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Metode
● Gjennomgang av rapporter, eks «Regionale analyser» av
regionene i fylket, av Telemarksforskning
● Kommunedelplaner
● Materiale fra fagverksted i Seljord 19.05.16
● Presentere hovedtrekk og «det store bildet»
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Tema i rapporten
●
●
●
●

Arbeidsmarked
Reiseliv
Arealutvikling
Tettstedsutvikling

● 0-konseptet (om alt forblir som i dag)
● Konsept 1: Ny veg langs dagens trase
● Konsept 2: Ny veg i nord (sør for Totak)
● Interesseområde: I hovedsak Hjartdal, Seljord, Kviteseid,
Tokke og Vinje. Også omkringliggende kommuner
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Raskeste veg øst-vest (Oslo-Bergen) pr i dag

23.06.2016

Pendling pr. 2014
● Ønske om å bo i egen bygd
● I snitt 25% av befolkningen i Vest-Telemark pendler ut av
egen kommune for jobb. De fleste ut av regionen
● I snitt er 12% av arbeidsplassene i Vest-Telemark besatt av
arbeidskraft fra utenfor regionen

(Telemarksforskning 2014)
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Arbeidsmarked
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0-konsept

Konsept 1

Konsept 2

Pendling både ut fra og inn i
regionen. Også pendling
innad i regionen. Arbeid
særlig innen handel og
bygg og anlegg

Næringsvirksomhet langs
dagens veg vil kunne se
endring i kundegrunnlag
avhengig av nærhet til
påkoblingspunkt. Næring
som avhenger av
gjennomgangstrafikk vil
kunne bestå (kro,
bensinstasjoner o.l.)

Mindre reisetid vil kunne
gjøre arbeidsmarkedet
større regionalt. Lite
endring lokalt. Næringer
som bensinstasjoner og kro
langs dagens veg vil kunne
tape på konsept 2. Vil bli
etablert nye langs ny veg.
Lokalt tap/vinn – regionalt
lite endring.

Reiseliv
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0-konseptet

Konsept 1

Konsept 2

Videre utvikling av dagens
hytte/fritidsområder

Ganske likt som dagens
situasjon. Vrådal vil kanskje
tjene noe på bedre veg, blir
enda mer tilgjengelig.

Reisedestinasjoner i Vinje vil
kunne tjene på en kortere
reiseveg. Destinasjoner
langs dagens veg vil kunne
se nedgang, noe avhengig
av evnen til å profilere
attraksjonene.

Arealutvikling
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0-konseptet

Konsept 1

Konsept 2

Se videre utvikling som i
dag. I hovedsak av steder
som har tilbud som
barnehage og skole, og
allerede etablerte hytte/næringsområder.

Som 0-konsept. Færre
påkoblingspunkt kan gjøre
dagens bedrifter mindre
tilgjengelig. Kan kreve
endring av lokalisering,
også av nyetableringer av
bolig, til nærmere
påkoblingspunkt.

Potensielt økt
utbygging/utbyggingspress
på områder ved knutepunkt
vest og øst for ny strekning.
Kan åpne for ny
bruk/avlastning av arealer
langs dagens E134 som
fortsatt vil bli brukt av
lokale.

Kollektivtransport
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0-konseptet

Konsept 1

Konsept 2

Hovedrute for buss OsloBergen/Haugesund
(Haukeliekspressen).

Kan bli noe mer attraktivt
med noe redusert reisetid.
Opprettholder dagens
stoppested på Åmot for
buss Haukeliekspressen.

Kan gi økt grunnlag for
ekspressbusser over
Haukelifjell. Økt frekvens i
avganger mellom VestTelemark og Øst- og MidtTelemark og Grenland.
Åmot mister status som
stoppested for
Haukeliekspressen.
Etablering av nye stoppeog hvilesteder.
Haukeli/Hjartdal?

Tettstedsutvikling
Konsept 1

Konsept 2

Hjartdal vil bli nytt knutepunkt ved
Gvammen økt utbyggingspress?

Hjartdal blir nytt knutepunkt. Økt
utbyggingspress rundt Gvammen. Økt
attraktivitet/aktivitet. Stort inngrep i
bygda.

Seljord får en større barriere mellom
sentrum og Nes-området/Bjørgeøyene.
Høydalsmo kan se økt attraktivitet som
bomiljø/næring om veg går utenom
sentrum.
Åmot kan få et bedre sentrum uten
gjennomgangstrafikk, om vegen blir lagt
utenom sentrum.
Rauland trolig som i dag
Haukeli/Edland trolig som i dag.

Seljord vil miste kunder som kjører østvest-øst. Ellers trolig lite påvirket. Fortsatt
handelssentrum og pendler/turistdestinasjon. Mulighet for utvikling
av områder sør for E134?
Høydalsmo kan oppleve mindre
attraktivitet. Særlig næring
Åmot mister gjennomgangstrafikk. Mindre
attraktivt for bolig og næring?
Rauland kan oppleve høyere attraktivitet,
særlig som reisedestinasjon.
Mulig behov for mer utbygging.
Utbygginspress?
Haukeli/Edland Styrking av hytteområder
kan stimulere til økt handel. Økt
attraktivitet også for
bolig/næring/kollektivtransport?
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Samlet vurdering
Konsept 1

Konsept 2

Arbeidsmarked

Liten virkning

Reiseliv

Liten/noe positiv virkning

Arealutvikling

Liten/noe negativ virkning

Positiv virkning regionalt
Liten/noe negativ virkning
lokalt
Positiv virkning for
destinasjoner i Vinje – noe
negativ for destinasjoner
langs dagens E134
Noe positiv virkning

Kollektivtransport

Liten virkning

Positiv virkning

Tettstedsutvikling

Noe positiv/positiv virkning

Positiv/negativ virkning

Sum

Noe positiv for lokale og
regionale virkninger

Positiv virkning for
regionale virkninger, noe
positivt lokalt

Rangering
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1

