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Rapport fra verksted om regionale og lokale virkninger, Granvin
kulturhus, Seljord 19.mai 2016.
Hensikten med verkstedet var å samle faglig kompetanse innen arealutvikling og reiseliv, og
hente inn informasjon om hvordan de ulike konseptene vil virke inn på regionen. Det ble
presisert at dette var et fagverksted og ikke politisk. Denne rapporten er en oppsummering av
hva som kom frem under verkstedet.
Målet for verkstedet var få innspill til hva som er dagens situasjon når det gjelder
arbeidsmarked og reiseliv i regionen, samt hva endringer i reisetid og vegtrasé antas å bety for
arbeidsmarked og reiseliv.
Deltakerne på verkstedet var representanter fra kommunene med fagfelt innen
arealplanlegging og næring, representanter fra næringslag, selvstendig næringsdrivende,
private næring- og arealutviklere og representanter fra NHO Telemark og Telemark
Fylkeskommune.
Oppgavene på verkstedet var delt inn i fire; «hva preger dagens situasjon?» (arbeidsmarked
og reiseliv), «hva vil nye veier og reisetider ha å si?» (for arbeidsmarked og reiseliv), «hva er
den tenkelige arealutviklingen?» og «hva er den tenkelige tettstedsutviklingen?». Oppgavene
ble presentert i plenum og spesifisert før start, og for hver oppgave lå det ark på bordene hvor
en kunne notere og tegne etter beste evne.
Hva preger dagens situasjon?
Arbeidsmarked
Generelt er arbeidsmarkedet preget av mye pendling. Det spredte bosetningsmønsteret i
kombinasjon med ønsket om å bo i sin egen bygd og få ledige arbeidsplasser gjør villigheten
til å pendle høy. Seljord og Vinje er de viktigste pendlerdestinasjonene, men også Rauland og
Kviteseid er viktige. Det er et forholdsvis stabilt jobbmarked, med en svak økning i
arbeidsplasser i Seljord, men også en del pendling til mer usikre Offshore-jobber. Det er ikke
enighet om hvorvidt Vest-Telemark bør anses som ett arbeidsmarked.
Reiseliv
Vågsli, Vrådal, Rauland, Seljord og Haukeli er de største destinasjonene, og særlig er
skisentrene (Haukelifjell, Rauland og Vrådal) bidragsytere til dette. Også Dysrku’n, VestTelemark museum og Kanalen trekkes frem som viktige destinasjoner som er viktig for
reiselivet. Det er mange hytteturister, men også en del campingturister, særlig rundt
Seljordsvatnet, men få hotellturister. Stamgjestesegmentet på hotellene er blitt mindre, og det
spekuleres i om disse har kjøpt hytter i stedet. Hovedandelen av turistene er norske.
Generelt bruker hotell- og hyttegjester de samme områdene og aktivitetene, men hyttefolk
legger igjen mer penger i varehandel og håndverk mens hotellfolk legger igjen penger på
hotellet og i restauranter. De fleste reiser virker å være planlagte, men det er usikkerhet rundt
hvorvidt man tar spontane stopp langs vegen for å besøke attraksjoner.

Hva vil endringer i reisetid bety?
Arbeidsmarked
En 20 minutters reduksjon i reisetid (alternativ 2) vil trolig ha lite å si for den regionale
pendlingen, men vil ha desto mer å si for pendling inn og ut av, og de lange reisene gjennom,
regionen. Kanskje vil det åpne seg pendlermuligheter mot Kongsberg og Notodden. Uansett
er alt bedre enn dagens situasjon. En ny veg vil gi regionforstørrelse, men flere av
arbeidsplassene i de små ytterpunktene er fryktet å forsvinne, som for eksempel
lastebilverkstedene. Det samme gjelder arbeidsplasser langs dagens trase, selv om det er et
håp om at disse vil flytte seg etter en ny veg.
Stort sett er det viktigere hva kommunene og lokalt næringsliv vil foreta seg enn hvor vegen
går; manglende entreprenørskap er et større problem enn manglende veg. 20 minutter kortere
reisetid vil gagne det transportkrevende næringslivet, men det er delte meninger om hvor stor
effekt dette vil ha. Det er mulig lokale transportselskaper vil nyte godt av kortere veg.
Tidsinnsparingen kan gi økt grunnlag for ekspressbuss, og dermed økt frekvens i avganger fra
den nye vegen og ned gjennom Vest-Telemark mot Bø, Notodden og Grenland, altså økt
kollektivtilbud.
Reiseliv
Det var enighet om at Vrådal vil tjene på konsept 1, og Rauland, Vågsli og Øyfjell vil tjene på
konsept 2. I Vinje vil de store områdene tjene på alternativ 2, mens de små vil tape. Det var en
diskusjon om hvor viktig impulsturisme faktisk er, men i den grad det er, vil alternativ 2 føre
til at dagens etablerte attraksjoner taper på en ny veg over Rauland. Det er også de som
argumenterte for at dersom reiselivet har gode produkter, vil de profitere på bedre veg, og at
attraksjonene er viktigere enn veg. Hyttefolket vil klart ha nytte av bedre vegforbindelse til
bysentrene/ urbane områder.
Arealutvikling – hvordan vil områdene bli brukt?
På spørsmål om hvordan arealene brukes i dag, og hvordan utviklingen kan tenkes å ville bli
ved henholdsvis 0-konseptet, konsept 1 og konsept 2, var svarene forholdsvis unisone. Vekst i
Edland vil avhenge av Vågsli, og hvorvidt Vågsli vil bli en attraktiv destinasjon som følge av
lettere reisevei fra vest. Gruppene fikk utdelt kart hvor de kunne tegne inn hvor de kunne
tenke seg det ville bli endringer og hva slags endringer det ville kunne bli.
Bolig
Ved nullkonseptet vil utviklingen være ganske som i dag, med vekst i områdene rundt
Seljord, Åmot, Rauland og Kviteseid, områder hvor det i dag er skoler og barnehage.
Muligens kan det bli mer boliger på Edland, litt avhengig av hva som skjer i Vågsli. Ved
konsept 1 er det beregnet at veksten vil komme rundt Seljord og Åmot, men også til en viss
grad i Rauland og Kviteseid, slik som ved 0-konseptet. Ved konsept 2 ser en for seg at
Kviteseid, Morgedal, Vrådal og Dalen vil få mindre boligutbygging, mens Åmot, Seljord,
Høydalsmo, Edland og Hjartdal vil se en økning i boligutbyggingen.
Handel og næring
Også her er det i dagens knutepunkt det vil være vekst ved nullalternativet, med unntak av
Edland som vil kunne oppleve økning innen handel og næring avhengig av hvor populært
Vågsli blir som destinasjon fra vest. Ved konsept 1 vil det være liten endring fra 0-konseptet,
muligens med unntak av Åmot og Seljord som vil kunne få noe økt handel. Ved konsept 2 vil
Rauland, Edland og Vågsli oppleve økt trykk på handel, som følge av økt attraktivitet fra hele

Østlandet. Trolig vil det også oppstå noen bensinstasjoner eller liknende langs den nye traseen
som vil kunne føre til økt handel.
Reiseliv
For reiselivet er attraksjoner viktigere enn veg. Situasjonen vil endres lite ved 0-konseptet,
men vil bedres noe som følge av redusert reisetid, både for alternativ 1 og 2. Dalen vil
muligens kunne styrkes innen reiseliv med konsept 1. Når det gjelder alternativ 2, er det
Rauland, Vågsli og til en viss grad Øyfjell som vil oppleve en økning innen reiseliv, mens
Vrådal trolig vil tape. Hvorvidt det vil ha noen effekt på besøkstallene til festivalene i Seljord
å bedre adkomstvegene er diskutert. Noen mener det vil virke positivt inn, andre at det ikke
spiller noen rolle hva som blir gjort med veiene; har en bestemt seg for å reise på festival, gjør
en det uavhengig av reisetid.

Tettstedsutvikling
Det var valgt ut fem tettsteder det ble antatt ville bli påvirket av konseptene på ulike vis. I
tillegg var det et eget felt hvor en kunne fylle inn, om man savnet et tettsted. Det var mulighet
til å skrive i felt, og tegne på kart etter beste evne. De følgende kartene er tre eksempler på
hva gruppene kom fram til. Generelt er det kommentert at avstand og kjøretid er den viktigste
faktoren bak folks valg av sted å ha hytte.
Flere var svært uenige i hva de ulike konseptene ville gi av virkninger. Noen mente at en
innkorting over Rauland vil legge hele Vest-Telemark øde, mens andre mente dette vil gi
gode muligheter for hele regionen, både med kortere reiseavstander og økning i trafikken,
som igjen vil føre til en generell opprusting av vegnettet blant annet mellom Åmot og
Rauland.
Hjartdal
Hjartdal (Sauland) ble beskrevet som en typisk plass som slites mellom to sentrum; Seljord og
Notodden. Det er regulert til næringspark på Gvammen i forbindelse med nye Århustunnelen.
Konsept 1 kan derfor føre til en ny type næring, med mye trafikk som går via Århustunnlen.
Uansett konsept kan Hjartdal og Gvammen fremstå som et nytt knutepunkt. Mer trafikk vil
øke tilflytningen og næringsetablering, da attraktiviteten vil øke. Mer så i konsept 2 enn
konsept 1. en utfordring vil være at det er i Hjartdalsområdet det er mest dyrka mark, og en ny
veg vil føre til store arealinngrep.
Seljord
Seljord vil trolig fortsette sin utvikling i konkurranse med Bø, uansett alternativ. Et problem
er at Seljord ikke har noen steder å utvide, da på grunn av Dyrskuplassen sør og vest og
kulturlandskap i øst. Muligens vil flere flytte mot Gvammen ved alternativ to, for eksempel
kroene og bensinstasjonene.
Høydalsmo
Med ny veg i dagens trasé vil Høydalsmo mer eller mindre forsvinne, men det er ikke store
forskjellen fra dagens situasjon. Dersom vegen legges utenom, kan plassen bli mer attraktiv
som bomiljø. Når det gjelder konsept 2, vil det stort sett være lokal trafikk som bruker vegen,
og attraktiviteten svekkes når det gjelder bolig og næring.
Åmot
Dagens alternativ er ikke spesielt attraktivt, da det er mye trafikk tett på bebyggelsen. Ny veg
i dagens trase kan være positivt for handel, næring og bosetning, men det vil bli en utfordring
å få til, jf. hvordan vegen ble lagt utenom Seljord.
Rauland
Ved dagens situasjon vil det være lite endring for Rauland. Konsept 2 vil trolig være veldig
positivt, og handel kan oppstå i Straumekrysset. Dette gjelder både handel, næring og bustad.
Andre: Haukeli
Uendra ved dagens situasjon, men muligens noe positivt med bedret tilgang fra vest. Vil
kunne oppleve økning i handel, turisme og bosetning ved kortere reisetid og bedre veg.
Andre: Edland
Vil være som for Haukeli, men kan ha enda større nytte av vegen vestfra, da denne styrker
Vågsli som hytteområde, og hyttefolk her vil reise ned til Edland for å handle.

