Konseptvalgutredning
E134 Gvammen-Vågsli

NOTAT

Vurdering av ikke prissatte konsekvenser
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Forord
Kvalitetssikring i tidlig fase (KS1) skal gjennomføres for alle statlige investeringer over 500
mill. kroner. KS1 innebærer at tiltakshaver utarbeider en konseptvalgutredning (KVU), som
gjennomgås og kvalitetssikres av spesielt godkjente eksterne konsulenter. Formålet er å få
bedre styring med planleggingen av store prosjekter på et tidlig stadium. Utredningsarbeidet
skal gjennomføres i tidlig planfase, som grunnlag for et overordnet prinsippvedtak i
Regjeringen om valg av konsept. Prioritering mellom ulike samferdselsprosjekt skal som
tidligere skje gjennom NTP og oppfølgingen i årlige budsjett.
Dette notatet er en av underlagsrapportene for konseptvalgutredningen.
Notatet bygger på metodene i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Metoden er videreutviklet for å passe til dette plannivået. En av utfordringene har vært og
tilpasse metoden til konsepter, som ikke er presist definert i forhold til inngrep. Vurderingen
er basert på eksisterende registreringer og presisjonsnivået er derfor mindre enn i en
konsekvensutredning ihht. Plan- og bygningsloven.
Notatet er utarbeidet av Hans Kortner Ryen og Anne Karen Haukland. Prosjektleder for KVU
E134 Gvammen - Vågsli har vært Morten Ask
Skien 6.september 2016
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Metode
Vurderingene av de ikke-prissatte konsekvensene har tatt utgangspunkt i metodikken i Statens
Vegvesens håndbok V712: Konsekvensanalyser. I tillegg til dette notatet er det utarbeidet en
rapport om regionale virkninger. De to rapportene vil samlet utgjøre en del av grunnlaget for
anbefalingene i konseptvalgutredningen, jfr. metodikken i håndbok V712.

Figur 1: Figur som viser sammenhengen mellom verdi, omfang og konsekvens (V712
Konsekvensanalyser).

I håndbok V712 er de ikke-prissatte konsekvensene delt inn i temaene landskapsbilde,
nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og naturressurser. Vi har valgt å bruke
samme inndeling i denne rapporten. Hvert av temaene er delt i undertemaer som vist under.
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Tabell 1 Utredningstema

Hovedtema
Landskapsbilde

Nærmiljø og friluftsliv

Naturmiljø

Kulturmiljø

Naturressurser

Undertema


Landskapsregioner



Verdifulle kulturlandskap



Befolkningstetthet og tettsteder



Fritidsboliger



Idrett, friluftsliv og rekreasjon



Verneområder



Utvalgte naturtyper



Regionalt og nasjonalt viktige naturtyper



Vannforekomster



Fredede og vernede kulturminner



Ikke-fredede kulturminner



Dyrket mark



Produktiv skog



Grus- og pukkforekomster



Beitebruk

Verdivurdering
Etter håndbok V712 skal det gjøres verdivurderinger av de miljøene eller områdene som kan
bli berørt av tiltaket. Verdien angis på en tredelt skala: liten – middels - stor. Endringer som
følge av vedtatte planer skal inngå i verdivurderingene selv om planene vil bli realisert noe
etter sammenlikningsåret. Det er utarbeidet kriterier for fastsettelse av verdi innen hvert
fagtema.
Denne rapporten tar utgangspunkt i at delområdene som er valgt har høy verdi, og at
registreringene som foreligger representerer verdiene på en tilfredsstillende måte.

Omfang
Etter håndbok V712 er omfanget en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å
føre til for de ulike miljøene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme miljøene eller
områdene som er verdivurdert. Omfang angis på en femdelt skala: stort negativt - middels
negativt - lite/intet – middels positivt - stort positivt. Alle tiltak som inngår i
investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurdering av omfang.
I denne utredningen er det tatt utgangspunkt i det arealbeslaget og områder som kan bli
direkte berørte ved oppgradering eller bygging av ny infrastruktur (potensiale for påvirkning).
Det er gjort en vurdering av de ulike konseptenes arealbehov. Dette erstatter den tradisjonelle
omfangsvurderingen ovenfor.
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Vurdering av omfang gjøres ut ifra en analyse av tiltakets fysiske utforming (som vertikal- og
horisontalkurvatur, standard, krysstype og konstruksjoner), forventet trafikkmengde, samt
tiltakets virkninger. Virkninger av et vegtiltak kan blant annet være: arealbeslag, nærføring,
terrengendringer, oppdeling/barrierevirkning (visuell og funksjonell), endringer i
vannstanden, samt støv, vibrasjoner og støy og luftforurensning. Virkninger som kan
kvantifiseres (for eksempel i form av antall boliger eller areal), bør kvantifiseres. Det må vises
hvordan for eksempel nærføring vil få negative konsekvenser for et miljø/område. Det er
utarbeidet kriterier for fastsettelse av omfang for hvert fagtema. Omfangsvurderingene angis
på en glidende skala fra stort negativt til stort positivt omfang.
For å kunne beregne virkningen av de ulike konseptene er deres omfangsområde satt til 50 m
på hver side av linjen for konseptene (totalt belte på 100 m). Nullkonseptet gir ikke noe
vesentlig av arealbeslag eller konsekvens ut over dagens situasjon. På de strekningene der
konseptene går i tunnel, er det ikke beregnet noen virkning på omgivelsene. 100 meters-beltet
er definert for at man skal få sammenliknbare tall for de ulike konseptene. Avstandene sier
ikke noe om det faktiske arealbeslaget, noe som ikke er mulig på dette plannivået. Linjene
som er valgt for å illustrere de ulike konseptene sier heller ikke noe sikkert om hvor vegen
faktisk blir bygd, men de er valgt for å illustrere konseptuelt forskjellige løsninger. Den videre
planprosessen vil avklare hvordan valgte konsept faktisk blir utformet. Linjene for de enkelte
konseptene er likevel valgt ut som de mest sannsynlige for sitt konsept ut fra dette plannivået

Konsekvenser
Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til
nullkonseptet. Konsekvensvurderingen angis på en nidelt skala fra meget stor negativ til
meget stor positiv konsekvens. For hvert fagtema gjøres først en vurdering av konsekvens for
hvert miljø/område som blir berørt av det enkelte konsept. Deretter angis samlet
konsekvensvurdering for hvert konsept i forhold til fagtemaet. Det skal også gis en samlet
rangering av konseptene. Til slutt skal det gjøres en vurdering av hvert konsept samlet for alle
de ikke-prissatte konsekvensene.
Eventuelle avbøtende tiltak eller annen informasjon som kan ha betydning for valg av
konsept, skal vises som merknad i den samlete konsekvensvurderingen. Slike foreslåtte tiltak
skal imidlertid ikke inngå i konsekvensen som angis for alternativet.
På grunn av det overordnete nivået på utredningen er det valgt å vurdere hvilket
konfliktpotensial de ulike konseptene representerer i forhold til de ikke-prissatte temaene.
Kategoriene som er brukt for å synliggjøre mulig konfliktnivå for hvert tema er følgende;
Lite potensiale for konflikt
Middels potensiale for konflikt
Stort potensiale for konflikt
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Sammenstilling og rangering av konsepter
For temaer hvor vern er det viktigste aspektet, vil det sjelden være positive konsekvenser av et
vegtiltak. Verdier går varig tapt, og det er vanskelig å bedre kvaliteten på for eksempel et
kulturmiljø i forbindelse med et nytt tiltak. Likevel kan det tenkes positive konsekvenser som
følge av trafikkreduksjon. Dette innebærer at samlet konsekvens ved sammenstilling av
konsekvenser for disse temaene sjelden blir en avveining mellom fordeler og ulemper, men en
sammenstilling av ulike grader av negative konsekvenser. Den samlede konsekvensen vil
derfor ofte være lik den alvorligste konsekvensen på strekningen, med mindre denne
konflikten utgjør en liten del av alle konsekvensene et konsept medfører.
For temaer hvor det viktigste aspektet er hvordan tiltaket bidrar til å forme og endre
omgivelsene, vil det kunne være både positive og negative konsekvenser. Dersom verdier går
tapt ett sted, kan de erstattes et annet sted, og områder som endres kan få nye kvaliteter som er
like gode eller bedre enn de eksisterende. Det er også av betydning hvor store deler av
strekningen de ulike konsekvensene strekker seg over. Dette innebærer at den samlede
konsekvensen ved sammenstilling av konsekvenser for disse temaene i stor grad vil være et
resultat av en avveining mellom fordeler og ulemper, samt en vurdering av hvor stor
utstrekning de ulike konsekvensene har. For disse temaene vil derfor konsekvensen ofte være
mindre negativ enn den alvorligste konsekvensen på strekningen.
Etter at potensiale for konflikt er utredet for hvert ikke-prissatt tema, skal det gjøres en samlet
konsekvensvurdering av hvert konsept. Dette gjøres ved at konfliktpotensialet for alle ikkeprissatte temaer som blir påvirket av et alternativ, sammenstilles. Ofte kan to eller flere ikkeprissatte temaer ha motstridende konklusjoner. I slike situasjoner vil det bli lagt vekt på
nasjonale eller regionale verdier.
I denne utredningen skal konfliktvurderingene og rangeringene vises for hvert tema, samt en
samlet rangering for alle de ikke-prissatte temaene.

Kilder
Vurderingene er gjort på bakgrunn av datamateriale som finnes for de berørte kommunene.
Detaljert info om kilder finnes under hvert deltema.
Det er ikke utført supplerende undersøkelser eller nye kartlegginger for denne
konseptvalgutredningen, og det er heller ikke gjennomført fagverksteder. Det er gjennomført
fagmøter med Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark for å avklare
kunnskapsgrunnlaget.

Geografisk avgrensing og beskrivelse av konseptene
Den geografiske avgrensningen av influensområdet for konseptene tar utgangspunkt i et
arealbehov knyttet til plasseringen av den fremtidige veglinjen. I beregningene av
arealbehovet er det tatt hensyn til om vegen ligger i dagen eller i tunnel. Det er likevel bare
lengre tunneler som er identifisert på dette plannivået og plassering og lengde kan endre seg
mye i løpet av de påfølgende planprosessene. For konseptene antas det at utbyggingen direkte
og indirekte vil kunne fysisk berøre de nærmeste 50 meterne fra vegen. Dette vil blant annet
variere med behovet for å bygge en parallell samleveg langs dagens veg for å kunne slå
sammen avkjørsler. Det presiseres at linjene som representerer de ulike konseptene kun er en
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mulighet innenfor det konseptet de representerer. Den endelige plasseringen som vil bli
bestemt gjennom vider planfaser, og kan avvike betydelig fra den viste linjen.

Figur 2 Oversiktskart over konseptene. Konsept nord er blå linje, konsept sør er rød. Felles for de to
konseptene er den oransje linjen.

7

Landskapsbilde
Temaet omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som følge
av planlagte tiltak. Temaet tar for seg hvordan tiltaket er tilpasset omgivelsene. For veg- og
banetiltak omfatter temaet også hvordan landskapet oppleves av de reisende. Utredningen er
på et overordnet nivå. For temaet er det tatt utgangspunkt i inndelingen i landskapsregioner og
verdifulle kulturlandskap. Vurdering av reiseopplevelse egner seg ikke for dette
konseptnivået.

Figur 3 Landskapsbilde med landskapsregioner og verdifulle kulturlandskap.

Landskapsregioner og verdifulle kulturlandskap
Inndelingen av landskapsregioner bygger på de store karaktertrekkene i landskapet.
Landskapskomponentene landskapets hovedform, landskapets småformer, vann og vassdrag,
vegetasjon, jordbruksmark samt bebyggelse og tekniske anlegg blir beskrevet hver for seg.
Deretter beskrives samspillet mellom de ulike landskapskomponentene som samlet danner
regionens landskapskarakter. Beskrivelsen av hver komponent er generell, og forståelsen av
landskapet blir sterkt forenklet. Landskapsregioner er derfor først og fremst en
referanseramme for å synliggjøre hovedtyper av landskap. Denne inndelingen er utarbeidet av
NIBIO og består av totalt 45 landskapsregioner.
Hele prosjektstrekningen og begge utbyggingskonseptene ligger innenfor «Dal- og
fjellbygdene i Telemark og Aust-Agder» med unntak av tunnelen under Mælefjell på konsept
sør som går unner «Lågfjellet i Sør-Norge» uten at dette arealet blir direkte berørt.
Inndelingen av landskapsregioner er således ikke godt egnet til å skille mellom konseptene,
men sier noe om hvilke kvaliteter som er viktige i området og som må forsøkes ivaretatt i den
videre planleggingen uavhengig av valg av konsept. Det er spesielt verdiene knyttet opp mot
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kulturlandskapet og bruken av utmarka som ressurs som er noe av kjennetegnet med dette
landskapet.
Verdifulle kulturlandskap
Kulturlandskap avspeiler menneskets bruk av landskapet gjennom tiden. Det er også påvirket
av de naturgitte forholdene i området. Datasettet viser de forvaltningsmessig høyt prioriterte
kulturlandskapsområdene med både biologiske og kulturhistoriske verdier. Datasettet eies av
Miljødirektoratet. For dette deltemaet er det stor forskjell på de to konseptene. Konsept sør
berører i liten grad verdifulle kulturlandskap utenom området «Kyrkjekrinsen- Gvammen»
helt i starten av strekningen. Her følger det traseen til prosjektet E134 Gvammen – Århus som
er under bygging. Konsept sør vurderes ikke til å ha vesentlig negativ påvirkning her utover
det som allerede er under utførelse. Eksisterende E134 går også gjennom området «HåtveitBjålandsgrendi» i Morgedal. Her har dagens E134 en klar negativ effekt. Konsept sør er lagt
utenom dette området. Konsept nord er det konseptet som i størst grad får negativ effekt for
dette deltemaet. Det berører områdene «Kyrkjekrinsen- Gvammen», «AmbjørgdalenSvartdal» og «Flatdal». Det går også tett ved området «Dyrlandsdalen» der konsept nord
krysser Åmotsdal.
Konsept nord følger dagens E134 nordover fra Gvammen. Her vil den potensielt ha stor
påvirkning på bebyggelsen ved Bruluten og berøre mye dyrket mark. Fra Svartejuv og
vestover er konseptet tegnet inn på sørsiden av dalen for å unngå å berøre de viktigste
elementene i kulturlandskapet direkte. Konseptet fortsetter på sørsiden av dalen gjennom
Ambjørndalen. Ved Brekka søndre er det tenkt en kort tunnel grunnet stigningen. Denne
kommer ut i den nordvendte lia sør for Svartdal der den stiger oppover mot Brekka. I dette
området er vegen potensielt veldig eksponert mot Svartdal. Ved brekka krysser konsept nord
over dagens E134 før den går inn i Midtbøendalen og videre inn i tunnel. Ved brekka vil en
mulig brukryssing være svært eksponert og kunne påvirke kulturlandskapet i Svartdal og øvre
del av Flatdal negativt. En brukryssing ved Dyrlandsdalen vil også kunne bli svært eksponert
mot dette kulturlandskapsområdet uten at det påvirkes direkte gjennom arealbeslag.
Et eventuelt valg av konsept nord vil ha stort potensiale for konflikt med verdifulle
kulturlandskap og det vil derfor være viktig at det jobbes mye og godt med trasevalg og
avbøtende tiltak i de videre planfasene.

Samlet vurdering av konseptene for tema landskapsbilde
Det er kun landskapsregioner og verdifullt kulturlandskap som er vurdert under dette temaet.
Innenfor landskapsregionen «Dal- og fjellbygdene i Telemark og Aust-Agder» finnes det
mange verdier knyttet opp mot kulturlandskap som det er viktig å ivareta. Dette gjelder også
utenom de områdene som er registrert som verdifulle kulturlandskap. Likevel er disse
områdene og da spesielt områdene i Hjartdal og Svartdal spesielt viktige mye grunnet
helheten i disse områdene. Konsept nord vil ha stort potensiale for konflikt med
landskapsbilde, konsept sør og nullkonseptet vil begge ha lite potensiale for konflikt.
Konfliktpotensial i forhold til kulturlandskap er blant de viktigste utfordringene i denne
KVU’en og vil uansett valg kreve videre arbeid og utredning i de videre planfasene.
Tabell 2 Vurdering av konseptene for landskapsregionene og verdifulle kulturlandskap

Nullkonsept
Konsept sør
Konsept nord

Vurdering
Lite potensiale for konflikt.
Lite potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.

Rangering
1
2
3
9

Nærmiljø og friluftsliv
Nærmiljø og friluftsliv er knyttet til brukere og beboere og de fysiske omgivelsene som har
betydning for disse. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse. Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft
knyttet til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.

Boliger og befolkningstetthet
Boliger er valgt ut som en indikator på hvor sterkt nærmiljøet blir berørt av de ulike
konseptene. Innløsning av boliger inngår som en prissatt konsekvens, så nærmiljøet blir i
første rekke berørt der boliger blir liggende i nærheten av veien eller hvis boligområder blir så
små at de mister sine kvaliteter. Støy, luftforurensning og barrierevirkning av ny veg er
viktige påvirkningsfaktorer som blir vurdert for tiltaket. I vurderingen er det tatt hensyn til at
deler av strekningene vil bli lagt i tunnel, men disse er grovt avgrenset.
Det er til sammen ca. 13 000 innbyggere i prosjektkommunene Vinje, Tokke, Kviteseid,
Seljord og Hjartdal. Befolkningstettheten er lav, med noen konsentrasjoner i tettsteder
langs eksisterende E134. Dette gjelder særlig Seljord og Åmot, ellers langs dagens trasé
er bosetningen spredt, men med mindre konsentrasjoner ved Høydalsmo og Edland.
Langs konsept nord er befolkningstettheten klart lavere, med den høyeste tettheten av
boliger i Hjartdal, Svartdal og Edland.

Figur 4 Tettsteder og befolkning 2014
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Som man kan se av både kart og tabellen under er det langt flere boliger som blir berørt
av konsept sør enn av konsept nord. Dette er naturlig siden det sørlige alternativet er 23
km lengre enn det nordlige, og har betydelig mindre andel tunneler. Det sørlige
konseptet går i tillegg gjennom mer befolkningstette områder. Det er altså et høyere
konfliktnivå for både boligbebyggelse og deres nærområdene for det sørlige konseptet
enn for det nordlige.

Tabell 3 Boliger som ligger innenfor en 100m bred sone for hvert konsept. Boliger omfatter blant annet
eneboliger, tomannsboliger, våningshus og garasjer.

Konsept sør
Konsept nord

Antall boliger innenfor 100m belte
354
144

Fritidsboliger
De siste 15 årene har det vært kraftig økning i utbygging av fritidsboliger i prosjektområdets
fem kommuner. Vinje er den av kommunene som har flest fritidsboliger. Fritidsboligene er
for en stor del beliggende i Øyfjell, Langlim, Rauland, Vågsli og Kvambekk, ofte nært til
vannbredder. De største tetthetene av hyttebebyggelse er i Rauland og Vågsli.

Figur 5 Tetthet av fritidsboliger. Tettheten er størst i Rauland og Vågsli.
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Selv om tettheten av fritidsboliger er størst i området for det nordlige konseptet, er det
likevel flere fritidsboliger som blir berørt i sum for det sørlige konseptet som går langs
dagens E134. Dette er naturlig siden dette konseptet er 23 km lengre enn det nordlige
konseptet, og dermed har potensiale til å berøre mer bebyggelse. Det er også en lengre
strekning av konsept nord som går i tunnel enn for konsept sør. Tunnel er positivt for å
minimere arealinngrep og reduserer antall berørte fritidsboliger.
Tabell 4 Fritidsboliger som blir berørt av en 100m- sone for hvert konsept. Fritidsboliger omfatter blant
annet hytter, sommerhus, seterbygninger, skogskoier og garasjer til fritidsboliger

Konsept sør
Konsept nord

Antall fritidsboliger innenfor
100m belte
97
67

Friluftsliv og idrett
Det er gode muligheter for friluftsliv og rekreasjon i prosjektområdet. Jakt, fiske, ski- og
fotturer er utbredte aktiviteter for både lokalbefolkning, hytteturister og andre tilreisende.
Nordøst for Morgedal ligger Nystaulvatnet med Vatnelian, som er det eneste statlig sikrede
friluftsområdet i planområdet. Dette arealet blir ikke berørt av noen av konseptene.
Vannarealer som ligger nært befolkningstette områder er ofte en viktig kilde til rekreasjon.
Konsept sør går tett på opptil flere av disse, blant annet Seljordsvatn, Oftevatn og Vinjevatn.
Det nordlige konseptet berører også viktige vannressurser som Gjevarvatn og Våmarvatn som
er kjente fiskevann, men bruken av disse vannene er sannsynligvis mindre enn for
vannforekomster langs det sørlige konseptet.
Det nordlige konseptet vil krysse løypenett for snøscooter i området ved Vikvatn.
I Hjartdal og Svartdal er kulturlandskapet en kilde til rekreasjon og det er opparbeidet flere
stier og turveier på nordsiden av eksisterende E 134. Det gjennomføres organiserte turer og
omvisninger i forbindelse med de store nasjonale natur- og kulturverdiene i Hjartdal og
Svartdal. Det nordlige konseptet vil kunne berøre friluftsinteresser i Hjartdal og Svartdal, selv
om foreløpig linje er lagt på sørsiden av eksisterende E 134 der sannsynligheten for konflikter
er mindre.
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Figur 6 Oversikt over tilrettelagte stier mellom Hjartdal og Svartdal. Fra turbrosjyre ved
Kulturlandskapssenteret.

Langs eksisterende E134 er det naturlig nok flere idrettsanlegg, idrettsbaner og lekeplasser
siden det er her de fleste bor og oppholder seg. Blant annet ved Århus, Seljord og Høydalsmo
er det flere idretts- og fritidsområder som vil ligge nært en ny E134 for det sørlige konseptet.
For det nordlige konseptet vil det først og fremst være i Hjartdal og Svartdal at det er
nærføring for viktige områder for utfoldelsen av fritidsaktiviteter. Det er altså langt flere
områder av verdi for utøvelse av friluftsliv og idrett som kan bli berørt av konsept sør enn for
konsept nord. Felles for begge konseptene er mulig påvirkning på fritidsområder i Edland.

Figur 7 Idrettsbygninger og tetthet av fritidsområder
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Konklusjon
For temaet nærmiljø og friluftsliv er det befolkningsmønster som er avgjørende for den
endelige vurderingen. Konfliktpotensialet er lavt til middels, noe som gjenspeiler den relativt
lave befolkningstettheten i planområdet. 0- konseptet vurderes som best, men ikke betydelig
bedre enn konsept sør. Konsept nord går hovedsakelig i jomfruelig terreng hvor det bor og
oppholder seg færre mennesker enn områdene som berøres av nullkonseptet og konsept sør.
Konsept nord vil dermed kunne avlaste gjennomgangstrafikk gjennom tettsteder som Åmot og
Seljord. Konsept nord er både vesentlig kortere og har en større andel tunnel enn de andre
konseptene, noe som også bidrar til å begrense påvirkning på bomiljøer og friluftsområder.
Konsept sør berører flest boliger og fritidsboliger med tanke på støy og luftforurensning, og
reduserte kvaliteter for bomiljø. Vegen vil bli en ekstra barriere i tillegg til eksisterende veg
der folk flest bor, blant annet ved Seljord og Åmot. Konsept sør har potensiale for å berøre
flere idrettsanlegg og befolkningsnære rekreasjonsområder enn konsept nord.

Tabell 5 Vurdering av konseptene for nærmiljø og friluftsliv.

Nullkonsept
Konsept sør
Konsept nord

Vurdering
Lite potensiale for konflikt.
Middels potensiale for konflikt.
Lite potensiale for konflikt.

Rangering
1
3
2

Naturmangfold
Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limnistiske (ferskvann)
og marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser knyttet til disse.
Naturmangfold defineres i naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig
mangfold og geologisk mangfold.
Grunnlag for vurderingene er eksisterende registreringer og kartlegginger som er tilgjengelige
i naturbase, artskart og relevante databaser. Det er gjennomført fagmøte med Fylkesmannen i
Telemark om kunnskapsgrunnlaget. Høringsinnspill til planen er benyttet i vurderingene.

Generelt for planområdet
Planområdet inneholder både relativt urørte naturområder og verdier tilknyttet kulturlandskap
i bruk. Nord for dagens trasé (E134) er det flere inngrepsfrie1 skog- og fjellområder, og nord
for selve planområdet ligger Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde. Det er få store
tekniske inngrep, men mye hyttebebyggelse. Det er det mange store og små vannforekomster i
planområdet, og av disse er noen relativt urørte, mens flere er påvirket av tekniske inngrep
som vannkraftreguleringer. Det er ingen større sammenhengende vernede områder som blir
Inngrepsfrie områder refererer til inngrepsfrie naturområder i Norge – INON. Inngrepsfrie områder er
definert som områder som ligger en kilometer eller mer (i luftlinje) fra tyngre tekniske inngrep, og er en
arealbruksindikator som viser status og utviklingstrekk for større sammenhengende naturområder med
urørt preg. http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Miljoovervakning/Inngrepsfrie-naturomrader-iNorge-/
1
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berørt av tiltaket, og for villrein er det heller ingen leveområder i selve planområdet. De
største naturverdiene i planområdet knytter seg til det skjøttede kulturlandskapet. I Hjartdal og
Svartdal er det større områder med verdifullt kulturlandskap med verdier på nasjonalt nivå.
Det samme gjelder for mindre arealer i Skorigrendi, Langlim og Dyrlandsdalen i Åmotsdal.

Figur 8 Temakart for naturmangfold

Verneområder
Et verneområde i sammenhengen naturmangfold er et avgrenset naturområde opprettet for å
ivareta ulike naturtyper og landskap til glede for mennesker, og for å opprettholde vekst- og
leveområder. Områdetypene er nasjonalpark, naturreservat, landskapsvernområde, dyre-,
fugle- og plantefredningsområde.
Konsept nord
I Hjartdal er det et naturreservat (Ambjørndalen naturreservat) som kan komme i konflikt med
konsept nord. Dette er et område vernet for edelløvskog/rike løvskoger.
Konsept nord er ikke i konflikt med andre vernede områder.
Konsept sør
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med noen vernede områder. Det nærmeste verneområdet er
Presteheie naturreservat (skogvern) nord for Vinjevatn.

Utvalgte naturtyper
Naturmangfoldloven gir mulighet for å gi enkelte naturtyper ekstra beskyttelse som Utvalgte
naturtyper. Dette kan være naturtyper som er truet eller på annen måte er viktige for å ta vare
på naturmangfoldet. I planområdet er det registrert to kategorier av utvalgte naturtyper; hul
15

eik og slåttemark. Det er kun de registrerte slåttemarkene som kan tenkes å komme i konflikt
med konseptene.

Konsept nord
Slåttemark er en utvalgt naturtype i henhold til naturmangfoldloven. Slåttemarkene er
ugjødsla enger som tradisjonelt ble slått for å skaffe vinterfôr til husdyrene. Svært mange arter
har slåttemarkene som leveområde. I dag har både slåttemarkene og mange av artene som
lever der, blitt sjeldne. Det er en høy konsentrasjon av slåttemarkslokaliteter i HjartdalSvartdal. Det er per 2016 i alt 25 aktive lokaliteter med skjøtselsplan og skjøtselsavtale (12
gjelder Hjartdal/Ambjørndalen og 13 Svartdal (Kulturlandskapssenteret i Telemark).
Slåttemarker med lauveng (styvede løvtrær) er ekstra verdifulle, og i Hjartdal-Svartdal er det
flere slike lokaliteter. Alle de registrerte slåttemarkene ligger nord for eksisterende E134 i
Hjartdal og konseptet er vist sør for E134, slik at tiltaket sannsynligvis ikke vil komme i
direkte arealkonflikt med slåttemarkene. På et slikt tidlig nivå med usikkerhetene som ligger
inne på både linjevalg og kryssplasseringer, vurderes likevel konfliktnåvet som høyt.
Slåttemark finnes også langs konsept nord ved Langlim, Tjønnegrend og Kostveit. For disse
lokalitetene er konfliktpotensialet lite.
Konsept sør
Det er kun to registrerte slåttemarklokaliteter som ligger i nærheten av det sørlige konseptet;
Sandland, hvor vegen vil ligge i tunnel, og Groven ved Åmot. For begge lokalitetene anses
konfliktpotensialet som lite.

Regionalt og nasjonalt viktige naturtyper
Noen naturtyper er særlig viktige for det biologiske mangfoldet. Dette er naturtyper som er
spesielt artsrike, er levested for arter som er på rødlista eller har en spesiell funksjon for
enkelte arter. På dette nivået er det valgt å fokusere på nasjonalt og regionalt viktige
naturtyper (A og B-lokaliteter).
Konsept nord
Hjartdal og Svartdal har mange naturtypelokaliteter med nasjonal og regional verdi (A- og Blokaliteter). I Ambjørndalen er det to store naturtypelokaliteter i skog. Langs nordsiden av
dalen er det en stor A-lokalitet (rik blandingsskog i låglandet). På sørsiden av dalen er det en
stor A-lokalitet av rik barskog. I begge disse lokalitetene er det også forekomster av gamle
styvingstre (kulturlandskapssenteret i Telemark). Det nordlige konseptet har et særlig høyt
konfliktnivå med den rike barskogslokaliteten sør for eksisterende E134.
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Figur 9 Grønn linje er nordlig konsept - grønn trekant mulig kryssområde. Grønn og brun skravur:
viktig og utvalgt naturtyper

Det er også flere forekomster av naturtypen høstingsskog i Hjartdal-Svartdal. Det er per 2016
utarbeidet skjøtselsplan og avtale for i alt 8 slike lokaliteter i Hjartdal-Svartdal (i tillegg til 5 i
Flatdal). 7 av de 8 lokalitetene ligger i/inn mot den trange Ambjørndalen. De ligger i den
sørvendte dalsiden ned mot dalbunnen, fra Togrenda i øst til Haugsvold i vest. Disse
områdene er ennå ikke lagt inn Naturbase, så informasjonen kommer fra
Kulturlandskapssenteret i Hjartdal. Høstingsskog er i prosess for å bli utvalgt naturtype.
Konfliktnivå er vanskelig å anslå siden lokalitetene ikke er kartfestet, men siden de er
beskrevet å ligge i den sørvendte dalsiden i Ambjørndalen er det mindre sannsynlig at de
kommer i direkte arealkonflikt med tiltaket.
Konsept sør
Helt nord i Seljordsvatnet er det registrert et viktig (B-verdi) deltaområde som dagens E134
krysser. En ny E134 trasé har et stort konfliktpotensiale med denne viktige naturtypen både
når det gjelder fysisk arealbeslag, men også diffuse påvirkninger som støy og forurensning.
Det sørlige konseptet kan også berøre andre naturtypelokaliteter, som f.eks. ved Åmot
(gammel barskog-bekkekløft), men disse er små og fragmenterte. Konfliktpotensialet vurderes
derfor som lite.
Felles for konsept nord og konsept sør
Langs med Grungevatn er det flere A- og B-lokaliteter med gammel lauvskog og
naturbeitemark. Disse ligger oppe i lisidene og det er derfor et lavt konfliktpotensial med ny
E134 som er tenkt langs dagens trasé.

Vannforekomster
Vannforekomster i form av vann og vassdrag er vurdert på bakgrunn av informasjon i vannnett. Der vurderes økologisk og kjemisk tilstand for de fleste vannforekomster i Norge.
Viktige naturtyper i tilknytning til vannforekomstene gir høyere verdi. Det er to verneplaner
for vassdrag i tilknytning til planområdet; Klevastøylåi og Rusåi. Konseptene vil unngå å
berøre disse to i særlig grad.
Konsept nord
Gjervarvatn har et høyt konfliktpotensiale med fysisk arealbeslag (to kryssinger) og lang
kantsone med mulige påvirkninger som forurensning og avrenning. Vikvatn og Dyrdalsvatn,
begge med lokalt viktige naturtyper (kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti), vil
også bli påvirket av ny veg. Dette gjelder også mindre vann som Gåsvatn, Nystøyltjønni og
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Svartetjønn. Ny trasé vil gå langs med nordlige delen av Våmarvatn, og med tunnelåpning
nært på vannet med det det medfører av forurensningsbelastning av tunnelvaskevann etc.
Våmarvatn er allerede et sterkt modifisert vannforekomst med dårlig økologisk tilstand.
Konsept sør
Seljordsvatnet ved viktig deltaområde i nordenden som kan bli påvirket særlig ved arealbeslag
i forbindelse med kryssområde. Det nordlige deltaområdet er påvirket av både avrenning fra
salting på E134 og utslipp fra bebyggelsen. Vannforekomsten har derfor moderat tilstand og
et nytt tiltak kan føre til at miljømålet for forekomsten ikke nås.
Mindre vann som Bakketjønni ligger rett ved tunnelportal og er ekstra sårbar for forurensning
fra tunneldrift. Breivatn, Løken, Oftevatn og vassdraget Dalaåi ligger langs E134 i dag og kan
bli ekstra påvirket av arealbeslag og avrenning fra veg. Grytestøyltjønn, et vann som ikke er
påvirket av E134 i dag, kan få et stort arealbeslag.
Vinjeåi og Smørkleppåi vil bli påvirket, men usikkert i hvor stort omfang. Vinjevatn som i
dag er påvirket av vannkraftreguleringer, men lite av veginfrastruktur, vil få et helt nytt
inngrep langsmed hele vannet i sin helhet.

Figur 10 Seljordsvatn - deltaområde. Viktig naturtype merket med grønn skravur.

Felles for konsept nord og konsept sør
Hjartsjåvannet er allerede påvirket av regulering og forurensning/avrenning fra E134. Ny
trasé tett på denne forekomsten kan øke belastningen på den kjemiske kvaliteten av vannet.
Grungevatn, Tveitevatnet og Vågslivatnet ligger alle langs eksisterende E134. Disse vil høyst
sannsynlig få nye arealbeslag i de trange dalstrøkene, noe som kan gå utover kantsonen til
vannet. Nye tunneler på strekningen og i nærheten av vannforekomstene kan føre til økt
forurensningsbelastning.
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Konklusjon
For naturmangfold er det konflikter med det skjøttede kulturlandskapet og tilhørende
naturverdier som er avgjørende for konklusjonen. De største verdiene i planområdet finnes i
Hjartdal-Svartdal og er av nasjonal verdi. 0- konseptet er best da det ikke berører nye
områder. Konsept sør går i et planområde som allerede er preget av infrastruktur, boliger,
hytter og annen utbygging. De største konfliktene med dette konseptet er knyttet til flere store
og små vannforekomster som ny veg vil påvirke (Seljordsvatn, Oftevatn, Vinjevatn).
Konsept nord berører i større grad enn konsept sør mer urørte naturområder for tyngre
infrastrukturinngrep. Kryssområder kan åpne opp nye områder for utvikling og mer
hyttebebyggelse. Konsept nord er kortere og har flere tunneler, noe som er positivt for å
minimere arealbeslag. Siden konseptet ikke skal følge dagens veg er handlingsrommet større
med tanke på å unngå naturverdier i senere planfaser. Konseptet nord er i potensielt stor
konflikt med nasjonale naturverdier (verneområde og utvalgte naturtyper) knyttet til
kulturlandskapet Hjartdal/Svartdal. I senere planfaser kan konfliktnivået begrenses ved å
utelukke kryssområde i Svartdal, samt beholde veglinjen sør for eksisterende E134 gjennom
Ambjørndalen.

Tabell 6 Vurdering av konseptene for naturmangfold.

Nullkonsept
Konsept sør
Konsept nord

Vurdering
Lite potensiale for konflikt.
Middels potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.

Rangering
1
2
3
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Kulturmiljø
Kulturminner og kulturmiljø gir kunnskap om fortidens samfunn og levekår. Kulturminner,
som ikke fornybare ressurser, må forvaltes slik at de kan overleveres til nye generasjoner. Vi
kan ikke ta vare på alt mennesker har skapt gjennom tidene, derfor må vi prioritere hva som er
viktig å bevare. Temaet kulturmiljø viser registrerte objekter/områder, og det gjøres en
vurdering av graden av inngrep.

Fredede og vernede kulturminner
Fredet kulturmiljø
Områder som er fredet av Kongen for å bevare områdets historiske verdi. Fredningen skjer
etter vedtak med bakgrunn i § 20 i Kulturminneloven, vedtaket må tinglyses for å være
gyldig.
Fredede bygninger
Bygninger som er fredet etter Kulturminneloven eller etter Bygningsfredningsloven av 1920.
Det er to hovedtyper av fredete bygninger: de som er automatisk fredet pga. alder og de som
er fredet etter enkeltvedtak. Automatisk fredet (kml § 4) er bygninger fra før år 1537 (fra 1/1
2001 utvides dette til også å omfatte stående byggverk fra perioden 1537-1649) og samiske
bygninger eldre enn 100 år. For de sistnevnte er datagrunnlaget ufullstendig.
Vedtaksfredede bygninger
Etter kulturminnelovens §15 kan departementet frede byggverk og anlegg fra nyere tid (etter
1537) av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. Fredningsvedtaket omfatter også fast
inventar (skap, ovner og lignende). I tillegg kan bygg i statlig eie fredes etter forskrift (kml §
22a)
Fredede kulturminner
Kulturminner som er fredet etter Lov om kulturminner. Det er to hovedtyper av fredede
kulturminner: de som er automatisk fredet pga. alder og de som er fredet etter enkeltvedtak.
Automatisk fredet (kml § 4) er kulturminner fra før år 1537 og samiske kulturminner eldre
enn 100 år.
Vedtaksfredete kulturminner
Etter kulturminnelovens § 15 kan departementet frede byggverk og anlegg fra nyere tid (etter
1537) av kulturhistorisk eller arkitektonisk verdi. En svakhet i dataene er at store områder
ikke er undersøkt. Nye funn må påregnes.
Det er stor usikkerhet knyttet til fremtidige funn av kulturminner. Rangeringen sier derfor
bare noe om potensialet for konflikter på grunnlag av dagens kunnskap om kulturminnene.
Registrering av kulturminner skjer ofte i forbindelse med tiltak etter plan og bygningsloven
som for eksempel ved større vegutbedringer. Det vil derfor være en tendens til flere registrerte
kulturminner i slike områder en i områder som er mer eller mindre uberørt. Generelt er
kulturminnene i området konsentrert til områder med bebyggelse og landbruk, men det finnes
også mange kulturminner knyttet til bruk av utmark og fjell. Kulturminnene som finnes i
jordbrukslandskapet er ofte en viktig del av dette kulturlandskapet og kan ha en viktig
funksjon som en del av denne helheten. Spesielt for området er kulturminner knyttet til
jernutvinning og transport og videreforedling av jern. Det finnes også kulturminner knyttet
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opp mot handels og reisevirksomhet over fjellet. Som en ser av kartet og tabellen er det
betydelig flere registrerte kulturminner langsmed konsept sør en det er langsmed konsept
nord. Dette skyldes i hovedsak at konsept sør går igjennom større områder med eldre
bosetning, mens konsept nord i større grad går gjennom utmark. Strekningen er også lengre
for konsept sør. Det er likevel sannsynlig at det vil bli funnet mange kulturminner langsmed
begge konseptene hvis det ble foretatt en full registrering.

Tabell 7 Antall kulturminner som ligger innenfor et hundremetersbelte for hver av utbyggingskonseptene.

Konsept sør
Konsept nord

Antall kulturminner
innenfor 100m belte
120
62

Figur 11 Fredede og vernede kulturminner angitt som gule prikker.

Ikke fredede kulturminner
SEFRAK-bygninger: Datasettet inneholder ikke fredede bygninger registrert i SEFRAKregisteret (forkortelse for Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminner). Registeret
ble bygget opp i perioden 1975-1995 og omfatter opplysninger om alle bygninger før år 1900.
SEFRAK omfatter også en del ruiner og tufter og opplysninger om bygg som er blitt fjernet
etter registrering. De fleste SEFRAK-byggene er ikke underlagt noen form for formelt vern,
men deler av materialet er vurdert ut fra potensiell verneverdi. SEFRAK-bygningene er
representert som punkt (hentet fra GABregisteret).
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Andre kulturminner (bygninger): Datasettet inneholder bygninger som ikke har fredningseller vernestatus, men som har interesse som kulturminner, ofte lokalhistorisk. Bygningen kan
være registrert i GAB/SEFRAK og vil da finnes i datasettet «Andre SEFRAK bygninger».
Alle SEFRAK bygninger er ikke i seg selv nødvendigvis verneverdige, men de er med på å gi
et bilde av hvor det er gammel bosetning og dermed også større potensiale for andre
kulturminner.

Figur 12 SEFRAK bygg vist som gule og rød trekanter.

Samlet rangering av konseptene for tema kulturmiljø
Det er lagt noe mer vekt på registreringene for fredede kulturminner. Dette fordi dataene for
disse er mer komplette enn for de ikke fredede kulturminnene, i tillegg til at de har et sterkere
vern. Den samlede rangeringen påvirkes likevel ikke i særlig grad av denne vektingen.
Konsept sør har størst konfliktpotensial i forhold til kulturmiljø men potensialet er også stort
for konsept nord og da spesielt i Hjartdal og Svartdal. Nullkonseptet har også noe
konfliktpotensial knyttet opp mot tiltak innen drift og vedlikehold av dagens veg som noen
steder ligger svært tett på kulturminner.

Tabell 8 Vurdering av konseptene for kulturmiljø

Nullkonsept
Konsept sør
Konsept nord

Vurdering
Lite potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.

Rangering
1
3
2
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Naturresurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske,
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser. Med ressursgrunnlag menes de ressursene
som er grunnlag for verdiskaping og sysselsetting innen primærnæring og foredlingsindustri.
Vurderingen av ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter
imidlertid ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold.
Det er forhold knyttet til den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten av ressursene
som her skal belyses.
Markslagskart og -statistikk er et nasjonalt datagrunnlag om arealtilstand og arealkvalitet for
jord- og skogbruksområdene. Markslagskartet viser arealtilstand og arealkvalitet for jord- og
skogbruksområdene. Det gir informasjon om dyrkingstilstand og driftsforhold på
jordbruksareal og produksjonspotensial for skog (bonitet). Markslagskart og -statistikk er et
nasjonalt datagrunnlag om arealtilstand og arealkvalitet for jord- og skogbruksområdene.
Markslag er kartlagt i forbindelse med økonomisk kartverk siden midten av 1960-tallet. Det er
en inndeling av landarealet som i hovedsak bygger på arealtilstand, driftsforhold for jordbruk
og produksjonsevne for skog. DMK, står for digitalt markslagskart, den digitale versjonen av
markslagskartet.
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Dyrka mark
Opplysningene om dyrka mark er hentet fra det digitale markslagskartet. Arealene omfatter
fulldyrkede og overflatedyrkede arealer samt innmarksbeite. Oversikt over arealene gradert på
ulike klassene dyrka mark finnes i tabellen under. Det er ikke gjort vurderinger av
skogsarealer som kan være egnet til å dyrkes, da kvaliteten på disse dataene er svært usikker
og ikke egner seg for å skille mellom konseptene. Som kartet og tabellen viser er det størst
potensiale for konflikt med dyrket mark langsmed konsept sør, men det er også betydelig
potensiale for konflikt langsmed konsept nord og da spesielt i Hjartdal og Svardal.

Tabell 9 Potensiale for arealbeslag for de ulike konseptene for dyrket mark basert på 100m belte, areal i
daa.

Fulldyrket
Overflatedyrket
Innmarksbeite
SUM dyrket

Konsept sør
1394
90
336
1820

Konsept nord
989
106
289
1384

Figur 13 Dyrket mark vist som oransje felt.
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Skog
Dataene er hentet fra NIBIO og viser produktiv skog, altså arealer med bonitet lav eller
høyere. Som en ser av tabellen er konfliktpotensialet vesentlig høyere langsmed konsept sør,
hvor det også er mer skog med høyere bonitet. Dette skyldes i hovedsak at konsept sør er
vesentlig lenger og ligger lavere i høyde. Eventuell lettere tilgang til skogarealer som en
positiv konsekvens er ikke tatt med i vurderingen.

Tabell 10 Potensiale for arealkonflikt for de ulike konseptene for skog basert på 100m belte, areal i daa.

Bonitet
Lav
Middels
Høy
SUM skog

Konsept sør
2145
4117
2876
9138

Konsept nord
1972
2076
2131
6180

Figur 14 Produktiv skog vist som grønne felt.
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Grus og pukkforekomster
Dataene er hentet fra NGUs oversikt over Grus og pukkforekomster. Det finnes betydelige
forekomster av sand og grus langsmed begge utbyggingskonseptene. Ingen av forekomstene
er vurdert som «meget viktig» eller viktigere. Temaet er derfor lite egnet til å skille mellom
konseptene på dette plannivået og vil derfor ikke bli med videre i sammenstillingen.

Figur 15 Grus- og pukkforekomster merket som turkise, lilla og oransje felt.
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Beitebruk
Dataene er hentet fra NIBIO og viser organisert beitebruk. Som kartet viser er det stor bruk av
utmarksbeite i hele planområdet med hovedvekt på sau. Begge utbyggingskonseptene vil ha
potensiale for negativ påvirkning på beitebruk gjennom arealbeslag og oppdeling av
beiteområder. Konsept nord har her større negative konsekvenser ved at det i større grad deler
opp eksisterende beiteområder og dermed kan vanskeligjøre utnyttelsen av denne ressursen.

Figur 16 Beitebruk gjengitt med fargede felt.

Samlet rangering av konseptene for tema naturressurser
Det er lagt vekt på tre av deltemaene i rangskjeringen i forhold til naturresurser. Grus og
pukkforekomster er ikke tatt med her. Konfliktpotensialet er størst for konsept sør både når
det gjelder dyrket mark og skog, mens det kommer best ut i forhold til beitebruk. Konsept
nord vurderes derfor som best av utbyggingskonseptene, men også her er det betydelig
konfliktpotensial i forhold til dyrket mark og skog. I forhold til dyrket mark er fremtidig
linjevalg i Hjartdal og Svartdal svært avgjørende for hvor stort det reelle beslaget vil kunne bli
for dette konseptet.

Tabell 11 Vurdering av konseptene for naturresurser.

Nullkonsept
Konsept sør
Konsept nord

Vurdering
Lite potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.

Rangering
1
3
2
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Sammenstilling
For landskap og naturmangfold er den potensielt store konflikten med kulturlandskapet i
Hjartdal/Svartdal så viktig at konsept nord rangeres sist. For de andre temaene (nærmiljø,
kulturmiljø og naturressurser) blir konsept sør rangert sist grunnet en lengre vegstrekning og
mindre tunneler, samt en større nærhet til befolkningstette områder. Det fysiske arealbeslaget
vil derfor bli større for konsept sør enn for konsept nord. I senere planfaser har konsept nord
et større handlingsrom til å unngå ikke-prissatte verdier, enn konsept sør som skal følge
dagens veg i langt større grad.
For de ikke-prissatte temaene er det dermed lite som skiller konseptene, men konsept nord
vurderes som marginalt bedre.

Konseptene

Landskaps- Nærmiljø og
bilde
friluftsliv

Naturmangfold

Kulturmiljø

Naturressurser

Samlet
rangering

Nullkonsept

1

1

1

1

1

1

Konsept sør

2

3

2

3

3

3

Konsept nord

3

2

3

2

2

2
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