på delstrekningen.  

 Utrede muligheten for videreføring av lokalvegsystemet ved Solheim. 

Risikoforhold – 

Anleggsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i anleggsfasen: 

 Fare for nedfall fra anleggsområdet til dagens veg i området mellom Nedre Austreim 

og Knapphus.   

 Bygging av vegen vil innebære direkte inngrep mot vassdrag i området mellom 

Solheim og Nedre Austreim. Avrenning i anleggsfasen kan utgjøre en fare for miljøet 

i vassdraget.  

 Vågselva er lakseførende fra Ølensvåg og opp til Eikelandstjørna. Dette gjør området 

sårbart med tanke på akuttforurensning og avrenning. Spesielt i anleggsfasen kan 

akuttutslipp fra anleggsmaskiner og avrenning utgjøre en fare overfor elva. 

 Anleggsdriften vil kunne være svært problematisk ved kryssområdet ved Knapphus 

med tanke på regularitet.   

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

anleggsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for anleggsfasen ved delstrekningen: 

 Ingen ytterligere tiltak identifisert.  

 

  

                                                
2
 Linjen på sørvestlig side kan kun kombineres med alternativ B-I. 
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A-II Solheim – Eikeland om Vatnedalen  

Beskrivelse 

 

Figur 11: Kart over alternativ A-II. 

Fra Solheim følger dette alternativet den samme traséen som A-I før den tar av mot nord ved 

Nedre Austreim, der dagens E134 går i en kurve mot sør. Her etableres et planskilt kryss for 

påkobling av dagens E134, vist i figuren nedenfor  

 

Figur 12: Kryss med Nedre Austreim. 

Fra krysset går linjen opp Vatnedalen. Her vil stigningen være cirka 6 %, og det vil etableres 

forbikjøringsfelt for vestgående trafikk.     

     

Videre går linjen gjennom Vatnedalen på nordsiden av Lintjørna og Vatnedalsvatnet, før den 

føres inn i tunnel. Her foreligger det to alternativer for linjeføring og tunnel. Det sørligste 
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A-II Solheim – Eikeland om Vatnedalen  

alternativet krysser først Eikjesdalen i dagen før det går inn i tunnel (Øygarden; ca. 800 

meter) gjennom åsryggen og ned til Eikeland. Det nordligste alternativet innebærer en lengre 

tunnel (Eikjesdalen ca. 2150 meter) under Eikjesdalen med påhugg ca. 200 meter øst for 

Vatnedalsvatnet. Her føres vegen i slak kurve og svak stigning (1,23 %), og kommer ut i 

dagen ved Eikeland. Videre går vegen i dalens nordside til nordøstlig side av Eikelandstjørna.  

Risikoforhold – 

driftsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i driftsfasen: 

 Mellom Solheim og Nedre Austreim og ved Eikelandstjørn er risiko- og 

sårbarhetsforholdene de samme som ved alternativ A-I. 

 Det er mye hjort i Vatnedalen, og det antas høy risiko for viltpåkjørsler. 

 I Vatnedalen er terrenget på nordlig side av planlagt linje svært bratt. Området er 

likevel ikke vurdert som et spesielt utsatt område, men detaljer om geotekniske og 

geologiske forhold er ikke kjent. Det ligger en steinur langs deler av strekningen i 

Vatnedalen. Nærmere detaljer om steinura er ikke kjent. I Vatnedalen er det bratte 

fjellskrenter og aktsomhetskart viser potensiell fare for både steinsprang, snøskred, 

jord- og flomskred i området (se vedlegg 7 – 9).  

 Mulige utfordringer med tanke på kveldssol og blending ved vestlig utløp for 

tunnelalternativ 2, Øygarden.  

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

driftsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for driftsfasen ved delstrekningen: 

 Utrede mulig problematikk knyttet til blending ved tunnelen Øygarden. 

 Nærmere geologiske undersøkelser knyttet til skredfare i Vatnedalen. 

 Utrede plassering og behov for viltoverganger og viltgjerder på delstrekningen.  

Risikoforhold – 

anleggsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i anleggsfasen: 

 Mellom Solheim og Nedre Austreim og ved Eikelandstjørn er risiko- og 

sårbarhetsforholdene de samme som ved alternativ A-I. 

 Sårbare naturmiljø er identifisert ved Lintjørna og ved Vatnedalsvatnet. Linjen går 

tett inntil begge dissen vannene [17]. 

 I Vatnedalen og ned til Eikeland kan vegen bygges uavhengig av trafikkavviklingen 

på eksisterende E134.   

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

anleggsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for anleggsfasen ved delstrekningen: 

 Ingen ytterligere tiltak identifisert.  
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A-III Tverrforbindelse fra A-II til A-I 

Beskrivelse 

 

Figur 13: Kart over alternativ A-III. 

Dette alternativet har samme linje som A-II til og med vestsiden av Vatnedalsvatnet. I stedet 

for A-IIs linje på nordsiden av vannet, går VA-III på sørsiden av Vatnedalsvatnet og i tunnel 

gjennom Krakkanuten. Vegen kommer ut i dagen ved Aurdal. Fra Aurdal følges samme linje 

som i A-I. 

Risikoforhold – 

driftsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i driftsfasen: 

 Mellom Solheim og Nedre Austreim er risiko- og sårbarhetsforholdene de samme som 

ved alternativ A-I og A-II. Fra Nedre Austreim til Vatnedalsvatnet er forholdene de 

samme som i A-II. Fra Tømre til Eikeland er risiko- og sårbarhetsforholdene identisk 

med A-I.    

 Lignende problematikk med hjortevilt som i A-I. Traséen vil kreve større fyllinger i 

området Aurdal/Eikeland. Dette vil som alternativ A-I kunne være problematisk med 

tanke på hjortevilt og kryssing.  

 Aktsomhetskart viser potensiell fare for både snøskred og jord- og flomskred i 

Vatnedalen. DSBs aktsomhetskart viser at utløpssonene for steinsprang er mer 

begrenset sør for Vatnedalsvatnet enn hva som er tilfellet i nord. 

 Tunnelens stigning (4,54 %) kan gi pipeeffekt i forbindelse med brann. 

 Mulig problematikk med kveldssol for vestgående trafikk ved tunnelens vestre utløp.   

 Vanskelig påhugg/portalområde for Krakkanuten-tunnelen i vest med tanke på høye 

skjæringer og skredfare. 

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

driftsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for driftsfasen ved delstrekningen: 

 Nærmere geologiske undersøkelser knyttet til skredfare ved tunnelpåslag i 

Vatnedalen. 

 Utrede mulig problematikk knyttet til blending ved tunnelen Krakkanuten. 
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A-III Tverrforbindelse fra A-II til A-I 

Risikoforhold – 

anleggsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i anleggsfasen: 

 Mellom Solheim og Nedre Austreim er risiko- og sårbarhetsforholdene de samme som 

ved alternativ A-I og A-II. Fra Nedre Austreim til Vatnedalsvatnet er forholdene de 

samme som i A-II. Fra Tømre til Eikeland er risiko- og sårbarhetsforholdene identisk 

med A-I-    

 Sårbare naturmiljø er identifisert ved Lintjørna og ved Vatnedalsvatnet [17]. Linjen 

går tett inntil Lintjørna, men noe lenger fra Vatnedalsvatnet enn hva som er tilfellet i 

alternativ A-II.  

 Mellom Nedre Austreim og Aurdal kan anleggsdriften foregå uavhengig av 

trafikkavviklingen på eksisterende veg.  

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

anleggsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for anleggsfasen ved delstrekningen: 

 Ingen ytterligere tiltak identifisert.  
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7.2 Delstrekning B: Eikeland – Ølensvåg 

For delstrekning B foreligger det to hovedalternativer: En sørlig linje i dalens sørside, og en linje som 

går nede i dalen ved Espeland.  

B-I Eikeland – Ølensvåg, sørlig alternativ i åssiden 

Beskrivelse 

 

Figur 14: Kart over alternativ B-I. 

Fra nordsiden av Eikelandstjørna går traséen oppe i hellingen i dalens sørlige side og kobles 

på lokalvegsystemet med planskilt kryss like sørøst for Ølensvåg sentrum. Krysset vises 

figuren nedenfor.  

 

Figur 15: Planskilt kryss ved Ølensvåg. 

Denne løsningen inkluderer etablering av ny lokalveg fra kryss og ned til Ølensvåg. 

Risikoforhold i 

driftsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i driftsfasen: 

 Fra Ølensvåg går det flere turstier opp åssiden. Vegen vil kunne bli en barriere med 

tanke på kryssing. Det etableres kulverter for landbrukskjørtøy på strekningen som 

potensielt vil kunne benyttes.   

 Planskilt kryss med lange ramper sørøst for Ølensvåg. Adkomstveg vil ha 8 % 

stigning på deler av strekningen opp fra Ølensvåg. Mulig 

fremkommelighetsproblematikk vinterstid. Krysset og ny lokalveg vil være belastet 

med tungtrafikk, noe som vil kunne gi potensiell støyproblematikk i området, spesielt 

med tanke på nærliggende boligområde. Støyskjerming hensyntas som en del av 

planleggingen.   
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B-I Eikeland – Ølensvåg, sørlig alternativ i åssiden 

 Pga. plassering antas krysset å kunne lede mer lokaltrafikk mellom Ølensvåg og Ølen 

over på ny E134, enn et kryss på vestsiden av Ølensvåg (se delstrekning B-II). Dette 

vil gi økt trafikkandel på høystandard-veg. I dag er ÅDT mellom Ølensvåg og Ølen 

den høyeste på hele strekningen mellom Bakka og Solheim (7000 kj.tøy/døgn). 

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

driftsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for driftsfasen ved delstrekningen: 

 Dersom kulverter for landbrukskjøretøy ikke kan benyttes av gående, bør det 

etablere mulighet for kryssing av ny veg.   

Risikoforhold – 

anleggsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i anleggsfase: 

 Foruten massetransport på eksisterende veg, kan anleggsdriften foregå uavhengig av 

trafikkavvikling.  

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

anleggsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for anleggsfasen ved delstrekningen: 

 Ingen ytterligere tiltak identifisert.  
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B-II Eikeland - Ølensvåg om Espeland  

Beskrivelse 

 

Figur 16: Kart over alternativ B-II. 

Fra Eikeland følger linjen dalen like sørøst for eksisterende veg og følger videre dalen ned ved 

Espeland nordvest for Vågselven. Ved Espeland etableres et planskilt kryss som kobler på 

eksisterende E134. Krysset er vist i figuren nedenfor.  

 

Figur 17: Planskilt kryss ved Espeland. 

Fra krysset skjærer linjen opp i åsen like sør for Ølensvåg.  

Risikoforhold –  

driftsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i driftsfasen: 

 I området ved Espeland (Espelandssvingene) er det registrert flere ulykker i 

forbindelse med frost. Linjen går i dalsøkk ved siden av Vågselva. Sammen med 

erfaringsmessig lavere temperaturer her enn i omkringliggende områder, gir dette 

vanskelige føreforhold vinterstid.   

 Nærføring til Vågselva er sårbart med tanke på akuttforurensning (ulykke med farlig 

gods).  

 Aktsomhetskart viser ikke økt fare for skred på strekningen, men det er likevel 

registrerte skredhendelser i form av jord- og løsmasser ved Espeland (se vedlegg 

10).   

 Kryssplasseringen vil være bedre for vestgående trafikk enn ved alternativ B-I. 

 Krysset vil gi mindre støyproblematikk enn alternativ B-II.    

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

driftsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for driftsfasen ved delstrekningen: 

 Ingen ytterligere tiltak identifisert.  
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Risikoforhold –  

anleggsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i anleggsfasen: 

 Anleggsområdet vil gripe inn i dagens E134, og kan gi økt fare for ulykker. 

 Anleggsarbeid i Espelandssvingene er problematisk med tanke på nærliggende elv og 

flomproblematikk. 

 Anleggsfasen ved Espedalssvingene er problematisk med tanke på skredfare og 

inngrep. Skredfare kan påvirke dagens E134. Grunnforhold er også stedvis noe 

problematiske i området. Området består i hovedsak av tynn og tykk morene. 

 Deler av dalføret må bygges om, det antas at anleggsperioden blir lang. 

 Vågselva er sårbar med tanke på at den er laks- og sjøørretførende. Omlegging av 

elva vil kunne påvirke det sårbare naturmiljøet i elva. Anleggsperioden vil ha lang 

varighet i området, noe som øker risikoen for akuttforurensning.    

 Det vil være utfordrende å holde E134 åpen i dalføret ved Espeland, spesielt ved 

etablering av krysset vest for Ølensvåg.  

 Krysset vest for Ølensvåg er svært komplekst å bygge både med tanke på omfang, 

grunnforhold, nærføring til vassdrag og E134s regularitet.   

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

anleggsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for anleggsfasen ved delstrekningen: 

 Ingen ytterligere tiltak identifisert.  
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7.3 Delstrekning C: Ølensvåg – Gjerdsvik 

Traséen mellom Ølensvåg og Fikse (kommune-/fylkesgrense) og videre til Gjerdsvik (sørvest for Etne) 

har kun en hovedlinje.  

 

C Ølensvåg – Gjerdsvik 

Beskrivelse 

 

Figur 18: Kart over alternativ C. 

Fra Ølensvåg fortsetter linjen i åssiden og videre mot Ølen. Ved Ølen krysser traséen 

fylkesveg 514 i bro ved Store Nerheim, like sør for trafostasjonen. Det er planlagt ett kryss 

ved Ølen, like vest for den nevnte broen. Krysset er vist i figur 14 nedenfor.  

 

Figur 19: Kryss ved Ølen. 

Vider følger linjen åssiden i dagen og over Fylkes-/kommunegrensen ved Fikse. Stigningen på 

vegen opp mot Fikse vil være ca. 3-4 %. Det planlegges derfor med forbikjøringsfelt. Like 

over fylkesgrensen etableres planskilt kryss, som et ledd i tilrettelegging for fremtidig 

næringsvirksomhet på begge sider av kommunegrensen. Krysset illustreres i figuren nedenfor.    
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C Ølensvåg – Gjerdsvik 

 

Figur 20: Planskilt kryss ved Fikse. 

Ved krysset etableres også muligheter for kontrollpunkt for tunge kjøretøy  

Fra Fikse går traséen videre ned (3 – 5 %) mot Gjerdsvik sør for dagens E134, før den går i 

tunnel ved Eikanes (lengde cirka 450 meter).   

Risikoforhold –  

driftsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i driftsfasen: 

 Mange turgåere benytter vegen vest for Berge sags lager. Ny veg kan bli en barriere 

og således gi uønskede kryssinger dersom det ikke legges til rette for gående.  

 Det har vært svært mange viltpåkjørsler ved Dørheim. Spesielt stor fare ved 

avkjørsel til Olalivegen og den gamle vegstasjonen på vestsiden av Fikse, østover 

over høybrekket og ned mot planlagt tunnel (Eikanes). På strekningen med mye 

hjortevilt går linjen for ny E134 parallelt med dagens veg, noe som gir en ytterligere 

barriereeffekt med tanke på kryssing.     

 Fikse kan ha problematiske føreforhold vinterstid. Fikse ligger ca. 200 meter over 

havet, noe som er over 150 meter over omkringliggende vegområder.   

 I området mellom Ølen og Gjerdsvik kommer det ned flere bekkedrag. I følge 

gjeldende plan, vil ett av bekkedragene krysses med bro, mens resten vil gå i 

kulvert. I forbindelse med detaljprosjektering kan det bli aktuelt med flere kortere 

broer. Som i resten av prosjektet, dimensjoneres kulverterter og broer for 200-års 

flom med 20 % klimapåslag.  

 Det er skogsveger i liene sør for planlagt linje. Det er ukjent om disse kan påvirke 

vannvegene i området.    

 Aktsomhetskart viser utløpsområder for både steinsprang, snøskred og jord- og 

flomskred langs delstrekningen.  

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

driftsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for driftsfasen ved delstrekningen: 

 Vurdere plasseringen av kontrollpunkt ved Fikse, da dette ikke fanger opp 

tungtransport fra Ølensvåg og vestover (Ølensvåg er hovedmålpunkt for 

tungtransport i influensområdet).  

 Utrede plassering og behov for viltoverganger og viltgjerder på delstrekningen.  

 Utrede den potensielle påvirkningen som skogsveger kan ha på vannveier nedover 

åssiden.  

Risikoforhold –  

anleggsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i anleggsfasen: 

 Anleggsdriften kan i hovedsak gjennomføres uavhengig av dagens E134. 

Kontaktpunkt med eksisterende vegsystem er ved Fikse (E134) og ved Ølen (fv. 

514). Ingen spesielle forhold knyttet til kontaktpunkt er identifisert.  

 Ny veg skal etableres i skrenten ovenfor eksisterende veg ved Fikse. Nedfall til 

eksisterende veg kan forkomme. 

 Vegen er i konflikt med høyspenttrasé, blant annet ved Ølen. Denne må flyttes før 

anleggsstart.   

 Det er en borebrønn i området før tunnelen på østsiden av Fikse som er sårbar for 

avrenning og akuttutslipp. 
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C Ølensvåg – Gjerdsvik 

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

anleggsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for anleggsfasen ved delstrekningen: 

 Ingen ytterligere tiltak identifisert.  
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7.4 Delstrekning D: Gjerdsvik – Mo  

Mellom Gjerdsvik og Mo foreligger det tre ulike traséalternativer: Et tunnelalternativ, et alternativ som krysser i 

dagen i åssiden sør for Etne, og et nordlig alternativ som går i en u-kurve inn mot Etne sentrum til åssiden vest for 

Mo.  

D-I Sørlig alternativ med tunnel gjennom åsrygg  

Beskrivelse 

 

Figur 21: Kart over alternativ D-I. 

Tunnelalternativet går lengst sør av de tre alternativene på delstrekningen. Alternativet 

inkluderer planskilt kryss i åssiden øst for Vågen. Se illustrasjon nedenfor.  

 

Figur 22: Planskilt kryss i åssiden øst for Vågen. 

Fra krysset planlegges ny lokalveg ned til Etne. Tilknytningen mellom krysset og dagens veg 

blir bratt og lang. Øst for krysset går E134-linjen i en høyrekurve før den går inn i tunnel 

(lengde ca. 950 meter). Videre inngår et T-kryss ved Mo for å koble på lokaltrafikken øst for 

Etne. Dette vises i figuren nedenfor.  
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D-I Sørlig alternativ med tunnel gjennom åsrygg  

 

Figur 23: T-kryss ved Mo. 

Risikoforhold –  

driftsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i driftsfasen: 

 Tunnelens stigning (5,02 %) kan gi pipeeffekt i forbindelse med brann. 

 Mulig problematikk med kveldssol for vestgående trafikk ved tunnelens vestre 

utløp. 

 Krysset ved Mo planlegges som et T-kryss og er plassert på rettstrekket like etter 

standardspranget fra H5 til H4 vegstandard, som innebærer slutt på midtdeler. 

Lokalvegen som kobles på ved Mo, antas å få ÅDT 500 – 1000. Mesteparten av 

trafikken fra Mo går mot vest, noe som innebærer kryssing av østgående kjørefelt. 

Brukere av vegen er for det meste fastboende, men det vil også være noe trafikk i 

forbindelse med en campingplass i området. Vegen vil være lite benyttet av 

tungtrafikk.    

 Mindre utløpsområde for steinsprang øst for Vågsøyri. Registrerte løsmasseskred 

ved Vågsøyri og like vest for Mo.   

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

driftsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for driftsfasen ved delstrekningen: 

 Slutt på H5 vegstandard m/midtdeler må planlegges godt med tanke på T-krysset 

ved Mo. Det må sikres at krav til siktforhold ivaretas.    

Risikoforhold –  

anleggsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i 

anleggsfasen: 

 Unntatt ved Mo, kan delstrekningen bygges uavhengig av trafikkavviklingen på 

dagens E134.  

 Ny veg skal etableres i skrenten ovenfor Vågsøyri. Nedfall til eksisterende veg kan 

forkomme. 

 Mindre utløpsområde for steinsprang øst for Vågsøyri. Registrerte løsmasseskred 

ved Vågsøyri og like vest for Mo.   

 Generell problematikk knyttet til avrenning og akuttutslipp. I østre del av 

delstrekningen (ved Mo) vil avrenning og akuttutslipp kunne nå Etnevassdraget, 

som er svært sårbart med tanke på lakseføring.    

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

anleggsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for anleggsfasen ved delstrekningen: 

 Forby vedlikehold og påfylling av drivstoff/olje på anleggsmaskiner nært 

Etnevassdraget. 
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D-II Alternativ i dagen i åssiden sør for Etne 

Beskrivelse 

 

Figur 24: Kart over alternativ D-II. 

Fra Gjerdsvik følger det alternativ D-II rundt åsryggens kurve og inkluderer det samme 

krysset som D-I. Alternativet går i tilnærmet lik høyde rundt åsryggen før nedstigningen mot 

Mo (stigning på 4,5 %). Som ved alternativ D-I inngår et T-kryss ved Mo for å koble på 

lokaltrafikken øst for Etne (se figur 23).      

Risikoforhold –  

driftsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i driftsfasen: 

 Krysset ved Mo planlegges som et T-kryss og er plassert på rettstrekket like etter 

standardspranget fra H5 til H4 vegstandard, som innebærer slutt på midtdeler. 

Lokalvegen som kobles på ved Mo, antas å få ÅDT 500 – 1000. Mesteparten av 

trafikken fra Mo går mot vest, noe som innebærer kryssing av østgående kjørefelt. 

Brukere av vegen er for det meste fastboende, men det vil også være noe trafikk i 

forbindelse med en campingplass i området. Vegen vil være lite benyttet av 

tungtrafikk.    

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

driftsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for driftsfasen ved delstrekningen: 

 Slutt på H5 vegstandard m/midtdeler må planlegges godt med tanke på T-krysset 

ved Mo. Det må sikres at krav til siktforhold ivaretas.    

Risikoforhold –  

anleggsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i 

anleggsfasen: 

 Mindre utløpsområde for steinsprang øst for Vågsøyri. Registrerte  

løsmasseskred ved Vågsøyri og like vest for Mo.   

 Generell problematikk knyttet til avrenning og akuttutslipp. I østre del av 

delstrekningen (ved Mo) vil avrenning og akuttutslipp kunne nå Etnevassdraget, 

som er svært sårbart med tanke på lakseføring.  

 Unntatt ved Mo, kan delstrekningen bygges uavhengig av trafikkavviklingen på 

dagens E134.  

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

anleggsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for anleggsfasen ved delstrekningen: 

 Forby vedlikehold og påfylling av drivstoff/olje på anleggsmaskiner nært 

Etnevassdraget. 
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D-III Nordlig alternativ om Etne 

Beskrivelse 

 

Figur 25: Kart over alternativ D-III. 

Det nordlige alternativet på delstrekningen går fra Gjerdsvik og i tunnel (lengde ca. 770 

meter; 5,3 % stigning) ned mot Etne. Ved Etne foreligger det to kryssalternativ. I 

forbindelse med kryssene planlegges ny lokalveg ned til Etne. Det første kryssalternativet er 

lagt i åssiden sørvest for Etne sentrum. Krysset ligger i en høyrekurve etter Grytestranda-

tunnelens utløp. Kryssområdet er vist i figuren nedenfor.  

 

 

Figur 26: Planskilt kryss ved Matskor. 

Gitt dette kryssalternativet, inngår et T-kryss ved Mo tilsvarende som i D-I og D-II for å 

koble på lokaltrafikken øst for Etne  

Det andre kryssalternativet er lokalisert sørøst for Etne ved Skjensvoll, like før 

Enerhaugtunnelen. Tilknytningen mellom krysset og dagens veg blir bratt. Krysset er 

illustrert i figuren nedenfor.  
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D-III Nordlig alternativ om Etne 

 

Figur 27: Planskilt kryss ved Skjensvoll. 

Risikoforhold –  

driftsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i driftsfasen: 

 Lokale forhold legger begrensning for planlegging av løsninger. Vestlig kryss 

etableres ved utløp fra Grytestanda-tunnelen. Denne tunnelen har 5,3 % stigning 

og har utløp med høyrekurve inn i kryssområdet. Alt er planlagt på et 

minimumsnivå i forhold til krav i normaler. Krav til kurvatur er ikke løst per 

november 2014, og krysset vil således fravike fra krav i normal. 

 Det er usikkerhet knyttet til om kurvaturen i forhold til tunnel og østlig kryss er 

innenfor krav i normaler. Avstand mellom tunnel (Enerhaug) og kryss er iht. krav, 

men på minimumsnivå.  

 Grytestrandatunnelens stigning (5,32 %) kan gi pipeeffekt i forbindelse med brann. 

 Krysset ved Mo planlegges som et T-kryss og er plassert på rettstrekket like etter 

standardspranget fra H5 til H4 vegstandard, som innebærer slutt på midtdeler. 

Lokalvegen som kobles på ved Mo, antas å få ÅDT 500 – 1000. Mesteparten av 

trafikken fra Mo går mot vest, noe som innebærer kryssing av østgående kjørefelt. 

Brukere av vegen er for det meste fastboende, men det vil også være noe trafikk i 

forbindelse med en campingplass i området. Vegen vil være lite benyttet av 

tungtrafikk.    

Identifiserte 

avbøtende tiltak 

– driftsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for driftsfasen ved delstrekningen: 

 Behov for nærmere utredninger av kryssløsninger.  

 Slutt på H5 vegstandard m/midtdeler må planlegges godt med tanke på T-krysset 

ved Mo. Det må sikres at krav til siktforhold ivaretas.    

Risikoforhold –  

anleggsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i 

anleggsfasen:  

 Marine avsetninger med leire gir særdeles vanskelige byggeforhold i planområdet. 

Utglidninger og leir-/jordskred kan utgjøre en fare for bebyggelse og trafikk på 

eksisterende E134.   

 Eksisterende veg må legges om ved etablering av krysset ved Matskor. 

 Bygging av krysset ved Matskor berører dagens E134, men trafikkavvikling skal 

kunne håndteres.   

 Krysset ved Skjensvoll må etableres på en stor fylling. Det er usikkerhet knyttet til 

om de marinemassene vil tåle belastningen. 

 Unntatt ved Mo og ved kryssalternativet ved Matskor, kan delstrekningen bygges 

uavhengig av trafikkavviklingen på dagens E134. Kontakten med eksisterende E134 

vil være omfattende ved byggingen Matskor-krysset. 
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D-III Nordlig alternativ om Etne 

 Registrert løsmasseskred like vest for Mo 

 Generell problematikk knyttet til avrenning og akuttutslipp. I østre del av 

delstrekningen (ved Mo) vil avrenning og akuttutslipp kunne nå Etnevassdraget, 

som er svært sårbart med tanke på lakseføring.  

Identifiserte 

avbøtende tiltak 

– anleggsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for anleggsfasen ved delstrekningen: 

 Forby vedlikehold og påfylling av drivstoff/olje på anleggsmaskiner nært 

Etnevassdraget. 

 Behov for nærmere utredninger av grunnforholdene i området.  
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7.5 Delstrekning E: Mo – Bakka 

Fra Mo til Stordalsvatnet er det planlagt to hovedalternativer, med to alternative tverrforbindelser. En 

hovedlinje (E-I) skrår opp mot dalens nordlige side og følger denne, delvis i tunnel, til Bakka. Den andre 

hovedlinjen (E-II) følger sørsiden av dalen, også delvis i tunnel, før den krysser Stordalsvatnet i bro ved 

Brusporen. Tverrforbindelsene går fra E-II til E-I og krysser dalen ved Vassenden. Ved 

Nordheimstranda, i planområdets østre ende, går alle alternativene i tunnel (Tvillingtunnelen; lengde ca. 

1675 meter).        

 

E-I Alternativ på nordsiden av Stordalsvatnet 

Beskrivelse 

 

Figur 28: Kart over alternativ E-I. 

Fra Mo foreligger det to ulike linjevariasjoner der den ene krysser elva i bro og går opp mot 

Austreim ved Mo (3,7 % stigning), mens den andre følger tilnærmet samme trasé som 

eksisterende E134 til den krysser dalen ved Steinshagen (5,9 % stigning). Linjene 

konvergerer ved Austreim og fortsetter mot Vad. Ved Vad foreligger to tunnelalternativer. 

Den nordlige og lengste tunnelen følger i rett linje og kommer ut nord for Lurasund (Vad; 

lengde ca. 1100 meter), mens den sørlige linjen går i dagen før den føres i tunnel under 

Bygdeborgen (Bygdeborgtunnel; lengde ca. 600 meter). Videre østover går traséen i dagen 

langs Stordalsvatnet til Urahaugen, hvor det er planlagt tunnel (Urahaug; lengde ca. 600 

meter). Ved Hovland er det planlagt et T-kryss for påkobling av lokalveg og ved Noreim 

etableres et T-kryss for tilkomst til eiendommer. Siste del av strekningen, i tunnel 

(Tvillingtunnelen) ved Nordheimsstranda, er felles for alle alternativene.      

Risikoforhold –  

driftsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i driftsfasen: 

 Området ved Mo er flomutsatt. Det planlegges en undergang (kulvert) ved Mo for 

lokalveg som vil måtte senkes opp mot tre meter sammenlignet med dagens veg. I 

flomsituasjoner vil denne undergangen settes under vann og fungere som et ledd i 

å drenere området og hindre oppstuvning ved ny E134. Det har tidligere ikke vært 
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E-I Alternativ på nordsiden av Stordalsvatnet 

større problemer med flom på eksisterende veg. Deler av vassdragene i området er 

regulert. Kraftselskap (Haugaland kraft) har rutiner for å tappe ned magasin for å 

begrense flom i Etnevassdraget, samt at det er flere fordrøyningsbasseng lenger 

oppe i vassdrag som begrenser vannmengde nede på flaten ved Mo.  

 Det kommer ned flere bekker ved Hovland. Kulverter dimensjoneres for 200-

årsflom med 20 % klimapåslag. Dette gir lav sannsynlighet for at bekkene vil 

flomme over ny veg.   

 En ravine med bekk kommer ned ved vestre tunnelpåslag for Vad-tunnelen, som er 

ett av tunnelalternativene med østre påslag nord for Lurasund. Her er det 

usikkerhet rundt massenes stabilitet. Pga. skredfare innebærer alternativet 

antagelig en lengre konstruksjon i forbindelse med påhugget.  

 Erfaring tilsier at det er stadige steinsprang på eksisterende E134 i området langs 

Stordalsvatnet på dagens veg. 

 Skredfare ved Stordalsvatnet og spesielt ved vestlig tunnelpåhugg for 

Urahaugstunnelen. 

 Kryssing av Etnevassdraget (vernet vassdrag og nasjonal lakseelv) er sårbart med 

tanke på ulykke med farlig gods. 

 Dagens veg mellom Mo og Hovland vil være omkjøringsveg. Det vil ikke være 

mulighet for omkjøring langs fra Hovland og østover til Urahaugstunnelen. Ved 

Tvillingtunnelen i østre del av delstrekningen er omkjøring mulig via eksisterende 

E134 dersom denne vedlikeholdes. 

Identifiserte 

avbøtende tiltak -

driftsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for driftsfasen ved delstrekningen: 

 Nærmere utredninger vedrørende vegens påvirkning på flomveier ved Mo. 

 Nærmere geologiske undersøkelser ved identifiserte aktsomhets- og fareområder.   

 For å sikre fremkommelighet, må gang- og sykkelvegen langs Stordalsvatnet 

dimensjoneres slik at de er kjørbare for utrykningskjøretøy. 

Risikoforhold –  

anleggsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i 

anleggsfase: 

 Anleggsgjennomføring nært Etnevassdraget er svært utsatt. Alternativet innebærer 

bygging av bro over elven. Avrenning og akuttforurensning fra maskiner er spesielt 

kritisk i dette området.   

 Regulariteten på enkelte lokalveger i området ved Austreim kan bli påvirket av 

vegbyggingen, men det er mulige omkjøringsveger i området.         

 Fra Hovland til Tvillingtunnelen vil byggingen være i konflikt med dagens E134. Økt 

andel tungtrafikk og omlegging av kjørebane kan gi økt risiko for trafikkhendelser i 

området. 

 Ved vestlig påhugg til Urahaugtunnelen ved Stordalsvatnet er det observert en 

mektig ut som ikke må berøres. Det er ikke utført undersøkelser i dette området.    

 Trafikkavviklingen mellom Hovland og Tvillingtunnelens vestre påhugg er 

utfordrende i anleggsfasen. Foreløpige vurderinger knyttet til arealbruk viser at 

regularitet i stor grad skal kunne opprettholdes, foruten ved sprengning.   

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

anleggsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for anleggsfasen ved delstrekningen: 

 Forby vedlikehold og påfylling av drivstoff/olje på anleggsmaskiner nært 

Etnevassdraget. 

 Nærmere geologiske undersøkelser ved identifiserte aktsomhets- og fareområder.   
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E-II Alternativ på sørsiden av Stordalsvatnet 

Beskrivelse 

 

Figur 29: Kart over alternativ E-II. 

Fra Mo følger E-II tilnærmet samme linje som eksisterende E134, før den tar av mot øst ved 

Grindheim. Her planlegges et T-kryss som kobler på fv. 36. Fra Grindheim går traséen på 

sørsiden av Stordalsvatnet. Her foreligger det to tunnelalternativer, der begge alternativene 

går i tunnel fra Ramsvik. Det nordligste alternativet involverer kortere tunnel (Ramsvik kort; 

lengde ca. 780 meter) og en linje som følger terrenget i kurve rundt Åsbøvik. Det andre og 

sørlige alternativet er en lengre tunnel (Ramsvik lang; cirka 1950 meter) fra Ramsvik til 

Åsbøvik. Fra Åsbøvik går alternativet i bro over Brusporen. På nordsiden av Stordalsvatnet 

skal det etableres T-kryss som kobler eksisterende E134 på ny veg. Mot planområdets østre 

ende følges sammen linje som alternativ E-I.    

Risikoforhold – 

driftsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i driftsfasen: 

 Strekningen fra Mo opp mot Grindheim kan ha tidvis vanskelige føreforhold 

vinterstid på eksisterende E134. 

 Flere raviner og bekkedrag kommer ned ved den lange venstrekurven rundt 

Åsbøvik. Aktsomhetskart viser at området er potensielt utsatt med tanke på 

steinsprang, snøskred, jord- og flomskred. 

 Kryssing av Etnevassdraget (vernet vassdrag og nasjonal lakseelv) er sårbart med 

tanke på ulykke med farlig gods.  

 Det er høye skjæringer inn mot tunnelportalen for Ramsvik-tunnelen (kort), noe 

som gir fare for steinsprang i området. Geologiske undersøkelser viser også at det 

er en ur ved det tunnelens østlige påhugg. 

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

driftsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for driftsfasen ved delstrekningen: 

 Nærmere geologiske undersøkelser ved identifiserte aktsomhets- og fareområder.   
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E-II Alternativ på sørsiden av Stordalsvatnet 

Risikoforhold – 

anleggsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i 

anleggsfasen: 

 Ved Grindheim vil anlegget etableres i kantsonen til Etnevassdraget, som er et 

vernet vassdrag og en nasjonal lakseelv. Akuttforurensning fra maskiner og 

avrenning er spesielt kritisk i dette området.   

 Det er usikkerheter knyttet til inngrep (dvs. områdestabilitet) i løsmasser (morene- 

og breelvavsetning) ved Grindheim terrasse. Etablering av ny veg vil medføre høye 

kanter med løsmasser og med bebyggelse over. 

 Kontaktpunkt med dagens E134 ved Noreim, men dette vil normalt ikke true 

regularitet. Linjen har kontaktpunkt med lokalveger i området ved Grindheim, men 

lokale omkjøringsmuligheter finnes. 

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

anleggsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for anleggsfasen ved delstrekningen: 

 Forby vedlikehold og påfylling av drivstoff/olje på anleggsmaskin nært 

Etnevassdraget. 

 Geologiske undersøkelser ved Grindheim terrasse. 
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E-III Tverrforbindelser fra E-II til E-I  

Beskrivelse 

 

Figur 30: Kart over alternativ E-III. 

Begge de aktuelle tverrforbindelsene går fra E-II til E-I. Fra Mo følger de samme trasé som 

E-II til Grindheim før de tar av mot nordøst og krysser Etnevassdraget i bro. Forskjellen 

mellom alternativene er i hovedsak at det ene går delvis i tunnel, mens det andre går 

utlukkende i dagen. Alternativene krysser også Etnevassdraget på ulike steder. Alternativet 

som går i dagen krysser ved Etnevassdragets start i Stordalsvatnets østre ende, og går 

gjennom dagens bebyggelse i Lurasund. Tunnelalternativet krysser Etnevassdraget noe 

lenger vest og går videre i tunnelen (cirka 600 meter) under Bygdeborgen til Hovland. Fra 

Hovland følges samme trasé som E-I.     

Risikoforhold - 

driftsfase  

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i driftsfasen: 

 Potensielt glatt vegbane ved brokryssinger. Den østlige broen (alternativ 2, veg i 

dagen) har en problematisk kurvatur på begge sider av Vassenden, og spesielt er 

venstrekurven på selve broen uheldig.      

 Kryssing av Etnevassdraget (vernet vassdrag og nasjonal lakseelv) er sårbart med 

tanke på ulykke med farlig gods. 

 Skredfare ved Stordalsvatnet og spesielt ved vestlig tunnelpåhugg for 

Urahaugstunnelen. Erfaring tilsier at det er stadige steinsprang på eksisterende 

E134 i området langs Stordalsvatnet på dagens veg. 

 Om dagløsningen ved Luresund velges, vil det ikke være mulige omkjøringsveger i 

området. 

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

driftsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for driftsfasen ved delstrekningen: 

 Ingen ytterligere identifiserte tiltak. 
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E-III Tverrforbindelser fra E-II til E-I  

Risikoforhold –  

anleggsfase 

Følgende hovedfunn er gjort med tanke på risiko- og sårbarhet for alternativet i 

anleggsfasen: 

 Mellom Grindheim og Hovland kan vegen bygges uavhengig av trafikkavvikling på 

dagens E134. Massetransport, spesielt om tunnelalternativet velges, vil gi økt andel 

tungtransport.   

 Anleggsgjennomføring nært Etnevassdraget er svært utsatt. Alternativet innebærer 

bygging av bro over elven. Avrenning og akuttforurensning fra maskiner er spesielt 

kritisk i dette området.   

 Det er usikkerheter knyttet til inngrep (dvs. områdestabilitet) i løsmasser (morene- 

og breelvavsetning) ved Grindheim terrasse. Etablering av ny veg vil medføre høye 

kanter med løsmasser og med bebyggelse over. 

 Ved vestlig påhugg til Urahaugtunnelen ved Stordalsvatnet er det en ur som ikke 

må berøres. Observasjoner viser at denne uren er mektig ur. Det er ikke gjort 

geotekniske undersøkelser. 

 Dagløsningen vil være i direkte konflikt med dagens bebyggelse i Lurasund. 

Identifiserte 

avbøtende tiltak – 

anleggsfase 

Følgende avbøtende tiltak er identifisert for anleggsfasen ved delstrekningen: 

 Forby vedlikehold og påfylling av drivstoff/olje på anleggsmaskin nært 

Etnevassdraget. 

 

7.6 Generelle avbøtende tiltak for strekningen 

Det er avdekket følgende tiltak knyttet til gjennomgående risiko- og sårbarhetsforhold for strekningen 

mellom Bakka og Solheim:  

 Påse at det etableres rasteplasser langs strekningen, og spesielt ved potensielle utsiktspunkter. 

Dette som et ledd i å motvirke potensiale for stopp på veg og vegskulder.   

 Geotekniske og geologiske forhold må utredes grundig for identifiserte aktsomhets- og 

fareområder.  
 

  



 

E134 BAKKA - SOLHEIM 51 

 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

8. SAMMENLIGNING AV ALTERNATIVENE 

På bakgrunn av den gjennomførte vurderingen av hvert alternativ, er det gjort en sammenligning av de 

ulike alternativene på hver delstrekning. I sammenligningen har det vært fokus på å påpeke vesentlige 

faktorer som fremstår som risikoøkende og/eller risikoreduserende, og som bidrar til å skille 

alternativene fra hverandre. Sammenligningen er foretatt med henblikk på de utvalgte 

risikostyringsmålene, som i denne analysen er følgende: 

 Liv og helse (trafikantsikkerhet)  

 Materielle verdier 

 Ytre miljø (i forbindelse med akuttforurensning) 

 Samfunnsviktige funksjoner og beredskap 

 Vegens regularitet 

Sammenligninger er foretatt innen de fem delstrekningene. Disse er:  

 Solheim – Eikjesdalen (A) 

 Eikjesdalen – Ølensvåg (B) 

 Ølensvåg – Gjerdsvik (C) 

 Gjerdsvik – Mo (D) 

 Mo – Bakka (E) 

Forhold ved både anleggsfasen og driftsfasen er inkludert i sammenligningene. Da anleggsfasen er 

avgrenset til relativt sett kortere periode, er de forhold som er tilknyttet driftsfasen vektet mest.  

Ny E134 er ikke sammenlignet med dagens veg i og med at ny veg i hovedtrekk går i de samme 

områdene som dagens veg, samt at ny veg er vurdert å gi en gjennomgående mer trafikksikker veg 

mellom Bakka og Solheim. 

Sammenligning av alle alternativene presentert i de neste fem delkapitler. 

 

8.1 Delstrekning A: Solheim – Eikjesdalen 

Sammenligning av alternativer innen delstrekning A er vist i tabellen nedenfor.   

Tabell 8: Sammenligning av alternativer innenfor delstrekning A. 

Alternativ Risikoøkende faktorer Risikoreduserende faktorer 

A-I  

Via Knapphus 

Driftsfase: 

 Potensiell blendingsproblematikk for 

vestgående trafikk ved tunnel 

gjennom åsrygg før Knapphus.   

Driftsfase: 

 Ingen spesielle faktorer identifisert. 

 

 

Anleggsfase: 

 Fare for nedfall av stein og 

løsmasser fra anlegg til dagens 

E134 sør for Nedre Austreim.  

 Kryssområdet ved Knapphus er 

utfordrende å bygge med tanke på 

vegens regularitet. 

 Omfattende anleggsaktivitet ved 

Eikelandstjørn med tanke på 

akuttutslipp og avrenning. 

Anleggsfase: 

 Ingen spesielle faktorer identifisert. 
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Alternativ Risikoøkende faktorer Risikoreduserende faktorer 

A-II 

Om Vatne-

dalen 

 

 

 

 

 

Driftsfase: 

 Potensielt skredutsatt område langs 

nordsiden av Vatnedalen.  

 Mulig blendingsproblematikk ved 

vestlig utløp av Øygarden-tunnelen. 

Driftsfase: 

 Ingen spesielle faktorer identifisert.  

Anleggsfase: 

 Akuttutslipp og avrenning ved 

sårbare naturmiljø ved Lintjørna og 

Vatnedalsvatnet.  

Anleggsfase: 

 Fra Nedre Austreim til Eikeland kan vegen 

bygges uavhengig av trafikkavviklingen 

på eksisterende E134. 

A-III 

Tverr-

forbindelse 

Krakkanuten 

tunnel  

Driftsfase: 

 Vanskelig påhugg/portalområde for 

Krakkanuten-tunnelen i vest med 

tanke på høye skjæringer og 

skredfare.  

 Krakkanuten-tunnelens stigning 

(4,54 %) kan gi pipeeffekt i 

forbindelse med brann. 

 Potensiell blendingsproblematikk 

ved kveldssol for vestgående trafikk 

ved Krakkanuten-tunnels vestre 

utløp.  

Driftsfase: 

 Ingen spesielle forhold identifisert.  

 

Anleggsfase: 

 Sårbare naturmiljø er identifisert 

ved Lintjørna og ved 

Vatnedalsvatnet [17]. Linjen går 

tett inntil Lintjørna, men noe lenger 

fra Vatnedalsvatnet enn hva som er 

tilfellet i alternativ A-II.  

 Omfattende anleggsaktivitet ved 

Eikelandstjørn med tanke på 

akuttutslipp og avrenning. 

Anleggsfase: 

 Mellom Nedre Austreim og Aurdal kan 

anleggsdriften foregå uavhengig av 

trafikkavviklingen på eksisterende veg. 

 

Sammenligningen hentyder at det ikke vil være vesentlige forskjeller på alternativene med tanke på 

trafikksikkerhet. Forskjellene mellom alternativene i driftsfase synes i hovedsak å være knyttet til 

potensiell skredproblematikk i Vatnedalen. I følge aktsomhetskart vil alternativ være mindre skredutsatt 

en A-II og A-III. Gitt dagens kunnskap, er det vanskelig å gi et tydelig svar på hvilket alternativ som er 

minst utsatt av A-II og A-III.     

 

Alternativ A-III er det mest risikofylte med tanke på miljø ved at linjen i omfattende grad går nært 

sårbare områder både i Vatnedalen og langs Eikelandstjørn.   

 

Med tanke på regularitet fremstår alternativ A-II som det mest hensiktsmessige, ved at 

anleggsgjennomføringen mellom Nedre Austreim og Eikeland kan gjennomføres uavhengig av dagens 

E134. Ved A-I vil det kunne være regularitet problemer ved etablering av krysset.   

  

Viltpåkjørsel er et tema for alle alternativene, men det vurderes som det er for store usikkerheter 

knyttet til ulikheter ved denne problematikken, til at det kan trekkes frem som en vesentlig forskjell 

mellom alternativene.    
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8.2 Delstrekning B: Eikjesdalen – Ølensvåg 

Sammenligning av alternativer innen delstrekning B er vist i tabellen nedenfor.   

Tabell 9: Sammenligning av alternativer innenfor delstrekning B. 

Alternativ Risikoøkende faktorer  Risikoreduserende faktorer 

B-I 

Linje i 

dalens 

sørside 

Driftsfase: 

 Bratt stigning (8 %) på lokalveg fra 

Ølensvåg til ny E134. 

 Støyproblematikk med tanke på 

nærføring av kryss og ny lokalveg til 

boligområdet i Ølensvåg.   

Driftsfase: 

 Kryssplassering vil kunne lede mer 

lokaltrafikk mellom Ølensvåg og Ølen på 

høystandard veg.  

Anleggsfase: 

 Ingen spesielle forhold identifisert. 

Anleggsfase: 

 Anleggsdriften vil kunne foregå uten 

større innvirkning på trafikken på 

eksisterende E134.  

B-II 

Om 

Espeland 

Driftsfase: 

 Erfaringsmessig utfordrende 

føreforhold ved Espeland ved frost. 

 Nærføring til Vågselva er sårbart med 

tanke på akuttforurensning (ulykke 

med farlig gods). 

Driftsfase: 

 Ingen potensiell støyproblematikk.  

 

Anleggsfase: 

 Omlegging av eksisterende E134 og 

potensielt økt fare for trafikkulykker. 

 Arbeid nært sårbart vassdrag med 

tanke på forurensnings og 

flomproblematikk.  

 Lang anleggsperiode.  

 Skredfare og usikre grunnforhold.  

 Regulariteten på eksisterende kan bli 

utfordrende å opprettholde under 

bygging av krysset.   

Anleggsfase: 

 Ingen spesielle forhold identifisert.  

 

For delstrekning B er det anleggsfasen som skiller alternativene mest. Dette pga. utbredte risiko- og 

sårbarhetsforhold knyttet til trafikkulykker, flom, akuttforurensning, grunnforhold/skred og regularitet 

ved alternativ B-II.  

 

Risiko- og sårbarhetsforhold i driftsfasen skiller ikke alternativene i veldig stor grad, men i 

trafikksikkerhetsperspektiv vil sannsynligvis mer trafikk kunne føres på høystandard veg ved B-I, og de 

utfordrende føreforholdene ved Espeland unngås. I tillegg er alternativet om Espeland ved sårbart med 

tanke på akuttforurensning (ulykke med farlig gods). Samtidig vil B-I kunne gi mer støy for 

bebyggelsen.  

 

8.3 Delstrekning C: Ølensvåg – Gjerdsvik 

På delstrekning C er det kun planlagt et gjennomgående alternativ. Risiko- og sårbarhetsfaktorer er 

beskrevet i delkapittel 7.3 og vedlegg 3.     
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8.4 Delstrekning D: Gjerdsvik – Mo 

Sammenligning av alternativer innen delstrekning D er vist i tabellen nedenfor.   

Tabell 10: Sammenligning av alternativer innenfor delstrekning D. 

Alternativ Risikoøkende faktorer Risikoreduserende faktorer 

D-I 

Tunnel-

alternativ 

Driftsfase: 

 Tunnels stigning (5,02 %) kan gi 

pipeeffekt ved brann.  

 Mulig problematikk med kveldssol for 

vestgående trafikk ved tunnelens 

vestre utløp 

Driftsfase: 

 Ingen spesielle forhold identifisert. 

Anleggsfase: 

 Ny veg skal etableres i skrenten 

ovenfor Vågsøyri. Nedfall til 

eksisterende veg kan forkomme. 

Anleggsfase:  

 Unntatt ved Mo kan alternativet bygges 

uavhengig av trafikkavviklingen på 

dagens E134.   

D-II 

Veg i dagen 

sør for Etne 

Driftsfase: 

 Ingen spesielle forhold identifisert. 

Driftsfase: 

 Ingen spesielle forhold identifisert. 

Anleggsfase: 

 Ny veg skal etableres i skrent ovenfor 

Vågsøyri. Nedfall til eksisterende veg 

kan forkomme. 

Anleggsfase: 

 Unntatt ved Mo kan alternativet bygges 

uavhengig av trafikkavviklingen på 

dagens E134.   

D-III 

Nordlig 

alternativ 

om Etne 

Driftsfase: 

 Minimumsløsninger med tanke på 

forhold mellom kryss, tunnel og kurve 

for begge kryssalternativene.  

 Mulig fravik fra normal på begge 

kryssalternativ, men det sørøstlige 

krysset vil være det beste alternativet 

med tanke på forhold mellom 

kurvatur, tunnel og kryss.  

Driftsfase: 

 Ingen spesielle forhold identifisert.  

Anleggsfase: 

 Problematiske grunnforhold (marine 

avsetninger) i området ved Etne.  

 Det østlige krysset må etableres på 

en stor fylling. Det er usikkerhet 

knyttet til om de marine massene vil 

tåle belastningen. 

 Unntatt ved Mo og ved vestlig 

kryssalternativ ved Etne, kan 

delstrekningen bygges uavhengig av 

trafikkavviklingen på dagens E134. 

Kontakten med eksisterende E134 vil 

være omfattende med bygging av 

vestlig kryss. 

Anleggsfase: 

 Ingen spesielle forhold identifisert.  

 

Sammenligningen viser at alternativ D-III skiller seg klart negativt ut både i driftsfasen og i 

anleggsfasen. 

 

D-I og D-II skiller seg fra hverandre med tanke på forhold knyttet til tunnelen: potensiell pipeeffekt og 

muligheter for blending.  
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Når det gjelder variasjoner innen alternativ D-III, fremstår kryssløsningen i øst som den mest 

trafikksikre løsningen i driftsfasen. Samtidig er det store usikkerheter rundt etablering av fylling for 

dette krysset i anleggsfasen.   

 
8.5 Delstrekning E: Mo – Bakka 

Sammenligning av alternativer innen delstrekning E er vist i tabellen nedenfor.   

Tabell 11: Sammenligning av alternativer innenfor delstrekning E. 

Alternativ Risikoøkende faktorer Risikoreduserende faktorer 

E-I 

Nord for 

Stordals-

vatnet 

Driftsfase: 

 Usikkerhet knyttet til 

flomproblematikk ved Mo ved 

etablering av ny veg.  

 Skredfare langs Stordalsvatnet og 

ved Vad-tunnelen.   

 Ingen omkjøringsveger mellom 

Hovland og Urahaug.   

Driftsfase: 

 Ingen spesielle forhold identifisert.  

Anleggsfase: 

 Innebærer bygging av bro over 

Etnevassdrag, som er et vernet 

vassdrag og en nasjonal lakseelv.  

 Massiv ur ved Urahaugstunnelens 

vestlige påhugg som ikke må berøres.  

 Periodevis potensiell problematikk 

med regularitet mellom Hovland og 

Tvillingtunnelen.  

Anleggsfase: 

 Ingen spesielle forhold identifisert. 

E-II 

Sør for 

Stordals-

vatnet 

Driftsfase: 

 Strekningen fra Mo opp mot 

Grindheim kan ha tidvis vanskelige 

føreforhold vinterstid på eksisterende 

E134. 

 Skredfare ved Åsbøvik og ved vestre 

påhugg for Ramsviktunnelen (kort). 

Driftsfase: 

 Alternativet Ramsviktunnelen (lang) vil 

være mindre skredutsatt enn Ramsvik 

(kort).  

Anleggsfase: 

 Det er usikkerhet knyttet til 

grunnforhold og områdestabilitet ved 

Grindheim terrasse.  

 Alternativet krysser ikke 

Etnevassdraget, men anlegget 

etableres i nærheten av vassdrag.  

Anleggsfase: 

 Anleggsdriften kan gjennomføres 

tilnærmet uavhengig av 

trafikkavviklingen på dagens E134.  
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Alternativ Risikoøkende faktorer Risikoreduserende faktorer 

E-III 

Tverr-

forbindelser 

Driftsfase: 

 Strekningen fra Mo opp mot 

Grindheim kan ha tidvis vanskelige 

føreforhold vinterstid på eksisterende 

E134. 

 Potensielt glatt vegbane ved 

brokryssinger. Den østlige broen 

(alternativ 2, veg i dagen) har en 

problematisk kurvatur på begge sider 

av Vassenden, og spesielt er 

venstrekurven på selve broen 

uheldig.      

 Om dagløsningen ved Luresund 

velges, vil det ikke være mulige 

omkjøringsveger i området. 

 Ingen omkjøringsveger mellom 

Hovland og Urahaug.   

 Skredfare langs Stordalsvatnet 

Driftsfase: 

 Ingen spesielle forhold identifisert.  

Anleggsfase: 

 Det er usikkerhet knyttet til 

grunnforhold og områdestabilitet ved 

Grindheim terrasse.  

 Strekningen fra Mo opp mot 

Grindheim kan ha tidvis vanskelige 

føreforhold vinterstid på eksisterende 

E134. 

 Mellom Grindheim og Hovland kan 

vegen bygges uavhengig av 

trafikkavvikling på dagens E134. 

Massetransport, spesielt om 

tunnelalternativet velges, vil gi økt 

andel tungtransport.   

 Massiv ur ved Urahaugstunnelens 

vestlige påhugg som ikke må berøres.  

 Periodevis potensiell problematikk 

med regularitet mellom Hovland og 

Tvillingtunnelen. 

 Massiv ur ved Urahaugstunnelens 

vestlige påhugg som ikke må berøres.  

Anleggsfase: 

 Anleggsdriften kan gjennomføres 

tilnærmet uavhengig av 

trafikkavviklingen på dagens E134 

mellom Mo og Grindheim. 

 

Sammenligningen viser at alle alternativene er skredutsatt, og gitt dagens kunnskap er det vanskelig å 

skille alternativene fra hverandre.    

 

Videre viser sammenligningene at det er knyttet en mulig flomproblematikk til E-I (alternativ nord for 

Stordalsvatnet) i området ved Mo som ikke er gjeldende for de andre alternativene.  

 

E-II er det klart beste alternativet når det gjelder regularitet i både drifts- og anleggsperioden; det er 

omkjøringsveger mellom Hovland og Urahaug, og anleggsdriften kan forløpe tilnærmet uavhengig av 

trafikken på eksisterende E134.   

 

Med tanke på akuttforurensning vurderes de alternativene som innebærer anleggsarbeid ved 

Etnevassdraget, som mest risikofylte, dvs. E-I og E-III. 
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E-I har to ulike tunnelvariasjoner: Vad og Bygdeborgtunnelen. Dagens kunnskap viser at Vad-tunnelen 

er utsatt for skred, men det er usikkerhet knyttet til omfanget av dette.  

 

Innen E-II fremstår Ramsviktunnelen (lang) som mindre skredutsatt enn Ramsvik (kort). 

  

Med tanke på variasjonene innen E-III fremstår tunnelløsningen som det minst risikofylte alternativet 

både med tanke på trafikksikkerhet og regularitet i driftsfase. Tunnelalternativet vil likevel kunne gi mer 

massetransport på eksisterende veg.  
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9. KONKLUSJON  

Denne ROS-analysen har identifisert risiko- og sårbarhetsforhold for de foreslåtte alternativene for ny 

E134 mellom Bakka og Solheim.   

 
Analysen viser at det ved deler av strekningen er identifiserte risiko- og sårbarhetsforhold knyttet til 

skred, hjortevilt og bekkedrag. Disse forholdene må følges og opp og utredes nærmere i det videre 

arbeidet. Ved Solheim vil det etter planen være et brudd i lokalveisystem, noe som gjør vegen sårbar 

med tanke på regularitet. Det bør utredes om det finnes muligheter for videreføring mot vest. Videre må 

særegne hensyn tas ved anleggsgjennomføring nært sårbare naturmiljø. Dette gjelder spesielt ved 

Etnevassdraget, som er et vernet vassdrag og en nasjonal lakseelv.  

 

Foruten alternativ D-III (Gjerdsvik – Mo, nordlig alternativ om Etne) der det er mulig fravik fra normaler 

og uheldige kombinasjoner av tunnel (med stigning), kryss og kurve, viser sammenligninger at det ikke 

er store forskjeller mellom alternativene når det gjelder trafikksikkerhet. I de tilfellene det er ulikheter, 

er i hovedsak disse forskjellene ikke knyttet til egenskaper ved vegen, men heller lokale forhold som 

skredfare, blending og pipeeffekt i tunneler samt lokale variasjoner i føreforhold.  

 

Ved to av delstrekningene er det alternativ som skiller seg spesielt negativt ut. Dette gjelder alternativ 

B-II (Eikeland – Ølensvåg, om Espeland) og alternativ D-III (Gjerdsvik – Mo, nordlig alternativ om 

Etne). For B-II er det spesielt anleggsfasen som er utfordrende, mens D-III er forbundet med risiko 

både i driftsfase og anleggsfase.   

 

   

 

 

 

 

 

 

  



 

E134 BAKKA - SOLHEIM 59 

 

 

 

 

 

 

Rambøll 

 

10. REFERANSER 

/1/ E134 Bakka – Solheim: Planprogram, Statens vegvesen, 2013 

/2/ Plan og bygningsloven, www.lovdata.no 

/3/ Samfunnssikkerhet i arealplanlegging – kartlegging av risiko og sårbarhet, Direktoratet 

for Samfunnssikkerhet og Beredskap, 2011 

/4/ Håndbok 271: Risikovurderinger i vegtrafikken, Statens vegvesens, 2007  

/5/ Norsk standard 5814 - Krav til risikovurderinger, Standard Norge, 2008  

/6/ Veileder for risikoanalyser av vegtunnel (revidert), Statens vegvesen, 2007 

/7/ Håndbok N500: Vegtunneler, Statens vegvesen, 2014  

/8/ Håndbok N100: Veg- og gateutforming, Statens vegvesen, 2014 

/9/ Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler (tunnelsikkerhetsforskriften), 

www.lovdata.no 

/10/ Håndbok 222: Trafikksikkerhetsrevisjoner og inspeksjoner – Veiledning, Statens 

vegvesen, 2005 

/11/ Temaveileder 11: Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse av brann- og 

elsikkerhet i vegtunneler, Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

Beredskap og Statens vegvesen, Vegdirektoratet, 2011  

/12/ Forskrift om sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen (vegsikkerhetsforskriften) 

www.lovdata.no 

/13/ E134 Bakka – Solheim: Kommunedelplan, Rambøll Norge AS, datert desember 2014 

/14/ Kart.dsb.no, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

/15/ Nasjonal transportplan 2014 – 2023, Stortingsmelding nr. 26 (2012 – 2013), 

Samferdselsdepartementet 2013 

/16/ Trafikkulykker i vegtunneler 2 En analyse av trafikkulykker i vegtunneler på 

riksvegnettet for perioden 2001 – 2006; Statens vegvesen veg og trafikkavdelingen, 

Trafikksikkerhetsseksjonen, 2008 

/17/ E134 Bakka – Solheim: Konsekvensutgreiiing - Tema naturmiljø (utkast), Rambøll Norge 

AS, datert 01.12.2014  

/18/ Diverse tegninger, 3D-modeller, dokumenter, etc., Rambøll Norge AS.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/
http://www.lovdata.no/


 

Ramboll 

VEDLEGG 1: A (I – III) - DETALJERT ANALYSEINFORMASJON  

DELSTREKNING A-I: SOLHEIM – EIKELAND OM KNAPPHUS 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Veg i dagen  Solheim – 

Eikeland om 

Knapphus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikkhendelser Driftsfase: På eksisterende E134 har det vært noen utforkjøringer for østgående ved Nedre Austreim i skarp 

høyre kurve. Forholdene i dette området vil bedres ved ny veg.  

 

Det er få myke trafikanter i området mellom Solheim og Knapphus, men noen syklister bruker vegen som en del 

av rundløype for trening.  

 

Kryssing av veg med Nedre Austreim er ikke klarlagt. Det går skolebusser i området og det er behov for kryssing 

av vegen (se også detaljert analyse informasjon for delstrekning A-II, kryss ved Nedre Austreim).   

 

Strekningen er innenfor krav i normaler, men ved Knapphus er det en uheldig kombinasjon av kurve – tunnel – 

kryss.  

 

Det er en del hjortevilt i området øst for Knapphus. Det er registrert døgntrekk i lia like ovenfor planlagt linje (i 

grensen mellom utmark og dyrka mark). I området mellom Knapphus og Eikelandstjørna vil barriereeffekten for 

vilt øke. Dette både pga. at ny E134 vil ligge på relativt høye fyllinger og at vegen bygges med autovern og 

midtdeler. I tillegg vil dagens E134 gå parallelt ved ny veg. Det vil likevel være mindre trafikk på lokalvegen (dvs. 

gammel E134) og denne vil ha lavere hastighetsnivå.  

 

Føreforhold kan ofte være vanskelige ved Eikelandstjørna vinterstid. Området kan karakteriseres som en 

lavlandsmyr som er fuktig også kan vinterstid ha lavere temperatur enn tilgrensende områder i vest. Langs 

dagens E134-trasé mot øst (Espelandssvingene) problemene med føreforhold enda mer fremtredende (se 

detaljert analyseinformasjon for delstrekning B-II).   

Anleggsfase: Lokasjon for massedeponi(er) er ikke planlagt per desember 2014, men det antas størsteparten av 

massetransport vil måtte gå på eksisterende E134 på gjeldende delstrekning. Dette kan gi noe økt fare for 

trafikkulykker i området. Det er få myke trafikanter på deler av strekningen, spesielt i området ved mellom 

Solheim og Knapphus.     

Flomhendelser: Driftsfase: Flere sidebekker kan ha stor vannføring langs hele delstrekningen. Bekken som kommer ned mellom i 

området mellom Solheim og Nedre Austreim kan ha spesielt høy vannføring ved store nedbørsmengder.  
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DELSTREKNING A-I: SOLHEIM – EIKELAND OM KNAPPHUS 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Skredhendelser: Driftsfase: Observasjoner viser få spor av skred i terrenget, men aktsomhetskart for skred viser at deler av 

strekningen ligger i utløpsområde for skred.  

 

Aktsomhetskart viser følgende (se vedlegg 7 – 9):  

 Snøskred: Strekningen mellom Nedre Austreim og Alvseikje er et utløpsområde for snøskred. 

 Steinskred: Like sør for Nedre Austreim og ved Knapphus er det økt fare for steinskred. 

 Jord- og flomskred i området nordvest for tunnel gjennom åsrygg før Knapphus og ved Knapphus.  

Ved Eikeland er markert som utløpsområde for snø-, flom- og jordskred i nord. Problematikken er ikke gjeldende 

for linjevarianten som går sørøstsiden av Eikelandstjørn.   

Registrerte hendelser (se vedlegg 10):  

 Steinsprang ved Knapphus og jord-/løsmasseskred mellom Knapphus og Alvseikje.       

Anleggsfase: Fare for nedfall fra anleggsområdet til dagens veg i området mellom Nedre Austreim og Knapphus.   

Akuttforurensning Driftsfase: Dagens E134 passerer samme område.   

 

Det er ingen større drikkevannskilder i området, men det er mulig det er lokale drikkevannskilder. Dette er det 

ikke kunnskap om. Ofte er standarden lav på private brønner, og det gjør disse sårbare for forurensning.  

Nærføring til Eikelandstjørn er sårbart med tanke på akuttforurensning (ulykke med farlig gods). 

Anleggsfase: Byggingen av vegen vil innebære direkte inngrep mot vassdrag området mellom Solheim og Nedre 

Austreim. Avrenning i anleggsfasen kan utgjøre en fare med tanke på miljøet i vassdraget.  

 

Vågselva er lakseførende fra Ølensvåg og opp til Eikelandstjørna. Dette gjør området sårbart med tanke på 

akuttforurensning og avrenning. Spesielt i anleggsfasen kan akuttutslipp fra anleggsmaskiner og avrenning 

utgjøre en fare overfor elva. 

Fremkommelighets-

problemer for 

beredskapsetater 

Driftsfase: Generelt er vegstandarden (både H4 og H5) er slik at utrykningskjøretøy kan passere på hele 

strekningen mellom bakka og Solheim, også passering mellom brannbil og lastebiler.  

Anleggsfase: De steder hvor linjen krysser dagens E134 er potensielt sårbare punkter.  



 

Ramboll 

DELSTREKNING A-I: SOLHEIM – EIKELAND OM KNAPPHUS 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Sårbarhet for 

vegens regularitet:  

Driftsfase: Det vil være et brudd i lokalvegsystemet vestover ved Solheim. Dette gjør vegens regularitet sårbar i 

dette området.      

 

De resterende delene av strekningen vil ha mulighet for omkjøring ved gjennom lokalveger, inkludert dagens 

E134, som gå parallelt på store deler av strekningen.    

Anleggsfase: Traséen krysser dagens veg på flere steder langs strekningen, men regularitet antas ikke å være 

problematisk for størstedelen av disse kryssingene. Anleggsdriften vil likevel kunne være svært problematisk ved 

kryssområdet ved Knapphus med tanke på regularitet.   

Andre forhold Driftsfase: Det bygges ikke forbikjøringsfelt for østgående trafikk parsellen som er under bygging i vest (Skjold). 

Dette betyr at det er en lang distanse uten mulighet for forbikjøring før parsellstart. Forbikjøringsfelt er ikke 

planlagt før øst for Knapphus (ca. 4 – 5 km fra parsellstart). 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Kryss Kryss ved 

Knapphus 

Aktuelle forhold Driftsfase: Kryss ved Knapphus er et ulykkespunkt i dag. Stigningsforholdet i dag er feil iht. normal, dvs. en klar 

bedring i forhold til normalen. Krysset flyttes østover, og blir et planskilt kryss med ramper. Av- og påkjøring er 

strukket ut pga. stigning; utgjør et langt kryssområde.  

Anleggsfase: Anleggsdriften vil likevel kunne være svært problematisk ved kryssområdet i Knapphus med tanke 

på regularitet.   

Broer Ingen broer  - - 

Tunnel Åsrygg før 

Knapphus 

(265 meter)  

Aktuelle forhold Driftsfase: Blending er en mulig problematikk for tunnelen, da med tanke på kveldssol. 

 

Tunnelen er for kort til å utføre TUSI-beregninger.  

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

 

 

 

 

 



 

Ramboll 

DELSTREKNING A-II: SOLHEIM – EIKJESDALEN OM VATNEDALEN  
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Veg i dagen  Solheim – 

Eikeland om 

Vatnedalen 

 

- Se detaljert 

analyse-

informasjon 

delstrekning A-

I for detaljer 

om 

strekningen 

mellom 

Solheim og 

Austreim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikkhendelser:  Driftsfase: Det er mye hjort i Vatnedalen, og det antas høy risiko for viltpåkjørsler. 

Ingen ytterligere forhold identifisert.  

Anleggsfase: Foruten strekningen mellom Solheim og ved Eikeland, kan anleggsdriften foregå utenfor dagens vegsystem.  

Flomhendelser Driftsfase: Ingen større bekker kommer ned i Vatnedalen, men det kommer to vassdrag ned i Eikjesdalen, deriblant 

Eikjesdalsåna. Vegen vil krysse Eikjesdalsåna i bro.  

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Skredhendelser Driftsfase: I Vatnedalen er det terrenget på nordlig side av planlagt linje svært bratt. Området er likevel ikke vurdert som 

et spesielt utsatt område, men detaljer om geotekniske og geologiske forhold er ikke kjent.  

 

Det ligger en steinur langs deler av strekningen i Vatnedalen. Nærmere detaljer om steinura er ikke kjent.    

 

I Vatnedalen er det bratte fjellskrenter og aktsomhetskart for viser potensiell fare for både steinsprang, snøskred, jord- og 

flomskred i området (se vedlegg 7 – 9). Det er også registrert skredhendelser i form av løsmasseskred og jordskred i 

Vatnedalen (se vedlegg 10).   

Ved Eikeland er markert som utløpsområde for snø-, flom- og jordskred i nord. Problematikken er ikke gjeldende for 

linjevarianten som går sørøstsiden av Eikelandstjørn.   

Anleggsfase: Store deler av anleggsdriften foregår i områder uten bebyggelse og infrastruktur. Ingen ytterligere forhold 

identifisert.  

Akuttforurensning Driftsfase: Nærføring til sårbare naturmiljø i Vatnedalen (ulykke med farlig gods).  

Anleggsfase: Bygging av vegen vil innebære direkte inngrep mot vassdrag i området mellom Solheim og Nedre Austreim. 

Avrenning i anleggsfasen kan utgjøre en fare for miljøet i vassdraget.  

Generell avrenningsproblematikk og akuttforurensningsproblematikk. Spesielt problematisk dersom ekstrem nedbør 

inntreffer under anleggsperioden. Sårbare naturmiljø er identifisert ved Lintjørna og ved Vatnedalsvatnet. Linjen går tett 

inntil begge dissen vannene [17]. 

Vågselva er lakseførende fra Ølensvåg og opp til Eikelandstjørna. Dette gjør området sårbart med tanke på 

akuttforurensning og avrenning. Spesielt i anleggsfasen kan akuttutslipp fra anleggsmaskiner og avrenning utgjøre en fare 

overfor elva. 



 

Ramboll 

DELSTREKNING A-II: SOLHEIM – EIKJESDALEN OM VATNEDALEN  
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Fremkommelighets-

problemer for 

beredskapsetater 

Driftsfase: I Vatnedalen og ned til Eikeland bygges vegen uavhengig av eksisterende E134.   

Anleggsfase: I Vatnedalen og ned til Eikeland bygges vegen uavhengig av eksisterende E134. 

Sårbarhet for 

vegens regularitet:  

Driftsfase: Eksisterende E134 er omkjøringsveg.  

Det vil være et brudd i lokalvegsystemet vestover ved Solheim. Dette gjør vegens regularitet sårbar i dette området.      

Anleggsfase: I Vatnedalen og ned til Eikeland bygges vegen uavhengig av eksisterende E134. 

Andre forhold: - 

Kryss Kryss ved 

Austreims-

bygda 

 Driftsfase: Kryss iht. gjeldende normaler.  

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Broer Bro i vest for 

Øygarden 

(tunnel) 

Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Kryssing av vassdrag i Eikjesdalen kan være problematisk med tanke på avrenning og akuttutslipp.  

Tunnel Alternativ 1: 

Eikjesdalen 

(2150 meter) 

Aktuelle forhold Driftsfase: 

TUSI-beregninger:   

        Trafikk Ulykker   Branner pr år Havari 

Navn 

 

ÅDT Lengde arbeid pr år  frekvens Lett Tung pr år 

        x 1000kjtkm           

  

 

                

Eikjesdalen 8500 2150 7213,313 0,328 0,046 0,062 0,020 86,55975 

                    

* Se vedlegg 6 for nærmere detaljer om TUSI-beregninger for tunnelen. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  



 

Ramboll 

DELSTREKNING A-II: SOLHEIM – EIKJESDALEN OM VATNEDALEN  
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

 Alternativ 2: 

Øygarden 

(800 meter) 

Aktuelle forhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsfase: Mulige utfordringer med tanke på kveldssol og blending.  

TUSI-beregninger: 

        Trafikk Ulykker   Branner pr år Havari 

Navn 

 

ÅDT Lengde arbeid pr år  frekvens Lett Tung pr år 

        x 1000kjtkm           

  

 

                

Tunnel (3 felt) 

Øygarden 
8500 800 2482 0,262 0,105 0,021 0,007 22,338 

                    

* Se vedlegg 6 for nærmere detaljer om TUSI-beregninger for tunnelen. 

Anleggsfase: Ingen spesielle risikoforhold identifisert. 

 

  



 

Ramboll 

DELSTREKNING A-III: TVERRFORBINDELSE fra A-II til A-I 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Veg i dagen  Solheim – 

Eikeland med 

tverrforbindelse 

fra A-II til A-I 

 

- Vegen følger 

samme linje som 

A-II t.o.m. 

Vatnedalsvatnet 

og samme linje 

som A-I fra 

Aurdal. Se 

detaljert analyse-

informasjon for A-

I og A-II for 

vurderinger av 

disse 

strekningene. 

 

 

 

 

Trafikkhendelser Driftsfase: Lignende problematikk med hjortevilt som i Vatnedalen som i A-II. Traséen vil kreve større fyllinger i 

området Aurdal/Eikeland. Dette vil som alternativ A-I kunne være problematisk med tanke på hjortevilt og kryssing.  

Anleggsfase: Ingen kjente forhold. 

Flomhendelser Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold. 

Skredhendelser Driftsfase: Tunnelens portalområde i Vatnedalen en noe problematisk med tanke på steinsprang. Her vil det være 

høye skjæringer.  

Aktsomhetskart viser potensiell fare for både snøskred og jord- og flomskred i Vatnedalen. DSBs aktsomhetskart 

viser at utløpssonene for steinsprang er mer begrenset sør for Vatnedalsvatnet enn hva som er tilfellet i nord. 

Ved Eikeland er markert som utløpsområde for snø-, flom- og jordskred i nord. Problematikken er ikke gjeldende for 

linjevarianten som går sørøstsiden av Eikelandstjørn.    

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.   

Akuttforurensning Driftsfase: Nærføring til Eikelandstjørn er sårbart med tanke på akuttforurensning (ulykke med farlig gods). 

Anleggsfase: Bygging av vegen vil innebære direkte inngrep mot vassdrag i området mellom Solheim og Nedre 

Austreim. Avrenning i anleggsfasen kan utgjøre en fare for miljøet i vassdraget.  

Generell problematikk knyttet til avrenning og akuttforurensning. Sårbare områder er identifisert ved Lintjørna og 

Vatnedalsvatnet [17]. Linjen passerer på sørsiden av Vatnedalsvatnet, noe lengre fra vannet enn hva som er tilfellet i 

alternativ A-II, som passerer Vatnedalsvatnet på nordsiden.   

Vågselva er lakseførende fra Ølensvåg og opp til Eikelandstjørna. Dette gjør området sårbart med tanke på 

akuttforurensning og avrenning. Spesielt i anleggsfasen kan akuttutslipp fra anleggsmaskiner og avrenning utgjøre en 

fare overfor elva. 

Fremkommelighets

-problemer for 

beredskapsetater 

Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Mellom Nedre Austreim og Aurdal foregår anleggsdriften i områder uten eksisterende veg. 

Sårbarhet for 

vegens regularitet  

Driftsfase: Eksisterende E134 er omkjøringsveg.  

Det vil være et brudd i lokalvegsystemet vestover ved Solheim. Dette gjør vegens regularitet sårbar i dette området.      



 

Ramboll 

DELSTREKNING A-III: TVERRFORBINDELSE fra A-II til A-I 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Anleggsfase: Mellom Nedre Austreim og Aurdal foregår anleggsdriften i områder uten eksisterende veg. 

Andre forhold Driftsfase: -  

Anleggsfase: Nærføring til fornminnefelt ved Tømre. 

Kryss Ved Nedre 

Austreim 

Aktuelle forhold Se detaljert analyse for delstrekning A-II. 

Broer Ingen - - 

Tunnel Tunnel fra 

Vatnedalen 

gjennom 

Krakkanuten. 

Aktuelle forhold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsfase: Tunnelen vil ha 5 % stigning mot vest. Tunnelen bygges med tre felt (to felt for vestgående trafikk). 

Mulig problematikk med kveldssol for vestgående trafikk.   

 

Tunnelens stigning (4,54 %) kan gi pipeeffekt i forbindelse med brann. 

 

Vanskelig påhugg/portalområde i vest med tanke på høye skjæringer og skredfare.  

 

TUSI-bergninger:  

        Trafikk Ulykker   Branner pr år Havari 

Navn 

 

ÅDT Lengde arbeid pr år  frekvens Lett Tung pr år 

        x 1000kjtkm           

  

 

                

Krakkanuten 8500 1810 5615,525 0,393 0,070 0,053 0,016 56,15525 

                    

* Se vedlegg 6 for nærmere detaljer om TUSI-beregninger for tunnelen. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

 



 

Ramboll 

VEDLEGG 2: B (I – II) – DETALJERT ANALYSEINFORMASJON 

B-I: EIKELAND – ØLENSVÅG, SØRLIG ALTERNATIV I ÅSSIDEN 
   

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Veg i dagen  Eikeland – 

Ølensvåg, sørlig 

alternativ i 

åsside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikkhendelser  Driftsfase: Fra Ølensvåg går det flere turstier opp åssiden. Vegen vil kunne bli en barriere med tanke på kryssing. 

Det etableres kulverter for landbrukskjørtøy på strekningen som potensielt vil kunne benyttes.   

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.    

Flomhendelser Driftsfase: Linjen krysses av flere bekker.  

Anleggsfase: Generell problematikk knyttet til avrenning.  

Skredhendelser Driftsfase: Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser at problematikken potensielt er gjeldende en tynt belte 

langs delstrekningen (se vedlegg 9).  

Anleggsfase: Ingen kjente forhold. 

Akuttforurensning Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Generell problematikk knyttet til avrenning og akuttforurensning. 

Fremkommelighets-

problemer for 

beredskapsetater 

Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Sårbarhet for 

vegens regularitet  

Driftsfase: Lokalveg er omkjøringsveg.   

Anleggsfase: Foruten massetransport på eksisterende veg, kan anleggsdriften foregå uavhengig av 

trafikkavvikling. 

Andre forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Det mulig det avdekkes kulturminner i planområdet.  



 

Ramboll 

B-I: EIKELAND – ØLENSVÅG, SØRLIG ALTERNATIV I ÅSSIDEN 
   

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Kryss Kryss i åsside 

sørøst for 

Ølensvåg 

Aktuelle forhold Driftsfase: Planskilt kryss med lange ramper sørøst for Ølensvåg. Adkomstveg vil ha 8 % stigning på deler av 

strekningen opp fra Ølensvåg. Mulig fremkommelighetsproblematikk vinterstid. Krysset og ny lokalveg vil være 

belastet med tungtrafikk, noe som vil kunne gi potensiell støyproblematikk i området, spesielt med tanke på 

nærliggende boligområde. Støyskjerming hensyntas som en del av planleggingen.   

 

Pga. plassering antas krysset å kunne lede mer lokaltrafikk mellom Ølensvåg og Ølen over på ny E134, enn et kryss 

på vestsiden av Ølensvåg (se delstrekning B-II). Dette vil gi økt trafikkandel på høystandard-veg. I dag er ÅDT 

mellom Ølensvåg og Ølen den høyeste på hele strekningen mellom Bakka og Solheim (7000 kj.tøy/døgn). 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Broer Ingen  - - 

Tunnel Ingen  - - 

 

 

  



 

Ramboll 

B-II: EIKELAND – ØLENSVÅG, OM ESPELAND 
   

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Veg i dagen  Eikeland – 

Ølensvåg om 

Espeland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikkhendelser  Driftsfase: I området ved Espeland (Espelandssvingene) er det registrert flere ulykker i forbindelse med frost. 

Linjen går i dalsøkk ved siden av Vågselva. Sammen med erfaringsmessig lavere temperaturer her enn i 

omkringliggende områder, gir dette vanskelige føreforhold vinterstid.   

Fra Ølensvåg går det flere turstier opp åssiden. Vegen vil kunne bli en barriere med tanke på kryssing. Det 

etableres kulverter for landbrukskjørtøy på strekningen som potensielt vil kunne benyttes.   

Anleggsfase: Anleggsområdet vil gripe inn i dagens E134, og kan gi økt fare for ulykker. 

Flomhendelser Driftsfase: Ingen kjente forhold, men problematikk kan potensielt oppstå dersom elva delvis legges i rør.   

Anleggsfase: Anleggsarbeid i Espelandssvingene er problematisk med tanke på nærliggende elv og 

flomproblematikk. 

Skredhendelser Driftsfase: Aktsomhetskart viser ikke økt fare for skred på strekningen, men det er likevel registrerte 

skredhendelser i form av jord- og løsmasser ved Espeland (se vedlegg 10).   

Anleggsfase: Anleggsfasen ved Espedalssvingene er problematisk med tanke på skredfare og inngrep. Skredfare 

kan påvirke dagens E134. Grunnforhold er også stedvis noe problematiske i området. Området består i hovedsak 

av tynn og tykk morene. 

 

Deler av dalføret må bygges om, det antas at anleggsperiode blir lang.  

Akuttforurensning Driftsfase: Nærføring til Vågselva (laks- og sjøørretførende) førende er sårbart med tanke på akuttforurensning 

(ulykke med farlig gods).  

Anleggsfase: Vågselva er sårbar med tanke på at den er laks- og sjøørretførende. Omlegging av elva vil kunne 

påvirke det sårbare naturmiljøet i elva. Anleggsperioden vil ha lang varighet i området, noe som øker risikoen for 

akuttforurensning.    

Fremkommelighets-

problemer for 

beredskapsetater 

Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Gitt at E134 kan holdes åpen gjennom hele anleggsperioden, er det ingen kjente forhold som vil gi 

fremkommelighetsproblemer for beredskapsetater.   

Sårbarhet for 

vegens regularitet 

Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Det vil være utfordrende å holde E134 åpen i dalføret ved Espeland, spesielt ved etablering av 

krysset vest for Ølensvåg 



 

Ramboll 

B-II: EIKELAND – ØLENSVÅG, OM ESPELAND 
   

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Andre forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Vegen er konflikt med høyspenttrasé, blant annet ved Ølensvåg. Denne må flyttes før anleggsstart.     

Kryss Kryss vest for 

Ølensvåg 

Aktuelle forhold  Driftsfase: Kryssplasseringen vil være bedre for vestgående trafikk enn ved alternativ B-I. Krysset vil gi mindre 

støyproblematikk enn alternativ B-II.    

Anleggsfase: Krysset vest for Ølensvåg er svært komplekst å bygge både med tanke på omfang, grunnforhold, 

nærføring til vassdrag og E134s regularitet.   

Broer Ingen - - 

Tunnel Ingen - - 

 

 

  



 

Ramboll 

VEDLEGG 3: C - DETALJERT ANALYSEINFORMASJON  

 DELSTREKNING C: ØLENSVÅG - GJERDSVIK  
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Veg i dagen  Ølensvåg - 

Gjerdsvik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikkhendelser  Driftsfase: Mange turgåere benytter vegen vest for Berge sags lager. Ny veg kan bli en barriere og således gi 

uønskede kryssinger dersom det ikke legges til rette for gående.  

 

Det har vært svært mange viltpåkjørsler ved Dørheim. Spesielt stor fare ved avkjørsel til Olalivegen og den gamle 

vegstasjonen på vestsiden av Fikse, østover over høybrekket og ned mot planlagt tunnel (Eikanes). På strekningen 

med mye hjortevilt går linjen for ny E134 parallelt med dagens veg, noe som gir en ytterligere barriereeffekt med 

tanke på kryssing.     

 

Fikse kan ha problematiske føreforhold vinterstid. Fikse ligger ca. 200 meter over havet, noe som er over 150 

meter over omkringliggende vegområder.   

Anleggsfase: Anleggsdriften kan i hovedsak gjennomføres uavhengig av dagens E134. Kontaktpunkt ved 

eksisterende vegsystem er ved Fikse (E134) og ved (fv. 514).   

Flomhendelser Driftsfase: I området mellom Ølen og Gjerdsvik kommer det ned flere bekkedrag. I følge gjeldende plan, vil ett av 

bekkedragene krysses med bro, mens resten vil gå i kulvert. I forbindelse med detaljprosjektering kan det bli 

aktuelt med flere kortere broer. Som i resten av prosjektet, dimensjoneres kulverterter og broer for 200-års flom 

med 20 % klimapåslag.  

Det er skogsveger i liene sør for planlagt linje. Det er ukjent om disse kan påvirke vannvegene i området.      

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Skredhendelser Driftsfase: Høye skjæringer på begge sider av broen ved Ølen, men dette mulige problemet skal kunne løses med 

sikringstiltak.  

Aktsomhetskart viser følgende langs delstrekningen (se vedlegg 7 – 9): 

 Snøskred: Store deler om av strekningen fra Ølen til Fikse 

 Steinsprang: Utløpsområde ved Dørheim og ved Oppeim. 

 Flom- og jordskred: Åtte belter med potensielle skredfare.   

Registrert hendelser (se vedlegg 10):  

 Løsmasse- og jordskred ved Dørheim og Oppeim. Steinsprang ved Fikse, Eikanes og Osvåg.  



 

Ramboll 

 DELSTREKNING C: ØLENSVÅG - GJERDSVIK  
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Anleggsfase: Ny veg skal etableres i skrenten ovenfor eksisterende veg ved Fikse. Nedfall til eksisterende veg kan 

forkomme. 

Akuttforurensning Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Generell problematikk med tanke på avrenning og akuttutslipp. 

Det er en borebrønn i området før tunnelen på østsiden av Fikse som er sårbar for avrenning og akuttutslipp. 

Fremkommelighets-

problemer for 

beredskapsetater 

Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.   

Sårbarhet for 

vegens regularitet  

Driftsfase: E134 føres parallelt og vil kunne være omkjøringsveg. 

Anleggsfase: Anleggsdriften kan i hovedsak gjennomføres uavhengig av dagens E134. Kontaktpunkt med 

eksisterende vegsystem er ved Fikse (E134) og ved Ølen (fv. 514). Ingen spesielle forhold knyttet til kontaktpunkt 

er identifisert.  

Andre forhold Driftsfase: Det planlegges med mulighet kontrollstasjon for tyngre kjøretøy ved Fikse.  

Anleggsfase: Vegen er konflikt med høyspenttrasé, blant annet ved Ølen. Denne må flyttes før anleggsstart.     

 

Potensielt automatisk fredede kulturminner i området.   

Kryss Ved Ølen Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Ved Fikse Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Ingen særegne forhold identifisert.   

Broer Over fv. 514 sør 

for Ølen  

Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Ingen særegne forhold identifisert. 

Mindre bro i 

helling opp mot 

Fikse 

Aktuelle forhold Driftsfase: Dimensjoneres for 200-års flom med 20 % klimapåslag.  

Anleggsfase: Generell problematikk med tanke på akuttutslipp og avrenning.  



 

Ramboll 

 DELSTREKNING C: ØLENSVÅG - GJERDSVIK  
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Tunnel Eikanes (450 

meter) 

Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Tunnelen er for kort til å utføre TUSI-beregninger. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

 

  



 

Ramboll 

VEDLEGG 4: D (I – III) – DETALJERT ANALYSEINFORMASJON 

DELSTREKNING D-I: GJERDSVIK – MO, SØRLIG ALTERNATIV MED TUNNEL GJENNOM ÅSRYGG 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Veg i dagen   Trafikkhendelser  Driftsfase: Krysset ved Mo planlegges som et T-kryss og er plassert på rettstrekket like etter standardspranget fra H5 til H4 

vegstandard, som innebærer slutt på midtdeler. Lokalvegen som kobles på ved Mo, antas å få ÅDT 500 – 1000. Mesteparten 

av trafikken fra Mo går mot vest, noe som innebærer kryssing av østgående kjørefelt. Brukere av vegen er for det meste 

fastboende, men det vil også være noe trafikk i forbindelse med en campingplass i området. Vegen vil være lite benyttet av 

tungtrafikk.    

Anleggsfase: Foruten med Mo, kan delstrekningen kan bygges uavhengig av dagens E134. Forhold knyttet til 

massetransport er ukjent.  

Flomhendelser Driftsfase: Ingen kjente forhold.   

Anleggsfase: Ingen kjente forhold. 

Skredhendelser Driftsfase:  

Aktsomhetskart viser følgende langs delstrekningen (se vedlegg 7 – 9): 

 Steinsprang: Mindre utløpsområde øst for Vågsøyri.   

Registrerte hendelser (se vedlegg 10):  

 Løsmasseskred ved Vågsøyri og like vest for Mo.   

Anleggsfase: Det er ikke kjente problem med masser og grunnforhold i dette området.  

Ny veg skal etableres i skrenten ovenfor Vågsøyri. Nedfall til eksisterende veg kan forkomme. 

Akuttforurensning Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Generell problematikk knyttet til avrenning og akuttutslipp. I østre del av delstrekningen (ved Mo) vil 

avrenning og akuttutslipp kunne nå Etnevassdraget, som er svært sårbart med tanke på lakseføring. 

Fremkommelighets-

problemer for 

beredskapsetater 

Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Sårbarhet for Driftsfase: Eksisterende E134 vil være omkjøringsveg.  



 

Ramboll 

DELSTREKNING D-I: GJERDSVIK – MO, SØRLIG ALTERNATIV MED TUNNEL GJENNOM ÅSRYGG 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

vegens regularitet  Anleggsfase: Unntatt ved Mo, kan delstrekningen bygges uavhengig av trafikkavviklingen på dagens E134.   

Andre forhold Driftsfase: Støy kan være problematisk boliger på østlig side. Lokal skjerming er aktuelt. Avbøtende tiltak er direkte 

tilkoblet terreng.  

Anleggsfase: Ingen kjente forhold. 

Kryss Kryss i 

åsside øst 

for Vågen 

Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Ny veg og kryss skal etableres i skrenten ovenfor Vågsøyri. Nedfall til eksisterende veg kan forkomme. 

Kryss ved 

Mo 

 

- Krysset ved 

Mo er aktuelt 

ved E-I, E-II 

og E-III med 

vestlig kryss. 

Aktuelle forhold Driftsfase: Krysset ved Mo planlegges som et T-kryss og er plassert på rettstrekket like etter standardspranget fra H5 til H4 

vegstandard, som innebærer slutt på midtdeler. Lokalvegen som kobles på ved Mo, antas å få ÅDT 500 – 1000. Mesteparten 

av trafikken fra Mo går mot vest, noe som innebærer kryssing av østgående kjørefelt. Brukere av vegen er for det meste 

fastboende, men det vil også være noe trafikk i forbindelse med en campingplass i området. Vegen vil være lite benyttet av 

tungtrafikk.    

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Broer Ingen - - 

Tunnel Sørlig 

tunnel ved 

Etne (950 

meter) 

Aktuelle forhold  Driftsfase: Stigning (5,02 %) kan gi pipeeffekt i forbindelse med brann. 

 

Mulig problematikk med kveldssol for vestgående trafikk ved tunnelens vestre utløp 

 

TUSI-beregninger:  

        Trafikk Ulykker   Branner pr år Havari 

Navn 
 

ÅDT 
Lengd
e arbeid pr år  frekvens Lett Tung pr år 

        x 1000kjtkm           

  
 

                

Åsrygg sør for Etne 4500 950 1560,375 0,200 0,128 0,014 0,006 14,04338 

                    

Se vedlegg 6 for nærmere detaljer om TUSI-beregninger for tunnelen.  

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  



 

Ramboll 

 

DELSTREKNING D-II: GJERDSVIK – MO, ALTERNATIV I DAGEN I ÅSSIDEN SØR FOR ETNE 

 

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Veg i dagen  Gjerdsvik – 

Mo, alternativ 

i dagen sør 

for Etne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikkhendelser  Driftsfase: Krysset ved Mo planlegges som et T-kryss og er plassert på rettstrekket like etter standardspranget fra H5 til 

H4 vegstandard, som innebærer slutt på midtdeler. Lokalvegen som kobles på ved Mo, antas å få ÅDT 500 – 1000. 

Mesteparten av trafikken fra Mo går mot vest, noe som innebærer kryssing av østgående kjørefelt. Brukere av vegen er for 

det meste fastboende, men det vil også være noe trafikk i forbindelse med en campingplass i området. Vegen vil være lite 

benyttet av tungtrafikk.    

Anleggsfase: Foruten med Mo, kan delstrekningen kan bygges uavhengig av dagens E134. Forhold knyttet til 

massetransport er ukjent. 

Flomhendelser Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold. 

Skredhendelser Driftsfase:  

Aktsomhetskart viser følgende langs delstrekningen (se vedlegg 7 – 9): 

 Steinsprang: Mindre utløpsområde øst for Vågsøyri.   

Registrerte hendelser (se vedlegg 10):  

 Løsmasseskred ved Vågsøyri og like vest for Mo. 

Anleggsfase: Det er ikke kjente problem med masser og grunnforhold i dette området.   

Ny veg skal etableres i skrenten ovenfor Vågsøyri. Nedfall til eksisterende veg kan forkomme. 

Akuttforurensning Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Generell problematikk knyttet til avrenning og akuttutslipp. I østre del av delstrekningen (ved Mo) vil 

avrenning og akuttutslipp kunne nå Etnevassdraget, som er svært sårbart med tanke på lakseføring. 

Fremkommelighets

-problemer for 

beredskapsetater 

Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Sårbarhet for 

vegens regularitet  

Driftsfase: Eksisterende E134 vil være omkjøringsveg.   

Anleggsfase: Unntatt ved Mo, kan delstrekningen bygges uavhengig av trafikkavviklingen på dagens E134.  



 

Ramboll 

DELSTREKNING D-II: GJERDSVIK – MO, ALTERNATIV I DAGEN I ÅSSIDEN SØR FOR ETNE 

 

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Andre forhold -  

Kryss  - - Samme to kryss om ved D-I inngår i alternativet Planskilt kryss ved Vågen og kryss ved Mo). Rampene for det vestlige 

krysset vil pga. kurvaturen ved alternativet ha noe annerledes av-/påkjøringsramper men det er ikke avdekket forhold som 

er av betydning i ROS-sammenheng. Ellers se detaljert analyseinformasjon for D – I. 

Broer  Ingen - - 

Tunnel Ingen - -  

  



 

Ramboll 

DELSTREKNING D-III: GJERDSVIK – MO, NORDLIG ALTERNATIV OM ETNE 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Veg i dagen  Gjerdsvik – 

Mo, Nordlig 

alternativ om 

Etne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikkhendelser  Driftsfase: På delstrekningen er det uheldige kombinasjoner med kurvatur, stigning, tunnel og kryss. Se beskrivelser 

av tunneler og kryss nedenfor.   

Krysset ved Mo planlegges som et T-kryss og er plassert på rettstrekket like etter standardspranget fra H5 til H4 

vegstandard, som innebærer slutt på midtdeler. Lokalvegen som kobles på ved Mo, antas å få ÅDT 500 – 1000. 

Mesteparten av trafikken fra Mo går mot vest, noe som innebærer kryssing av østgående kjørefelt. Brukere av vegen er 

for det meste fastboende, men det vil også være noe trafikk i forbindelse med en campingplass i området. Vegen vil 

være lite benyttet av tungtrafikk.    

Anleggsfase: Foruten med Mo og ved kryssalternativ ved Matskor, kan delstrekningen kan bygges uavhengig av 

dagens E134. Kontakten med eksisterende E134 vil være omfattende med bygging av Matskor-krysset. Forhold knyttet 

til massetransport er ukjent. 

Flomhendelser Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Problematisk om flom og ekstrem nedbør sammenfaller med anleggsdriften. Se «Skredhendelser 

nedenfor».  

Skredhendelser Driftsfase:  

Registrerte hendelser (se vedlegg 10):  

 Løsmasseskred like vest for Mo.    

Anleggsfase: Marine avsetninger med leire gir særdeles vanskelige byggeforhold i planområdet. Utglidninger og leir-

/jordskred kan utgjøre en fare for bebyggelse og trafikk på eksisterende E134.   

Ny veg skal etableres i skrenten ovenfor Vågsøyri. Nedfall til eksisterende veg kan forkomme. 

Akuttforurensning Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Spesielt problematisk knyttet til avrenning og akuttutslipp. Avrenningen kan bli mer omfattende pga. 

marine avsetninger. I østre del av delstrekningen (fra Mo og vestover) vil avrenning og akuttutslipp kunne nå 

Etnevassdraget, som er svært sårbart med tanke på lakseføring.   

Generell problematikk knyttet til avrenning og akuttutslipp. I østre del av delstrekningen (ved Mo) vil avrenning og 

akuttutslipp kunne nå Etnevassdraget, som er svært sårbart med tanke på lakseføring. 

Fremkommelighets-

problemer for 

beredskapsetater 

Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold. 



 

Ramboll 

DELSTREKNING D-III: GJERDSVIK – MO, NORDLIG ALTERNATIV OM ETNE 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Sårbarhet for 

vegens regularitet 

Driftsfase: Mulighet for omkjøring via eksisterende vegnett. Eksisterende veg må legges om ved etablering av krysset 

ved Matskor.  

Anleggsfase: Bygging av krysset ved Matskor berører dagens E134, men trafikkavvikling skal kunne håndteres.   

Andre forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Ny veg er i konflikt med eksisterende bebyggelse. Spesielt i kryssområder.   

Kryss Alternativ 1: 

Vestlig kryss 

Aktuelle forhold Driftsfase: Lokale forhold legger begrensning for planlegging av løsninger. Krysset etableres ved utløp fra 

Grytestanda-tunnelen. Denne tunnelen har 5,3 % stigning har utløp ved høyrekurve som går inn i kryssområdet. Alt er 

planlagt på et minimumsnivå i forhold til krav i normaler. Krav til kurvatur er ikke løst per november 2014, og krysset 

vil således fravike fra krav i normal.    

Anleggsfase: Marineavsetninger i området gir særdeles vanskelige forhold. Se «skredhendelser» og «flomhendelser 

ovenfor.   

Alternativ 2: 

Østlig kryss 

Aktuelle forhold  Driftsfase: Lokale forhold legger begrensning for planlegging av løsninger. Det er usikkerhet knyttet til om kurvaturen 

i forhold til kryss og tunnel er innenfor krav i normaler. Avstand mellom tunnel (Enerhaug) og kryss er iht. krav, men 

på minimumsnivå.  

 

I forhold til krav i normaler fremstår alternativet som bedre enn alternativet ovenfor (vestlig kryss). Dette gjelder 

spesielt med tanke på østgående trafikk, som har bratt stigning i tunnel – høyrekurve – kryss i alternativ 1.  

Anleggsfase: Marineavsetninger i området gir særdeles vanskelige forhold. Se «skredhendelser» og «flomhendelser 

ovenfor. I forhold til fare for trafikken på E134 vil trolig alternativ 2 utgjøre en lavere risiko med tanke på 

skredhendelser, da linjen går noe lengre fra eksisterende veg.  

Det krysset ved Skjensvoll må etableres på en stor fylling. Det er usikkerhet knyttet til om de marinemassene vil tåle 

belastningen. 

Broer Ingen - - 



 

Ramboll 

DELSTREKNING D-III: GJERDSVIK – MO, NORDLIG ALTERNATIV OM ETNE 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Tunneler Grytestranda 

(770 meter)  

Aktuelle forhold Driftsfase: 5,3 % stigning. Problemer med kurvatur ved tunnelmunning for østgående trafikk. Stigning kan gi 

pipeeffekt i forbindelse med brann.  

TUSI-beregninger: 

        Trafikk Ulykker   Branner pr år Havari 

Navn 

 

ÅDT Lengde arbeid pr år  frekvens Lett Tung pr år 

        x 1000kjtkm           

  

 

                

Grytestranda 8500 770 2388,925 0,353 0,148 0,024 0,007 21,50033 

                    

* Se vedlegg 6 for nærmere detaljer om TUSI-beregninger for tunnelen. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Enerhaug 

(430 meter) 

Aktuelle forhold Driftsfase: Tunnelen er for kort til å utføre TUSI-beregninger. 

Anleggsfase: Det usikkerhet med tanke på fjelloverdekning ved Enerhaug-tunnelen.   

 

  



 

Ramboll 

VEDLEGG 5: E (I – III) – DETALJERT ANALYSEINFORMASJON 

DELSTREKNING E-I: MO – BAKKA, ALTERNATIV PÅ NORDSIDEN AV STORDALSVATNET 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Veg i dagen  Mo – Bakka, 

alternativ på 

nordsiden av 

Stordalsvatnet

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikkhendelser  Driftsfase: Brokryssinger over Etnevassdrag vil kunne gi vanskelige kjøreforhold. Dette er kjent problematikk knyttet 

til brokryssinger, og ikke noe særegent for denne kryssingen. Kurvaturen er bra med tanke på brokryssing.  

Ingen ytterligere særegne forhold identifisert.      

Anleggsfase: Fra Hovland til Tvillingtunnelen vil byggingen være i konflikt med dagens E134. Økt andel tungtrafikk 

og omlegging av kjørebane kan gi økt risiko for trafikkhendelser i området. 

Flomhendelser Driftsfase: Området ved Mo er flomutsatt. Det planlegges en undergang (kulvert) ved Mo for lokalveg som vil måtte 

senkes opp mot tre meter sammenlignet med dagens veg. I flomsituasjoner vil denne undergangen settes under vann 

og fungere som et ledd i å drenere området og hindre oppstuvning ved ny E134. Det har tidligere ikke vært større 

problemer med flom på eksisterende veg. Deler av vassdragene i området er regulert. Kraftselskap (Haugaland kraft) 

har rutiner for å tappe ned magasin for å begrense flom i Etnevassdraget, samt at det er flere fordrøyningsbasseng 

lenger oppe i vassdrag som begrenser vannmengde nede på flaten ved Mo.  

 

Det kommer ned flere bekker ved Hovland. Kulverter dimensjoneres for 200-årsflom med 20 % klimapåslag. Dette gir 

lav sannsynlighet for at bekkene vil flomme over ny veg.   

Anleggsfase: Ingen kjente forhold. 

Skredhendelser Driftsfase: En ravine med bekk kommer ned ved vestre tunnelpåslag for Vad-tunnelen, som er ett av 

tunnelalternativene med østre påslag ved Hovland. Her er det usikkerhet rundt massenes stabilitet. Pga. skredfare 

innebærer alternativet antagelig en lengre konstruksjon i forbindelse med påhugget.  

Erfaring tilsier at det er stadige steinsprang på eksisterende E134 i området langs Stordagsvatnet på dagens veg.  

Skredfare ved Stordalsvatnet og spesielt ved vestlig tunnelpåhugg for Urahaugstunnelen. 

Aktsomhetskart viser følgende langs delstrekningen (se vedlegg 7 – 9): 

 Tilnærmet gjennomgående fare for snø-, stein, jord- og flomskred fra Hovland til Bakka.    

Registrerte hendelser (se vedlegg 10):  

 Flere registrert hendelser med både snø, stein og løsmasser fra Hovland til Bakka.  



 

Ramboll 

DELSTREKNING E-I: MO – BAKKA, ALTERNATIV PÅ NORDSIDEN AV STORDALSVATNET 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Anleggsfase: Ved vestlig påhugg til Urahaugtunnelen ved Stordalsvatnet er det observert en mektig ut som ikke må 

berøres. Det er ikke utført undersøkelser i dette området. 

Akuttforurensning Driftsfase: Vegen krysser Etnevassdraget (vernet vassdrag og nasjonal lakseelv).  

Anleggsfase: Anleggsgjennomføring nært Etnevassdraget er svært utsatt. Alternativet innebærer bygging av bro 

over elven. Avrenning og akuttforurensning fra maskiner er spesielt kritisk i dette området.   

Fremkommelighets

-problemer for 

beredskapsetater 

Driftsfase: Ingen kjente forhold.   

Anleggsfase: Trafikkavviklingen mellom Hovland og Tvillingtunnelens vestre påhugg er utfordrende i anleggsfasen. 

Foreløpige vurderinger knyttet til arealbruk viser at regularitet skal i stor grad kunne opprettholdes, foruten ved 

sprengning.   

Sårbarhet for 

vegens regularitet  

Driftsfase: Dagens veg mellom Mo og Hovland vil være omkjøringsveg. Det vil ikke være mulighet for omkjøring 

langs fra Hovland og østover til Urahaugstunnelen. Ved Tvillingtunnelen i østre del av delstrekningen er omkjøring 

mulig via eksisterende E134 dersom denne vedlikeholdes. 

Regulariteten på enkelte lokalveger i området ved Austreim er truet. Omkjøringsveger finnes i området.    

      

Anleggsfase: Trafikkavviklingen mellom Hovland og Tvillingtunnelens vestre påhugg er utfordrende i anleggsfasen. 

Foreløpige vurderinger knyttet til arealbruk viser at regularitet i stor grad skal kunne opprettholdes, foruten ved 

sprengning.   

Andre forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Kryss Kryss ved 

Hovland 

Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold. 

Broer Alternativ 1: 

Vestlig bro 

over 

Etnevassdrag 

ved Mo 

Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Anleggsgjennomføring nært Etnevassdraget, er svært utsatt. Alternativet innebærer bygging av bro 

over elv. Akuttforurensning fra maskiner og avrenning er spesielt kritisk i dette området.   

 

 



 

Ramboll 

DELSTREKNING E-I: MO – BAKKA, ALTERNATIV PÅ NORDSIDEN AV STORDALSVATNET 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Alternativ 2: 

Østlig bro over 

Etnevassdrag 

ved Mo 

Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Anleggsgjennomføring nært Etnevassdraget, er svært utsatt. Alternativet innebærer bygging av bro 

over elv. Akuttforurensning fra maskiner og avrenning er spesielt kritisk i dette området.   

 

Det er ikke avdekket vesentlige forskjeller mellom bro alternativene. 

Tunneler Alternativ 1: 

Vad (1100 

meter) 

Aktuelle forhold Driftsfase: En ravine med bekk kommer ned ved vestre tunnelpåslag for Vad-tunnelen, som er ett av 

tunnelalternativene med østre påslag ved Hovland. Her er det usikkerhet rundt massenes stabilitet. Pga. skredfare 

innebærer alternativet antagelig en lengre konstruksjon i forbindelse med påhugget.  

TUSI-beregninger: 

        Trafikk Ulykker   Branner pr år Havari 

Navn 

 

ÅDT Lengde Arbeid pr år  frekvens Lett Tung pr år 

        x 1000kjtkm           

  

 

                

Vad   4500 1100 1806,75 0,232 0,128 0,015 0,007 18,0675 

                    

* Se vedlegg 6 for nærmere detaljer om TUSI-beregninger for tunnelen. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Alternativ 2: 

Bygdeborg-

tunnelen 

(600 meter) 

Aktuelle forhold  Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

TUSI-beregninger: 

        Trafikk Ulykker   Branner pr år Havari 

Navn 

 

ÅDT Lengde arbeid pr år  frekvens Lett Tung pr år 

        x 1000kjtkm           

  

 

                

Bygdeborgtunnelen 4500 600 985,5 0,205 0,208 0,008 0,004 8,8695 

                    

* Se vedlegg 6 for nærmere detaljer om TUSI-beregninger for tunnelen. 



 

Ramboll 

DELSTREKNING E-I: MO – BAKKA, ALTERNATIV PÅ NORDSIDEN AV STORDALSVATNET 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Urahaugen 

(450 meter) 

Aktuelle forhold Driftsfase: Skredfare ved påhugg i vest. Ingen ytterligere identifiserte forhold. 

Tunnelen er for kort til å kunne utføre TUSI-beregninger.   

Anleggsfase: Ved vestre påhugg til Urahaugtunnelen ved Stordalsvatnet er det en ur som ikke må berøres. 

Observasjoner viser at denne uren er mektig ur. Det er ikke gjort geotekniske undersøkelser.   

Tvillingtunnele

n (ca. 1675 

meter) 

 Driftsfase:  

TUSI-beregninger: 

        Trafikk Ulykker   Branner pr år Havari 

Navn 

 

ÅDT Lengde arbeid pr år  frekvens Lett Tung pr år 

        x 1000kjtkm           

  

 

                

Tvillingtunnelen 4500 1675 2751,188 0,255 0,093 0,022 0,010 27,51188 

                    

* Se vedlegg 6 for nærmere detaljer om TUSI-beregninger for tunnelen. 

Anleggsfase: Skredproblematikk ved påslagene. 

 

 

  



 

Ramboll 

DELSTREKNING E-II: MO – BAKKA, ALTERNATIV SØRSIDEN AV STORDALSVATNET  
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Veg i dagen  Mo – Alternativ 

på sørsiden av 

Stordalsvatnet 

 

- E-II følger 

samme linje som 

E-I fra Noreim til 

Bakka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikkhendelser  Driftsfase: Strekningen fra Mo opp mot Grindheim kan ha tidvis vanskelige føreforhold vinterstid på eksisterende 

E134. 

Anleggsfase: Foruten ved området mellom Noreim og Tvillingtunnelen, vil anleggsdriften foregå uten direkte 

konflikt med dagens veg. Det er likevel forventet økt andel tungtrafikk på vegen grunnet massetransport.    

Flomhendelser 

 

Driftsfase: Broer og kulverter dimensjoneres for 200-års flom med 20 % klimapåslag. Ingen ytterligere identifiserte 

forhold.  

Anleggsfase: Ingen kjente forhold  

Skredhendelser Driftsfase: Flere raviner og bekkedrag kommer ned ved den lange venstrekurven rundt Åsbøvik. Området er sårbart 

med tanke på steinsprang, snøskred, jord- og flomskred.  

Det er høye skjæringer inn mot tunnelportalen for Ramsvik-tunnelen (kort), noe som gir fare for steinsprang i 

området.  

Aktsomhetskart viser følgende langs delstrekningen (se vedlegg 7 – 9): 

 Snøskred: Gjennomgående utløpsområde fra Grindheim til Bakka. 

 Steinsprang: Utløpsområde i Ramsvika, sør i Åsbøvik og ved Norheimsstranda (området før rundt påslag 

for Tvillingtunnelen).  

 Jord- og flomskred: Potensiell skredfare ved Ramsvika, sør i Åsbøvik og ved Norheimsstranda.        

Registrerte hendelser (se vedlegg 10):  

 Løsmasseskred ved Håfoss 

 Steinsprang i Ramsvika.  

Anleggsfase: Det er usikkerheter knyttet til inngrep (dvs. områdestabilitet) i løsmasser (morene- og 

breelvavsetning) ved Grindheim terrasse. Etablering av ny veg vil medføre høye kanter med løsmasser og med 

bebyggelse over. 

 

I området på sørsiden av Storvatnet er det bratte og høye fjellskrenter og aktsomhetskart viser potensiell fare for 

steinsprang, snøskred, jord- og flomskred.  

 

Det er usikkerheter med tanke på fjell og masser ved østlig påhugg. Geologiske undersøkelser viser også at det er 

en ur ved det tunnelens østlige påhugg. Uren må ikke berøres.     



 

Ramboll 

DELSTREKNING E-II: MO – BAKKA, ALTERNATIV SØRSIDEN AV STORDALSVATNET  
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Akuttforurensning Driftsfase: Vegen krysser Etnevassdraget (vernet vassdrag og nasjonal lakseelv).  

Anleggsfase: Ved Grindheim vil anlegget etableres i kantsonen til Etnevassdraget, som er et vernet vassdrag og en 

nasjonal lakseelv. Akuttforurensning fra maskiner og avrenning er spesielt kritisk i dette området.   

Fremkommelighets-

problemer for 

beredskapsetater 

Driftsfase: Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Kontaktpunkt med dagens E134 ved Noreim, men dette vil normalt ikke true fremkommelighet.  

Sårbarhet for 

vegens regularitet  

Driftsfase: Eksisterende E134 er omkjøringsveg. 

Ved Tvillingtunnelen i østre del av delstrekningen er omkjøring mulig via eksisterende E134 dersom denne 

vedlikeholdes. 

Anleggsfase: Kontaktpunkt med dagens E134 ved Noreim, men dette vil normalt ikke true regularitet. Linjen har 

kontaktpunkt med lokalveger i området ved Grindheim, men lokale omkjøringsmuligheter finnes. 

Andre forhold -  

Kryss Kryss ved 

Grindheim 

Aktuelle forhold  Driftsfase: T-kryss. Ingen kjente forhold.  

Anleggsfase: Ingen kjente forhold. 

Kryss ved 

Noreim 

Aktuelle forhold  Driftsfase: T-kryss. Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold. 

Broer Ved Grindheim Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Sårbarhet med tanke på avrenning og akuttutslipp til Etnevassdraget.   

Over Brusporen Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold. 



 

Ramboll 

DELSTREKNING E-II: MO – BAKKA, ALTERNATIV SØRSIDEN AV STORDALSVATNET  
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Tunneler Alternativ 1: 

Ramsvik kort 

(ca. 780 meter) 

 

 

Aktuelle forhold Driftsfase: Det er høye skjæringer inn mot tunnelportalen for Ramsvik-tunnelen (kort), noe som gir fare for 

steinsprang i området. 

TUSI-beregninger: 

        Trafikk Ulykker   Branner pr år Havari 

Navn 

 

ÅDT Lengde arbeid pr år  frekvens Lett Tung pr år 

        x 1000kjtkm           

  

 

                

Ramsvik (kort) 4500 780 1281,15 0,216 0,169 0,010 0,005 11,53035 

                    

* Se vedlegg 6 for nærmere detaljer om TUSI-beregninger for tunnelen. 

Anleggsfase: Det er høye skjæringer inn mot tunnelportalen for Ramsvik-tunnelen (kort). Geologiske undersøkelser 

viser også at det er en ur ved det tunnelens østlige påhugg. Uren må ikke berøres.  

Alternativ 2: 

Ramsvik lang 

(ca. 1950 

meter) 

Aktuelle forhold  Driftsfase: 

TUSI-beregninger: 

        Trafikk Ulykker   Branner pr år Havari 

Navn 

 

ÅDT Lengde Arbeid pr år  frekvens Lett Tung pr år 

        x 1000kjtkm           

  

 

                

Ramsvik (lang) 4500 1950 3202,875 0,267 0,083 0,026 0,012 32,02875 

                    

* Se vedlegg 6 for nærmere detaljer om TUSI-beregninger for tunnelen. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Tvillingtunnelen 

(ca. 1675 

meter) 

Aktuelle forhold Se detaljert analyseinformasjon for E-I. 

 

 



 

Ramboll 

 

DELSTREKNING E-III: MO – BAKKA MED TVERRFORBINDELSER FRA E-II TIL E-I 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Veg i dagen  Mo – Bakka med 

tverr-

forbindelse fra 

E-II til E-I 

 

- Alternativ E-III 

følger den samme 

linje som E-II fra 

Mo til Grindheim, 

og videre samme 

linje som E-I fra 

Hovland til Bakka.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikkhendelser Driftsfase: Potensielt glatt vegbane ved brokryssinger. Den østlige broen (alternativ 2, veg i dagen) har en 

problematisk kurvatur på begge sider av Vassenden, og spesielt er venstrekurven på selve broen uheldig.      

 

Anleggsfase: Mellom Grindheim og Hovland kan vegen bygges uavhengig av dagens veg. Massetransport, spesielt 

om tunnelalternativet velges, vil gi økt andel tungtransport på vegen.   

Fra Hovland til Tvillingtunnelen vil byggingen være i konflikt med dagens E134. Økt andel tungtrafikk og omlegging 

av kjørebane kan gi økt risiko for trafikkhendelser i området. 

Flomhendelser Driftsfase: Det kommer ned flere bekker ved Hovland. Kulverter dimensjoneres for 200-årsflom med 20 % 

klimapåslag. Dette gir lav sannsynlighet for at bekkene vil flomme over ny veg.   

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Skredhendelser Driftsfase: Skredfare ved Stordalsvatnet og spesielt ved vestlig tunnelpåhugg for Urahaugstunnelen.  

Erfaring tilsier at det er stadige steinsprang på eksisterende E134 i området langs Stordagsvatnet på dagens veg. 

Aktsomhetskart viser følgende langs delstrekningen (se vedlegg 7 – 9): 

 Tilnærmet gjennomgående fare for snø-, stein, jord- og flomskred fra Hovland til Bakka.    

Registrerte hendelser (se vedlegg 10):  

 Flere registrert hendelser med både snø, stein og løsmasser fra Hovland til Bakka. 

Anleggsfase: Det er usikkerheter knyttet til inngrep (dvs. områdestabilitet) i løsmasser (morene- og 

breelvavsetning) ved Grindheim terrasse. Etablering av ny veg vil medføre høye kanter med løsmasser og med 

bebyggelse over. 

Ved vestlig påhugg til Urahaugtunnelen ved Stordalsvatnet er det en ur som ikke må berøres. Observasjoner viser 

at denne uren er mektig ur. Det er ikke utført geotekniske undersøkelser.   

Akuttforurensning Driftsfase: Vegen krysser Etnevassdraget (vernet vassdrag og nasjonal lakseelv).  

Anleggsfase: Anleggsgjennomføring nært Etnevassdraget er svært utsatt. Alternativet innebærer bygging av bro 

over elven. Avrenning og akuttforurensning fra maskiner er spesielt kritisk i dette området.   

 



 

Ramboll 

DELSTREKNING E-III: MO – BAKKA MED TVERRFORBINDELSER FRA E-II TIL E-I 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Fremkommelighets

-problemer for 

beredskapsetater 

Driftsfase: Om dagløsningen ved Luresund velges, vil det ikke være mulige omkjøringsveger i området. 

Anleggsfase: Trafikkavviklingen mellom Hovland og Tvillingtunnelens vestre påhugg er utfordrende i anleggsfasen. 

Foreløpige vurderinger knyttet til arealbruk viser at regularitet skal i stor grad kunne opprettholdes, foruten ved 

sprengning.   

Sårbarhet for 

vegens regularitet  

Driftsfase: Om dagløsningen ved Luresund velges, vil det ikke være mulige omkjøringsveger i området.  

Det vil ikke være mulighet for omkjøring langs fra Hovland og østover til Urahaugstunnelen. Ved Tvillingtunnelen i 

østre del av delstrekningen er omkjøring mulig via eksisterende E134 dersom denne vedlikeholdes. 

Anleggsfase: Brokryssing og evt. tunnel kan bygges uten konflikt med eksisterende E134. 

 

Trafikkavviklingen mellom Hovland og Tvillingtunnelens vestre påhugg er utfordrende i anleggsfasen. Foreløpige 

vurderinger knyttet til arealbruk viser at regularitet i stor grad skal kunne opprettholdes, foruten ved sprengning. 

Andre forhold Driftsfase: Dagløsningen vil være i direkte konflikt med dagens bebyggelse i Lurasund. 

Anleggsfase: Dagløsningen vil være i direkte konflikt med dagens bebyggelse i Lurasund. 

Kryss Kryss ved 

Grindheim  

Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Sårbarhet med tanke på avrenning og akuttutslipp til Etnevassdraget.   

Broer Alternativ 1: 

Vestlig bro 

Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Sårbarhet med tanke på avrenning og akuttutslipp til Etnevassdraget.   

Alternativ 2: 

Østlig bro 

Aktuelle forhold Driftsfase: Ingen kjente forhold. 

Anleggsfase: Sårbarhet med tanke på avrenning og akuttutslipp til Etnevassdraget.   



 

Ramboll 

DELSTREKNING E-III: MO – BAKKA MED TVERRFORBINDELSER FRA E-II TIL E-I 
  

Type 

delstrekning 

Lokalisering  Risikoforhold Vurdering 

Tunneler Bygdeborg-

tunnelen (kort)  

Aktuelle forhold Driftsfase:  

TUSI-beregninger: 

        Trafikk Ulykker   Branner pr år Havari 

Navn 

 

ÅDT Lengde arbeid pr år  frekvens Lett Tung pr år 

        x 1000kjtkm           

  

 

                

Bygdeborgtunnel (kort) 4500 770 1264,692 0,203 0,161 0,010 0,005 11,38223 

                    

* Se vedlegg 6 for nærmere detaljer om TUSI-beregninger for tunnelen. 

Anleggsfase: Ingen kjente forhold.  

Urahaugen (450 

meter) 

Aktuelle forhold Se detaljert analyseinformasjon for E-I. 

 Tvillingtunnelen 

(ca. 1675 

meter) 

Aktuelle forhold Se detaljert analyseinformasjon for E-I. 

  



 

Ramboll 

VEDLEGG 6: TUSI-BEREGNINGER 

 
 



 

Ramboll 

 
 



 

Ramboll 

 
 



 

Ramboll 

 
 



 

Ramboll 

 



 

Ramboll 

 
 



 

Ramboll 

 
 



 

Ramboll 

 
 



 

Ramboll 

 
 



 

Ramboll 

 
 



 

Ramboll 

 
 

 

  



 

Ramboll 

VEDLEGG 7 AKTSOMHETSKART SNØSKRED 

 

 

Tegnforklaring: 

 

Utløsningsområde 

Utløpsområde 

Aktsomhetskart snøskred for delstrekningen A, Solheim – Eikeland, og delstrekning B, Eikeland – 

Ølensvåg (Kilde: kart.dsb.no). 

  

 



 

Ramboll 

 

 

Aktsomhetskart snøskred for delstrekningen C, Ølensvåg – Gjerdsvik, og delstrekning D, Gjerdsvik –Mo (Kilde: kart.dsb.no). 

 



 

Ramboll 

 

Aktsomhetskart snøskred for delstrekningen E, Mo – Bakka (Kilde: kart.dsb.no).   

  



 

Ramboll 

VEDLEGG 8 AKTSOMHETSKART STEINSPRANG 

 

Tegnforklaring: 

 

Utløsningsområde 

Utløpsområde 

Aktsomhetskart steinsprang for delstrekningen A, Solheim – Eikeland, og delstrekning B, Eikeland 

– Ølensvåg (Kilde: kart.dsb.no).. 

  



 

Ramboll 

 

Aktsomhetskart steinsprang for delstrekningen C, Ølensvåg – Gjerdsvik, og delstrekning D, Gjerdsvik – Mo (Kilde: kart.dsb.no).  

 



 

Ramboll 

 

Aktsomhetskart steinsprang for delstrekningen E, Mo – Bakka (Kilde: kart.dsb.no).   

  



 

Ramboll 

VEDLEGG 9: AKTSOMHETSKART JORD- OG FLOMSKRED 

 

Tegnforklaring: 

 

Potensiell skredfare 

Aktsomhetskart jord- og flomskred for delstrekningen A, Solheim – Eikeland, og delstrekning B, 

Eikeland – Ølensvåg (Kilde: kart.dsb.no). 

  

 



 

Ramboll 

 

Aktsomhetskart jord- og flomskred for delstrekningen C, Ølensvåg – Gjerdsvik, og delstrekning D, Gjerdsvik – Mo (Kilde: kart.dsb.no).  

  



 

Ramboll 

 

Aktsomhetskart jord- og flomskred for delstrekningen E, Mo – Bakka (Kilde: kart.dsb.no). 

  



 

Ramboll 

VEDLEGG 10 REGISTRERTE SKREDHENDELSER 

 

Tegnforklaring: 

 

Steinskred 

Undervannsskred 

Snøskred 

Løsmasseskred, uspes. 

Leirskred 

Jordskred 

Flomskred 

Isnedfall 

Utglidning av veg 

Ikke angitt 

Registrerte hendelser på strekningen Bakka – Solheim (Kilde: kart.dsb.no).   



 

Ramboll 

VEDLEGG 11 LØSMASSEKART 

 

Tegnforklaring: 

 

Tynn morene 

Tykk morene 

Avsmeltingsmorene 

Randmorene 

Breelvavsetning 

Bresjø-/innsjøavsetning 

Hav- og fjordavsetning, 

strandavsetning, tynt dekke 

Hav- og fjordavsetning, tykt 

dekke 

Marin strandavsetning 

Elveavsetning 

Vindavsetning 

Forvitringsmateriale 

Skredmateriale 

Steinbreavsetning 

Torv og myr 

Tynt humus-/ torvdekke 

Fyllmasse 

Bart fjell. Stedvis tynt 

løsmassedekke 

 

 

Løsmassekart for strekningen Bakka – Solheim (Kilde: kart.dsb.no).   



 

Ramboll 

 

VEDLEGG 12: 200-ÅRS FLOMSONEKART  

Innenfor planområdet er det kun utarbeidet flomsonekart for området rundt Etne. Dette er vist i figuren nedenfor.   

 

Tegnforklaring: 

 

Flomutsatt 

Lavpunkt 

Elv og vann 

 

Flomsonekart delsstrekning D og vestre del av delstrekning E (Kilde: kart.dsb.no).   

 


