Konseptvalgutredning
KVU rv.7 og rv.52 Gol - Voss

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 rv.7 og rv.52 Gol –
Voss.
Notatet bygger på metodene i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Metoden er videreutviklet for å passe til dette plannivået. En av utfordringene har vært å
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
rv.7 og rv.52 Gol – Voss har vært Morten Ask.
Skien 7. 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 lokale og 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 valg å bruke
samme inndeling i denne rapporten. Hvert av temaene er delt i undertemaer.
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Tabell 1 Utredningstema

Hovedtema
Landskapsbilde

Nærmiljø og friluftsliv

Naturmiljø

Kulturmiljø

Naturressurser

Undertema


Landskapsregioner



Verdifulle kulturlandskap



Befolkningstetthet og tettsteder



Fritidsboliger



Vannarealer



Idrett, friluftsliv og rekreasjon



Verneområder



Utvalgte naturtyper



Regionalt og nasjonalt viktige
naturtyper



Villrein



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 alle innehar 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.
Vurdering av omfang gjøres ut ifra en analyse av tiltakets fysiske utforming (som vertikal- og
horisontalkurvatur, standard, krysstype og konstruksjoner), forventet trafikkmengde, samt
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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.
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
eller konflikt). Det er gjort en vurdering av de ulike konseptenes arealbehov. Dette erstatter
den tradisjonelle omfangsvurderingen ovenfor.
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
alternativ 0. 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 alternativ i forhold til fagtemaet. Det skal også gis en samlet
rangering av alternativene. 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
alternativ, 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 alternativ 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
vurdering av hvert konsept. Dette gjøres ved at konfliktpotensialet for alle ikke-prissatte
temaer som blir påvirket av et konsept, sammenstilles. Ofte kan to eller flere ikke-prissatte
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 ligger tilgjengelig for de berørte
kommunene. Det er ikke utført supplerende undersøkelser eller nye kartlegginger på denne
utredningen, og det er heller ikke gjennomført fagverksteder spesifikt for de ikke-prissatte
temaene. Det er derfor en usikkerhet både rundt tiltaket som er skissert på et overordnet nivå,
samt rundt datagrunnlaget for utredningen.
Detaljert info om kilder finnes under hvert deltema og sist i rapporten.

Geografisk avgrensing og beskrivelse av konseptene
Den geografiske avgrensningen av influensområdet for konseptene tar utgangspunkt i et
arealbehov knyttet til plasseringen av de 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
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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 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 Oversiktsbilde over alle konseptene
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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.

Landskapsregioner og verdifulle kulturlandskap
Landskapsregioner:
Inndelingen 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 totalt av 45
landskapsregioner.
Området rundt Gol ligger i de «nedre dalbygdene på Østlandet». Herfra går begge vegene inn
i områder klassifisert som «øvre dal- og fjellbygder i Oppland og Buskerud». For Rv7
fortsetter den i denne regionen helt opp til og med Ustaoset der den går inn i «fjellskogene i
sør Norge». Videre ved Ørterstølen går den inn i «lågfjellet i Sør-Norge». Ved Sysendammen
kommer den ned i «indre bygder på Vestlandet», denne regionen fortsetter den i helt til Voss.
Rv52 fortsetter i «øvre dal- og fjellbygder i Oppland og Buskerud helt til Bjøberg der den går
inn i «Høgfjellet i Sør-Norge». Ved Borlaug kommer Rv52 inn i regionen «indre bygder på
Vestlandet». Lærdalstunnelen og strekningen Gravhalstunnelen og Uppsetdalen dekkes av
«lågfjellet i Sør-Norge», men utenom dette går regionen «indre bygder på Vestlandet» helt til
Voss. Landskapsregioner skiller ikke godt på de to strekningene, da de i stor grad går
gjennom de samme regionene. Konseptene med lange tunneler har mindre potensiale for
konflikt en de med korte.
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.
Rv7 berører i større grad en Rv52 verdifulle kulturlandskap, dette gjelder spesielt området
Golreppen ved Gol og Storteig- Tune langs Strandafjorden. Rv52 er nær Midtre Lærdal i
Lærdal, men dette berøres ikke direkte.
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Figur 3 Temakart for landskapsbilde

Samlet vurdering av konseptene for tema landskapsbilde
Det er kun landskapsregioner og verdifullt kulturlandskap som er vurdert under dette temaet.
Som det fremgår av registreringene, er de verdifulle kulturlandskapene og landskapsregionene
i stor grad knyttet til dalførene. Rv7 kommer dårligst ut fordi det her er flere verdifulle
kulturlandskap som berøres. Konseptene med lange tunneler kommer bedre ut enn de med
korte tunneler da de berører landskapet i mindre grad. Dette forutsetter at en finner gode
løsninger for deponering av tunnelstein, noe som ikke er utredet nærmere på dette plannivået.

Tabell 2 Vurdering av konseptene i forhold til landskapsregionene og verdifulle kulturlandskap

Vurdering
0.
1.
2.
3.
4.

Nullkonsept
Rv7 lang
Rv7 korte
Rv52 lang
Rv52 korte

Stort potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.
Middels potensiale for konflikt.
Middels potensiale for konflikt.

Rangering
1
4
5
2
3
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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.
Prosjektstrekningen over Hardangervidda omfatter kommunene Gol, Ål, Hol, Eidfjord,
Ullensvang, Ulvik, Granvin og Voss. Det er Voss som har klart flest innbyggere med over
14 000. Den nordligste prosjektstrekningen omfatter kommunene Gol, Hemsedal, Lærdal,
Aurland og Voss.
Befolkningstettheten er relativt lav langs strekningene, med noen konsentrasjoner i enkelte
tettsteder. Tettsteder langs rv. 7 som nytt konsept kan berøre er Gol, Torpo, Ål, Geilo,
Eidfjord, Granvin og Voss. Tettsteder som rv. 52 kan berøre er Aurlandsvangen, Hemsedal,
Borstrondi og Voss. Hemsedal som er et viktig tettsted langs rv. 52 blir ikke berørt av tiltaket
da vegen er tenkt i tunnel her. Det er dermed flere tettsteder langs konsept rv. 7 enn for rv. 52,
noe som også er tydelig i figur 4. Dette fører naturlig nok til at langs rv. 7 er det flere boliger,
og dermed også flere idrettsanlegg/bygg og fritidsområder som kan bli påvirket av ny veg.
Tabell 3 viser hvor mange boliger som kan bli berørt innenfor 100-metersbelte for de
foreløpige veglinjene. Det er over dobbelt så mange boliger som kan bli berørt av konseptet
rv.7 enn av det nordlige konseptet med rv.52.
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Figur 4 Tettsteder og befolkning 2014

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

Konsept rv.7 lange tunneler
Konsept rv.7 korte tunneler
Konsept rv. 52 lange tunneler
Konsept rv. 52 korte tunneler

Antall boliger
innenfor 100m belte
430
430
176
172

Fritidsboliger
Det er ca. 20 000 hytter og fritidsboliger i de berørte kommunene. Hyttebebyggelsen er svært
ujevnt fordelt, men en kan se at det er klart mest hytteutbygging i øst. Hol dominerer i dette
bildet, med ca. 5 600 hytter og fritidsleiligheter. Det er størst tetthet av hyttebebyggelse langs
konsept rv.7 enn for konsept rv.52, og tabell 4 viser at over dobbelt så mange
fritidseiendommer vil kunne bli berørt av ny veg for rv. 7 enn for rv. 52. Det er en høy tetthet
av hyttebebyggelse i Hemsedal langs rv. 52, men her er det planlagt en tunnel under de mest
befolkningstette områdene.
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Figur 5 Tetthet av fritidsboliger langs konseptene

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 rv.7 lange tunneler
Konsept rv.7 korte tunneler
Konsept rv. 52 lange tunneler
Konsept rv. 52 korte tunneler

Antall fritidsboliger
innenfor 100m belte
301
325
110
140

Vannarealer
Vannarealer har en verdi både som naturmangfold, rekreasjonsarealer og som
landskapselementer. Temaet er plassert under nærmiljø fordi det representerer best
mangfoldet av interesser knyttet til vannarealene, menn inngår også i vurderingene for
naturmangfold.
Konsept rv. 7
Konseptet berører tre verneplaner for vassdrag; Dagali, Granvinvassdraget og
Vossavassdraget. Granvinsvassdraget, Vossavassdraget og Eidfjordvassdraget er alle
lakseførende vassdrag.
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Av større ferskvannsforekomster får både Ustevatnet og Strandafjorden får en lengre dagsone
som følge av konseptet. Strandafjorden har rv.7 tett innpå i dag, mens Ustevannet vil få veg
på alle sider med omlegging av rv. 7 på den strekningen. Konfliktnivå med Ustevannet er
derfor stort. Av marine vannforekomster har Eidfjorden allerede rv. 7 som går tett innpå fra
Eidfjord til Bu, så konfliktnivået her er mindre. Det samme gjelder for Granvinsvatnet som i
dag har rv. 13 i samme trase som konseptet.
Konsept rv.52
Konseptet berører 4 verneplaner for vassdrag; Mørkedøla, Flåmselvi, Nærøydalselvi og
Vossavassdraget. De viktige frilufts- og rekreasjonsverdiene i forbindelse med særlig
fritidsfiske i Hemsila, Aurlandselvi og Lærdalselvi kan alle bli påvirket i forskjellig grad av
ny rv. 52. Aurlandselva er et lakseførende vassdrag. Konsept rv. 52 med korte tunneler vil få
nærføring til Eldrevatnet som også inneholder viktige naturtyper knyttet til vann. Nytt nordlig
konsept vil også få en lengre dagsone langs Aurlandsfjorden.

Friluftsliv og idrett
Data om idrett og friluftsliv er hentet fra Arealisdata og N50-data. I Arealis foreligger det
registreringer av idrettsanlegg som punkter. Tetthet av fritidsområder er vist med grønne
sirkler. Fritidsområder gjelder i denne sammenheng lekeplasser, idrettsplasser,
campingplasser, skytebaner, alpinbakke, golfbane etc.

Figur 6 Temakart over idrettsanlegg og fritidsområder

13

Idrett og fritidsområder
Figur 6 viser at det forskjell i tetthet av idrettsbygninger og tettstedsnære fritidsområder for de
to konseptene. Siden det er flest boliger og fritidsboliger langs rv.7 er det naturlig nok også
langt flere idrettsanlegg og fritidsområder som vil berørt av en ny veg her. Dette gjelder
særlig for tettsteder som Gol, Ål, Geilo og Voss. Deler av vegen vil gå i tunnel under de
tettest bebygde områdene ved Geilo.
For konseptet rv. 52 er det en høy tetthet av idrettsanlegg og andre fritidsområder i Hemsedal,
men her er vegen tenkt i tunnel så konfliktnivået er lite. De stedene med høyest tetthet av
viktige idretts - og fritidsområder langs konsept rv. 52 er Gol og Voss.
Friluftsliv
Hardangervidda er et viktig friluftslivsområde, både når det gjelder fotturisme, jakt og annen
naturbruk. DNTs løypenett strekker seg over hele vidda, og blir brukt sommer som vinter. På
vidda foregår også andre friluftsaktiviteter, som kiting. Villreinen utgjør en ressurs i form av
jaktutbytte, og er en kilde til rekreasjon og friluftsliv for dem som utøver jakten.
Geilo og Hemsedal er blant de største reiselivsdestinasjonene i området, men det er betydelig
reiselivsvirksomhet langs hele strekningen. Denne virksomheten er ofte knyttet opp mot
opplevelser i naturen eller kulturlandskapet. Det finnes også mange hytter i området, og
hytteeierne er en stor brukergruppe når det gjelder friluftsliv på vidda. For befolkningen på
begge sider av vidda er de nære friluftsområdene rundt tettstedene viktige, og typiske
utfartsområder for skigåing og kortere turer. Den høyeste tettheten av både bebyggelse og
fritidsboliger er langs rv.7 slik at også for friluftsliv har dette konseptet et høyere konfliktnivå
enn konsept rv. 52. Det er også et større nett av viktige ski- og turløyper langs rv. 7 enn rv. 52.
Tunneler over Hardangervidda, med vinterstengt gammel veg, vil kunne redusere tilgangen til
Hardangervidda på vinterstid. Samtidig vurderes det som positivt med tunneler, under
forutsetning om at gammel veg stenges, grunnet forhold til villrein og jaktinteresser.

Konklusjon og rangering for nærmiljø og friluftsliv
For temaet nærmiljø og friluftsliv er den største forskjellen mellom rv.7 og rv. 52 nærheten til
tettsteder, fritidsboliger og rekreasjonsområder. Langs rv. 7 er det betydelig flere boliger,
hytter og dermed også flere idrettsanlegg/bygg og fritidsområder som kan bli påvirket av ny
veg. Det er også et større nett av viktige ski- og turløyper langs rv. 7 enn rv. 52. To av de
tettstedene med flest idrettsanlegg og rekreasjonsmuligheter, Geilo og Hemsedal, vil begge få
et lavt konfliktnivå grunnet tunnel på strekningen.
De viktige frilufts- og rekreasjonsverdiene i forbindelse med særlig fritidsfiske i Hemsila,
Aurlandselva og Lærdalselva har et stort konfliktpotensial med konsept rv. 52.
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Tabell 5 Vurdering av konseptene for nærmiljø og friluftsliv

Konsepter

Konfliktpotensial

Konsept 0
Konsept rv.7 lange tunneler
Konsept rv.7 korte tunneler
Konsept rv. 52 lange tunneler
Konsept rv. 52 korte tunneler

Lite
Stort
Stort
Middels
Middels

Rangering for nærmiljø og
friluftsliv
1
4
5
2
3

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. KVU for rv. 7 fra 2015 er brukt som
grunnlagsmateriale. Høringsinnspill er benyttet i vurderingene. Henviser til utfyllende
kildeliste sist i notatet.

Figur 7 Temakart for naturmangfold

15

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 rv. 7
Av større verneområder langs strekningen er Hardangervidda nasjonalpark, sør for rv. 7, det
langt største. Rv. 7 skjærer gjennom landskapsvernområdet Skaupsjøen-Hardangerjøkulen
mellom Lægreidvatnet og Skiftessjøen i dag. En ny rv. 7 med lang tunnel vil kunne avlaste
verneområdet i høy grad særlig med tanke på villrein (se eget kapittel om villrein), under
forutsetning om at den gamle vegen stenges, eventuelt vinterstenges. Rv. 7 med korte tunneler
vil ikke oppnå de samme gode effektene som en lang tunnel, men likevel vil tiltaket være
positivt for verneområdet, under forutsetning om at den gamle vegen stenges, eventuelt
vinterstenges. For begge konseptene gjelder prinsippet om samlet belastning ved en ny
vintersikker veg over Hardangervidda. Ny utvikling i form av turisme, hyttebebyggelse og et
press om å holde gamle veger åpne selv om det bygges ny tunnel, vil alle være potensielt i
konflikt med naturmangfoldet i verneområdene.

Figur 8 Grønn og rød skravur viser landskapsvernområdet Skaupsjøen-Hardangerjøkulen. Stiplet linje er
forslag til ny Dyranuttunnel. Delvis stiplet linje er konsept korte tunneler.

Et annet større verneområde i prosjektområdet er Hallingskarvet nasjonalpark nord for
Haugastøl og rv.7. Denne blir sannsynligvis ikke direkte berørt i form av arealinngrep, men
ny vinteråpen veg kan føre til fremtidig utbyggingspress og økt turisme (samlet belastning
ihht. Naturmangfoldlovens § 10).
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Av mindre naturreservat kan nevnes Granvindeltaet og Joberget naturreservater langs rv. 13
som sannsynligvis kommer i konflikt med tiltaket. Bjoreidalen naturreservat sør for Dyranut
er også et mindre verneområde som tiltaket kan komme i konflikt med.
Konsept rv. 52
Konseptet vil fra Hemsedal til Borlaug passere mellom to verneområder; Fødalen og Hydalen
landskapsvernområde. Det er lite eller ingen potensiell konflikt med disse verneområdene. I
Lærdal er det derimot stor potensiell konflikt med et mindre naturreservat (Husum), og det
samme gjelder for Lønaøyane naturreservat nord for Voss.
Det største verneområdet som konseptet kommer i konflikt med er Nærøyfjorden
landskapsvernområde. Mesteparten av vegen vil ligge i tunnel, men i Nærøydalen vil det være
et stort potensial for konflikt med verneområdet.

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 en kategori av utvalgte naturtyper;
slåttemark.
Konsept rv. 7
Rv.7 kan berøre flere slåttemarker på strekningen, og særlig i kulturlandskapet langs
Strandafjorden er det et stort potensiale for konflikt da det er flere slåttemarker som inngår i et
større helhetlig miljø. I Granvin er det også stort konfliktpotensial med en enkeltlokalitet.

Figur 9 Slåttemarklokaliteter langs Strandafjorden

Konsept rv. 52
Det er ingen lokaliteter som forventes å bli sterkt berørt av de foreløpige veglinjene, men der
konseptet går gjennom kulturlandskapet i Lærdalen er det lite potensiale for konflikt.

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 regionalt og nasjonalt viktige
naturtyper (A og B-lokaliteter).
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Konsept rv. 7
Langs rv. 7 fra Gol til Ustaoset er det mange små enkeltlokaliteter som er hovedsakelig
tilknyttet det skjøttede kulturlandskapet (slåttemarker, naturbeitemark ect.). Det er også noen
mindre arealer med skoglokaliteter (kalkskog, gammel barskog) nær Gol som er av høy verdi.
Videre når man nærmer seg kystlandskapet er det flere artsrike lokaliteter, i særlig Eidfjord og
i Granvin, som forventes å bli berørt av konseptet. Dette er særlig lokaliteter med rik
edelløvskog og verdier knyttet til kulturlandskapet (hagemark, slåttemark).
Konsept rv. 52
Det er få viktige naturtypelokaliteter som forventes å bli berørt av konseptet fra Gol til
Borgund. Den største lokaliteten av nasjonal verdi på denne strekningen er Eldrevatnet
(kystmyr) som ligger på motsatt side av vannet enn der vegen er planlagt. Det er
sannsynligvis lite konflikt med denne lokaliteten.
Rv. 52 har en lang dagsone langs Lærdalselvi og Hemsila, og krysser Aurlandselvi. De er alle
viktige, fiskeførende elvestrekninger. Lærdalselva er et lakseførende vassdrag. Tiltaket kan i
tillegg til vannforekomstene også berøre viktige naturtyper i tilknytning til elvestrekningene.
Særlig langs med Lærdalselvi er det registrert mange naturtyper av høy verdi (A og Blokaliteter). I dette området vurderes tiltaket til å ha potensiell stor konflikt med naturverdier.

Villrein
Generelt
Europeisk villrein er en viktig art i området – en ansvarsart i internasjonal sammenheng.
St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand fastslår
villreinen som ansvarsart for Norge, og understreker ansvaret for å legge til rette for å bevare
nødvendige leveområder for villrein. St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk
og rikets miljøtilstand følger opp arealforvaltningen relatert til villrein. Her presiseres blant
annet betydningen av å ha større sammenhengende områder / habitat, både av hensyn til
beitetilgang og genetisk mangfold.
Hardangervidda huser Norges og Europas største nålevende villreinbestand. Dagens rv. 7
mellom Haugastøl og Leiro utgjør en barriere med sterk avvisningseffekt for villreinen og
dens trekk / vandringer mellom Hardangervidda og Nordfjella villreinområde (Strand et. al.
2015). Avvisningseffekten slår inn allerede på et meget lavt trafikk- / aktivitetsnivå. Dyrene er
ekstremt sky og vare for menneskelig aktivitet, og «påvirkningssonen» er veldig bred – opptil
flere km. Villreinen er følsom både for mennesker og for menneskelig aktivitet, som for
eksempel støy, lukt, lyd av snøscootere, støy fra trafikk, kite-aktivitet, osv. Man ser for seg at
villreinen vil kunne få større behov for fri forflytning / atkomst til beiteområder i fremtiden,
grunnet klimaendringer med hardere vintre.
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Figur 10 Temakart for villrein

Konsept rv.7
En ny rv.7 med en lang Dyranuttunnel vil kunne gi reduserte avvisningseffekter og gi
villreinen bedre tilgang til lite utnyttede beitearealer langs rv. 7 og mulighet til å trekke
mellom ulike leveområder nord og syd for vegen. Det betyr at både Nordfjellareinen og
Hardangerviddareinen igjen vil kunne ta i bruk store arealer med lavbeiter som har gått helt
eller delvis ut av bruk som følge av oppsplitting av et opprinnelig sammenhengende
villreinområde. Dermed vil også større robusthet mot fremtidige klimaendringer bli sikret.
Reduserte avvisningseffekter ville også være viktig i arbeidet med å ivareta det særskilte
ansvaret Norge har for den europeiske villreinen, og for etableringen av større funksjonelle
europeiske villreinregioner.
NINA mener at en av de største utfordringene knyttet opp mot rv. 7 er villreinens manglende
mulighet til å benytte vinterbeiter nord for rv. 7 i år med spesielle snøforhold. Disse
utfordringene vil trolig bli forsterket ved fremtidige klimaendringer. Villreinens mulighet for
å tilpasse seg til fremtidige klimaendringer vil dermed øke hvis rv. 7 som barriere blir borte.
Tilsvarende er det god sikkerhet for at en tunnelløsning på riksveg 7 ikke bare vil gi villrein
på Hardangervidda tilgang til områder nord for vegen, men også at Nordfjellareinen får
muligheten til å trekke lenger sør for riksveg 7. Både Nordfjella og Hardangervidda er
nasjonale villreinområder som inngår i samme foreslåtte europeiske villreinregion (Notat fra
MD- høringsinnspill).
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De gode effektene med en lang tunnel under Hardangervidda på villreinens muligheter for
vandring og tilgang på beiteområder, forutsetter at den gamle vegen vinterstenges. Når det
gjelder samlet belastning (naturmangfoldlovens § 10) vil en ny rv. 7 som er vinteråpen og
med god regularitet, kunne legge til rette for økt utvikling og press på Hardangervidda i form
av f.eks. økt turisme og hytteutbygging.
Rv. 52
Nordfjellareinens nordlige grense slutter ved rv. 52, og fjellområdet nord for vegen er
tamreinområde. Vegen danner en barriere mellom restene av den europeiske fjellreinen og
tamrein (Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd-høringsinnspill). Tamreinen som fortsatt
finnes i fjellområdene nord for Hemsedal og rv. 52 har sporadiske overganger til Nordfjella
(NINA 2011). For dette konseptet vil derfor lange og korte tunneler i Mørkedalen bidra til en
fremtidig mulighet for genetisk utveksling med tamrein fra vest. Økt trafikkvekst langs
strekningen kan føre til større forstyrrelser og en redusering av egnede leveområder i
tilknytning til vegen.

Konklusjon og rangering for naturmangfold
Forhold rundt villrein som barrierevirkning og økte forstyrrelser vurderes som det viktigste
undertemaet innen naturmangfold. 0-alternativet utgjør en barriere for villreinstammen på
Hardangervidda i dag. Rv. 7 vil ha en positivt effekt på barrierevirkningen som vegen utgjør,
under forutsetning om at eksisterende veg holdes vinterstengt og helst fjernes. Ny rv.7 med
tunneler ved Dyranut kan føre til en utvidelse av beiteområder som kan tas i bruk og en lettere
genetisk utveksling i populasjonen. Samtidig vil det være en økt forstyrrelse i form av
trafikkvekst på strekningen, samt potensiale for økt utvikling og utbygging av området.
Alternativet med lange tunneler vurderes til å være bedre for villrein enn korte tunneler.
Konseptet rv. 7 vil kunne påvirke flere verneområder og utvalgte naturtyper på strekningen,
spesielt trekkes frem naturverdier knyttet til kulturlandskapet langs Strandafjorden.
For rv. 52 vil lange og korte tunneler i Mørkedalen bidra til å åpne opp for at tamrein fra øst
lettere kan blandes med villreinstammen på Hardangervidda. Økt trafikkvekst kan føre til
større forstyrrelser og en redusering av egnede leveområder i tilknytning til vegen.
Rv.52 vil berøre deler av 3 forskjellige verneområder på strekningen. Rv. 52 har en lang
dagsone langs Lærdalselva og Hemsila, og krysser Aurlandselva som er viktige, fiskeførende
elvestrekninger. Tiltaket kan også berøre viktige naturtyper i tilknytning til elvestrekningene.
For rv. 52 vil alternativet med korte tuneller komme omtrent likt ut som alternativet med
lange tunneler.
Tabell 6 Vurdering av konseptene for naturmangfold

Konsepter

Konfliktpotensial

Konsept 0
Konsept rv.7 lange tunneler
Konsept rv.7 korte tunneler
Konsept rv. 52 lange tunneler
Konsept rv. 52 korte tunneler

Middels
Middels
Middels
Stort
Stort

Rangering for
naturmangfold
3
1
2
4
5
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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.
Som en ser av kartet er kulturminnene i stor grad knyttet opp mot områder med gammel
bebyggelse og landbruksdrift. Det finnes også mange kulturminner i utmark og fjell som er
knyttet opp mot ferdsel over fjellet og utnyttelse av utmarksressursene som jakt og fiske. Det
er stor usikkerhet knyttet til fremtidige funn av kulturminner. Rangeringen sier derfor bare
noe om konflikter på grunnlag av dagens kunnskap om kulturminnene. Som man ser av
tabellen under er det vesentlig flere registrerte kulturminner langsmed Rv7 en langsmed
Rv52. Hvor mye av denne forskjellen som skyldes graden av registrering/undersøkelser som
er utført er vanskelig å si og en kan forvente at det ved en eventuell utbygging langsmed
begge konseptene vil bli funnet mange til nå ukjente kulturminner.
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Tabell 7 Fredede og vernede kulturminner som blir berørt av en 100m- sone for hvert konsept.
Antall Fredede og
vernede kulturminner
innenfor 100m belte

Konsept rv.7 lange tunneler
Konsept rv.7 korte tunneler
Konsept rv. 52 lange tunneler
Konsept rv. 52 korte tunneler

173
193
28
28

Figur 11 Temakart for kulturmiljø

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).
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.
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SEFRAK registrerte bygg er ikke nødvendigvis verneverdige, men de sier noe om hvor en
finner eldre bebyggelse og hvor potensialet for funn av kulturminner kan være størst. Som vi
ser av kartet så er trenden den samme som for fredede og vernede kulturminner.

Figur 12 Temakart SEFRAK

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 og større verdi. Alle konseptene har stort konfliktpotensial ovenfor kulturminner.
Konfliktpotensialet vurderes likevel større for rv.7 grunnet at den i større grad går gjennom
områder med gammel bosetning og det er vesentlig flere registrerte kulturminner langsmed
dette konseptet. Korte tunneler konseptene kommer dårligere ut enn de med lange tunneler da
disse potensielt berører flere kulturminner på høyfjellstrekningene.

Tabell 8 Vurdering av konseptene for kulturmiljø

Vurdering
0.
1.
2.
3.
4.

Nullkonsept
Rv7 lang
Rv7 korte
Rv52 lang
Rv52 korte

Stort potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.

Rangering
1
4
5
2
3
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Naturresurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer/resurser, 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). 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.
Beitebrukskart bygger på data fra organisert beitebruk som i 2015 omfattet om lag 80 prosent
av sau på utmarksbeite. Kilde er NIBIO. Vi har valgt å ikke ta med grus og pukkforekomster
eller mineralforekomster da det ikke er vesentlige forskjeller på konseptenes potensiale for
konflikt for disse temaene.

Dyrka mark
Opplysningene om dyrka mark er hentet fra det digitale markslagskartet. Arealene omfatter
fulldyrkede og overflatedyrkede arealer, samt innmarksbeite. Fordelingen vises i tabellen
under. Det er ikke gjort vurderinger av skogsarealer som kan være egnet til å dyrkes. Som en
ser er av tabellen så er det ikke så stor forskjell på konseptene i forhold til dyrket mark, selv
om Rv7 har noe høyere potensiale for konflikt.

Tabell 7 Potensiale for arealbeslag for de ulike konseptene for dyrket mark basert på 100m belte, areal i
daa.

Fulldyrket
Overflatedyrket
Innmarksbeite
SUM dyrket

Rv7 lang
2720
241
794
3755

Rv7 kort
2720
241
819
3780

Rv52 lang
2386
99
747
3232

Rv52 kort
2277
97
717
3091
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Figur 13 Temakart for dyrket mark

Skog
Dataene er hentet fra NIBIO. Tabellen viser arealer med produktiv skog, altså skog med
bonitet lav eller høyere. Eventuell lettere tilgang til skogarealer som en positiv konsekvens er
ikke tatt med i vurderingen. Som vi ser av tabellen så er ikke forskjellen mellom konseptene
veldig stor når det gjelder skog.

Tabell 10 Potensiale for arealbeslag av skog for de ulike konseptene, 100m belte.

Arealbeslag 100m belte
0.
1.
2.
3.
4.

0-Konseptet
Rv7 lang
Rv7 korte
Rv52 lang
Rv52 korte

6498 daa
6602 daa
6603 daa
6782 daa
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Figur 14 Temakart skog
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Beitebruk
Dataene er hentet fra NIBIO og viser organisert beitebruk.

Figur 15 Beitebruk i planområdet

Samlet rangering av konseptene for tema naturressurser
Alle konseptene har stort potensiale for konflikt med flere av deltemaene, spesielt dyrket
mark, skog og beitebruk. Rv. 7 har noe større konfliktpotensial med dyrket mark en rv. 52
målt i antall daa innenfor et 100 belte. Rv. 52 berører i større grad høyproduktive arealer.
Konseptene vurderes derfor som like i forhold til dyrket mark. Rv. 7 har et noe større
konfliktpotensial i forhold til skog og beitebruk. I forhold til beitebruk er konfliktpotensialet
vesentlig større ved korte tunneler for begge vegene.

Tabell 11 Vurdering av konseptene for naturresurser.

Vurdering
0.
1.
2.
3.
4.

Nullkonsept
Rv7 lang
Rv7 korte
Rv52 lang
Rv52 korte

Stort potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.
Stort potensiale for konflikt.

Rangering
1
2
3
2
3
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Sammenstilling
0-konseptet rangeres som best for de ikke-prissatte temaene. Rv. 52 med lange tunneler
rangeres som best for alle de ikke-prissatte temaene bortsett fra naturmangfold og
naturresurser, der sistnevnte kommer likt ut for lang tunnel konseptene på rv. 7 og rv. 52. Selv
om det for naturmangfold, og da spesielt villrein er klart best med konsept rv. 7 (også bedre
enn 0-konseptet) blir rv. 52 vurdert som bedre enn rv. 7 samlet sett for de ikke-prissatte
temaene.

Konseptene

Landskapsbilde

Nullkonsept
Rv. 7 lang
Rv. 7 korte
Rv. 52 lang
Rv. 52 korte

1
4
5
2
3

Nærmiljø
og
friluftsliv
1
4
5
2
3

Naturmangfold
2
1
3
4
5

Kulturmiljø
1
4
5
2
3

Naturressurser

Samlet
rangering

1
2
3
2
3

1
4
5
2
3
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