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Tema som utredes: 

● Landskapsbilde 

● Nærmiljø og friluftsliv

● Naturmangfold

● Kulturmiljø

● Naturresurser
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Metode

● V712 Konsekvensanalyser – justert 
til plannivå

● Kjent kunnskap og eksisterende 
registreringer benyttes

● Fylkesmannen i Telemark og 
Telemark fylkeskommune er rådført 
om kvalitet på eksisterende 
registreringer

● Noen områder er mindre kjent og 
dårligere kartlagt enn andre 
vurderer «potensiale for konflikt» 
for konseptene
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● Konseptene rangeres i en rekkefølge der det med minst 
potensiale for konflikt kommer best ut. 

● Forskjellen mellom rangering 1 og 2 er ikke nødvendigvis 
lik som forskjellen mellom rangering 2 og 3. Dette 
beskrives tekstlig. 
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Landskapsbilde

● Landskapsregioner, inndeling av Norge som bygger på de 
store karaktertrekkene i landskapet. 

● Verdifulle kulturlandskap, registrering av «Nasjonal 
registrering av verdifulle kulturlandskap» inneholder de 
høyest prioriterte områdene. 
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Landskapsregioner og verdifulle kulturlandskap
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Hjartdal og Svartdal
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Landskapsbilde

● Konsept nord går gjennom de verdifulle kulturlandskapene 
i Hjartdal og Svartdal. Her er det stort potensiale for 
konflikt. Kulturlandskapsområdene i Dyrlandsdalen og 
Langlim ligger også nære konseptet. 

● For konsept sør er det kun kulturlandskapsområdet 
Håtveit- Bjålandsgrendi som ligger nær konseptet og som 
berøres av dagens E134
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Vurdering Rangering

0. 0 Konseptet Noe potensiale for konflikt med verdifulle kulturlandskap 1

1. Sør Noe potensiale for konflikt med verdifulle kulturlandskap 2

2. Nord Stort potensiale for konflikt med verdifulle kulturlandskap 3



Nærmiljø og friluftsliv

● Boliger, fritidsboliger og befolkningstetthet

● Tettstedsnære rekreasjonsområder, inkl. vannarealer og 
kulturlandskap

● Idrett og friluftsliv – idrettsbaner, skytebane etc.

23.06.2016



Befolkning, idrett og friluftsliv
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Seljord



Vurdering og rangering

● Konsept 1 sør berører langt flere boliger og fritidsboliger 
med tanke på støy og luftforurensning, og reduserte 
kvaliteter for bomiljø. Ny veg vil bli en ekstra barriere i 
tillegg til eksisterende veg der flest folk bor, eks. Seljord, 
Høydalsmo og Åmot. Potensiale for å berøre flere 
idrettsanlegg og befolkningsnære rekreasjonsområder 
(særlig vann) enn konsept 2 nord som går i mer jomfruelig 
terreng.
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Konsept Vurdering Rangering

0 0-konseptet Noe potensiale for konflikt med bomiljø 
og friluftsliv

1

1 Sør Middels potensiale for konflikt med 
bomiljø og friluftsliv

3

2 Nord Noe potensiale for konflikt med bomiljø 
og friluftsliv

2

Konsept 2 nord ligger i områder som brukes av færre 
mennesker enn områdene som berøres av konsept 1 sør. Et 
mer urørt område åpnes opp for større, tekniske 
terrenginngrep, selv om det er betydelig hyttebebyggelse og 
noe boligbebyggelse fra før. Det verdifulle kulturlandskapet i 
Hjartdal vil kunne få reduserte rekreasjonskvaliteter.



Naturmangfold

● Verneområder

● Utvalgte naturtyper (slåttemark og gamle eiker)

● Viktige naturtyper av regional og nasjonal verdi (A og B)

● Vann (økologi), forurensing

● Landskapsøkologiske trekk/villrein- lite relevant
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Naturreservat, utvalgte naturtyper og viktige 
naturtyper

Ambjørndalen/Svartdal
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Nasjonale naturverdier hovedsakelig knyttet til skjøttet 
kulturlandskap, men også rik barskog. 
Stor verdi gir større potensiale for konflikt. 
Gjelder konsept 2 Nord.



Viktig naturtype, deltaområde Seljordvatn

Seljord

23.06.2016

Konsept 1 Sør har større
potensiale for konflikt 
med flere vannforekomster 
(utfylling, forurensning), og 
krever generelt et større 
arealbeslag siden det er lengre
veg i dagen.

Liten eller ingen konflikt med
store, nasjonale 
naturverdier eller verneområder



Vurdering og rangering

● Konsept 1 sør går i et planområde som allerede er preget av 
infrastruktur, boliger, hytter og annen utbygging. Samtidig er 
det det konseptet som vil føre til størst arealbeslag av «vanlig» 
natur. De største konfliktene er knyttet til flere store og små 
vannforekomster som ny veg vil påvirke (Seljordsvatn, Oftevatn, 
Vinjevatn).

● Konsept 2 nord berører mer urørte naturområder for tyngre 
infrastrukturinngrep, men i mindre utstrekning enn for konsept 
1 langs dagens veg. Kryssområder kan åpne opp nye områder 
for tyngre inngrep. Det nordre konseptet har mer tunneler, noe 
som er positivt for å minimere arealbeslag, men igjen fører til 
større deponiområder. Avgjørende for naturmangfold er 
imidlertid potensielt stor konflikt med nasjonale naturverdier i 
Hjartdal/Svartdal.
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Konsept Vurdering Rangering

0 0-konseptet Lite potensiale for konflikt med 
naturmangfold

1

1 Sør Middels potensiale for konflikt med 
naturmangfold

2

2 Nord Stort potensiale for konflikt med 
naturmangfold

3
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Kulturmiljø

● Freda og vernede kulturminner 

● Ikke freda kulturminner

● Kulturmiljøer og SEFRAK bygg

23.06.2016



Kulturminner
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SEFRAK
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Kulturmiljø
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● Hele prosjektområdet har mange registrert kulturminner. De 
fleste er knyttet til landbrukslandskapet og bosetning, men en 
finner også spor etter jernutvinning og bearbeiding. Begge 
konseptene har stort potensiale for konflikt med kulturminner, 
konsept sør vurderes likevel til å ha større potensiale for 
konflikt da dette i større grad går gjennom tettere bosatte 
områder. 

Vurdering Rangering

0. 0 Konseptet Noe potensiale for konflikt 1

1. Sør Stort potensiale for konflikt 3

2. Nord Stort potensiale for konflikt 2



Naturresurser

● Dyrka mark

● Skog

● Grus- og pukkforekomster

● Beitebruk
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Dyrket mark
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Sør (1.) Nord (2.)
Fulldyrket jord 1497 1055

Øvrig dyrket mark 451 400

Ar5 analyse med 100 korridor.



Beitebruk
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Grus- og pukkforekomster
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Naturressurser

● Begge konseptene har stort potensiale for konflikt med dyrka 
mark, men konsept sør har vesentlig større potensiale for konflikt 
en konsept nord. 

● Potensiale for konflikt med beitebruk vurderes som større for 
konsept nord en sør, da en deler eksisterende beiteområder. 

● Det finnes grus- og pukkforekomster langs begge konseptene, 
men kun med lokal betydning. Her vurderes konfliktpotensialet 
likt.  

● For skog vurderes konsept sør til å ha et noe høyere 
konfliktpotensial en konsept nord. 
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Vurdering Rangering

0. 0 Konseptet Noe potensiale for konflikt 1

1. Sør Stort potensiale for konflikt 3

2. Nord Stort potensiale for konflikt 2



Samlet vurdering

For de ikke-prissatte temaene er ikke konklusjonen entydig.

For landskap og naturmangfold er den sannsynlige konflikten med 
kulturlandskapet i Hjartdal/Svartdal så stor at konsept 2 nord  
rangeres sist. For de andre temaene (nærmiljø, kulturmiljø og 
naturressurser) blir konsept 1 langs dagens veg rangert sist grunnet 
en lengre vegstrekning og mindre tunneler, og en større nærhet til 
befolkningstette områder. Det fysiske arealbeslaget vil derfor bli 
større for konsept 1 sør enn for konsept 2 nord.

For de ikke-prissatte temaene er det dermed lite som skiller 
konseptene, men konsept 2 Nord vurderes som marginalt bedre.
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Landskapsbilde Nærmiljø og 

friluftsliv

Naturmangfold Kulturmiljø Natur-

ressurser
Samlet 

rangering

0. 0 Konseptet 1 1 1 1 1 1

1. Sør 2 3 2 3 3 3

2. Nord 3 2 3 2 2 2


