
Veg og tunnel – E134 Røldal – Seljestad

Byggetrinn 1 (etter prosjektoptimalisering)

Bygging og gjennomføring



● Kryssområder
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– Liamyrane

● Tunnelprofil T9,5 og vegoppbygging
● Riggområder
● Deponiområder
● Kolonneoppstilling

– Midlertidig
– Permanent

● Støytiltak
● Muligheter for private

Problemstillinger under bygging og gjennomføring:



Reguleringsplan Hesjabakk

Regulert løsning – 2-løp



Byggetrinn 1 

1-tunnelløp - etter Systematisk Prosjektoppfølgings Analyse (SPA tiltak)



● Dagens parkeringsplasser ved Hesjabakk blir riggområder for entreprenør under tunneldriving, både i Byggetrinn 1 og 
seinare i Byggetrinn 3 (to tunnelløp).

● Ny parkering på 10 000m2 blir etablert som erstatning for dagens to parkeringsplasser på ca 6400 m2.

Riggområder og deponi Hesjabakk Seljestad



Steintransport fra tunnel til mellomlager – omlasting og transport til deponi

Mellomlager av steinmasser fra 
tunnel

Permanent deponi ved 
Seljestadtunnelen

50-130 lastebillass vil vi anta 
trasporteres fra Hesjabakk til 
Deponi ved Seljestadtunnelen



● Her er det planlagt permanent deponering av ca 420 000m3
● Kan bli behov for midlertidig å lagre massar for seinare transport til Liamyrane.

Deponiområde ved Seljestadtunnelen



● Ved Byggetrinn 3 (2 tunnelløp) vil forsterka midtoppmerking fjernes og det vil bli etablert to kjørefelt på 3,5m kvar.

Røldalstunnelen Tunnelprofil T9,5 og vegnormalstandard H1-veg 



Reguleringsplan Liamyrane

Regulert løsning (byggetrinn 3)



Reguleringsplan Liamyrane

Byggetrinn 2 (BT 2)



Byggetrinn 1 (BT1)



Riggområder og deponi Liamyrane Røldal

Anleggsrigg/verksted-telt  
for tunnel anleggsmaskiner



– Midlertidig (det er ønske om å skille 
tunge og legge kjøretøy)

– Permanent kolonneparkering etableres
delvis etter byggetrinn 1 og ferdigstilles
etter byggetrinn 2.

– Kolonnekøen fredag 4.februar 2022 strekker seg heil ned forbi gamle handelslaget i Røldal (2,7km)

Kolonneoppstilling

Midlertidig kolonne oppstilling 
vurderes i dette området



● Retningslinje T-1442 for avgrensing av støy frå bygg- og anleggsverksemd er lagt til grunn for anleggsfasen og i 
føresegnene til reguleringsplanen. 

● Lokale støytiltak blir vurdert i byggefase.

● Støysonekart Hesjabakk

● Støytiltak til dei som har krav.
● Bare langs den del av vegtrasê som blir bygd.
● Alle berørte vil bli kontakta.

Støytiltak



● Støysonekart for Liamyrane

Støytiltak



● Sikring av kulturminner utanfor regulert område.

● Arkeologisk utgraving av visse freda 
kulturminner før terrenginngrep:
- Eldre vegfar
- Kolgroper

● Arbeid vil starte opp i uberørte områder, 
så vil disse utgravinger utført fortløpande.

Ytre Miljø



● Risiko og Sårbarhetsanalyse (ROS) viser til forhold som spesielt blir tatt omsyn til under bygging
– Avrenning fra deponi

• Det vil i byggeplanfasen bli utarbeida ei heilskaplig håndtering av overvatn både i anleggsfasen og driftsfasen. 
• Lagast overvåkingsprogram for å  sikre at avrenning fra deponiområda blir på nivå som ikkje er skadelig for fisk.

– Ulykker med anleggstransport.
• Blant anna mulighet for planfri kryssing på Liamyrane (undergang under vegen for dumpertransport).
• Tiltak for skiturister 
• Vinter tiltak

● Vi er lei for at bru over hovedveg på Hesjabakk er tatt ut i prosjekt optimaliseringa. Denne vil trulig ikkje komme inn att i 
prosjektet før i byggetrinn 3.

Ytre Miljø



● Mange anleggsarbeidere vil komme til området.
● Mulighet for arbeid.
● Håper det flytter enkeltpersoner og familier permanent til Røldal og Seljestadområdet.

● Entreprenør vil ha behov for en større boligrigg eller andre overnattingsmuligheter. 
Sentrale forhold:
– Nærhet til anleggsområde
– I tilfelle boligrigg så er det behov for påkobling av vatn, spillvatn, strøm og fiber.

● Mange vil ha behov for leiligheter og andre bomuligheter.
● Servering
● Maskinutleige

● Ta godt imot dei som kjem.

Muligheter for private
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