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Sammendrag 

Det er gjort en forenklet analyse av ikke-prissatte konsekvenser for de fire sammensatte 
virkemiddelpakkene. Hver av virkemiddelpakkene er sammenlignet med Nullalternativet 
2030.  

 

Tiltakene som i Revidert KVU/Bypakke Grenland er først vurdert. Disse er med i alle de 
sammensatte virkemiddelpakkene. Av tiltakene som inngår, er det vegtiltakene som har 
vesentlige virkninger for de ikke-prissatte temaene. Tabellen under oppsummerer 
virkningene av disse.  

Vegprosjekter i Revidert 
KVU/Bypakke Grenland 

Landskaps
-karakter 

Friluftsliv 
byliv 

Natur-
mangfold 

Kultur- 
arv 

Natur-
ressurser 

Fv.353 Rugtvedt-
Surtebogen 

- + 0 0 - 

Rv.36 Skjelsvik-Klevstrand 0 0 -- 0 0 
Rv.36 Menstadbrua -
Skyggestein 

- - - 0 0 

Rv.36 Bjørnstad-Kjørbekk - - - - -- 
Fv. Kjørbekk-kryss 
Telemarksvegen 

0 0 
En minus 
kanskje 

0 0 0 

 

Oppsummering av virkningene for Revidert KVU/Bypakke Grenland 

De største negative konsekvensene er knyttet til påvirkning av naturforekomster av på 
Skjelsvik og ved Frierfjorden samt til strekningen Rv. 36 Bjørnstad-Kjørbekk som 
beslaglegger verdifull dyrka mark. Tunnel på strekningen Skjelsvik-Klevstrand er positivt for 
lokalt nærmiljø og friluftsliv.  

 

Deretter er virkningene av de tiltakene som er innført i de sammensatte virkemiddelpakkene 
vurdert. Det er små forskjeller på virkemiddelpakkene.  

Sammensatte 
virkemiddelpakker 

Landskaps
-karakter 

Friluftsliv 
og byliv 

Natur-
mangfold 

Kultur- 
arv 

Natur-
ressurser 

3a økte bomsatser og buss 0 + 0 0 0 
3b kilometerbasert avgift og 
tog 

0 + 0 0 0 

3c Sharepay og tog 0 + 0 0 0 
3d Sharepay og buss 0 + 0 0 0 
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Det vurderes at alle de fire sammensatte virkemiddelpakkene har omtrent samme 
konsekvens for de ikke prissatte temaene.  

Samlet sett er konsekvensene små og litt positive.  

 

Generell oppsummering av ikke-prissatte virkninger for de sammensatte 
virkemiddelpakkene 

Sykkelekspressveg med gangdel kan beslaglegge dyrka mark og påvirke bomiljø negativt 
med arealinngrep. Men den gir økt andel syklister og gående og et økt potensiale for at flere 
ferdes til fots og på sykkel i bysentrene.  

Endringer i busstraseer vil ikke påvirke ikke-prissatte temaer. For tog vil også de fysiske 
endingene være små og knyttet til ev stasjoner eller utvidelse av sporkapasitet langs dagens 
linjer.  

Ulike typer restriksjoner på parkering og ulike bomkonsepter gir positiv effekt på byliv fordi 
det fører til endring i reisemiddel.  

Det vurderes at byutredningens mål om nullvekst i persontransporten gir bedre vilkår for 
utvikling av attraktive og levende byer med gode knutepunktsfunksjoner.  

 

Sammensatt virkemiddelpakke 4 Arealpakke fortetting er ikke vurdert etter samme 
metodikk. En mer konsentrert arealbruk vil forsterke den positiv effekten på landskapsbilde 
og byliv. Det vil gi større nærhet til ulike tilbud i bysentrene og et mindre areal som 
bebygges. Fortetting må gjennomføres med kvalitet for å unngå negative konsekvenser for 
kulturmiljø og naturressurser.  

 

Metode 

Metoden som er brukt i denne delrapporten tar utgangspunkt i «Retningslinjer for 
metodebruk og analyser i byutredningene» (versjon 4.-21.september 2017). Her beskrives 
en forenklet og pragmatisk versjon av metoden som er gitt i Statens vegvesens håndbok 
V712 Konsekvensanalyser.  

Det er stor usikkerhet knyttet til utformingen av de ulike tiltakene i byutredningen, og det er 
derfor ikke grunnlag for å gå i detalj på vurderingene som gjøres. Analysen vil derfor være 
på et overordnet nivå, og på grunn av dette bruker vi begrepet virkninger fremfor 
konsekvens. 

Ikke-prissatte tema deles inn i fem fagtema. Innenfor hvert tema er det gjort vurderinger av 
hvilke deltema som er relevante for dette området, se tabell 1 for detaljer. Det er kun 
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områder/lokaliteter av regional og/eller nasjonal verdi som vil ha influens på grad av 
virkninger de ulike veikonseptene vil gi. 

 

Ikke-prissatte tema Deltema 
Landskapsbilde Landskapsregioner, kulturlandskap 
Nærmiljø og friluftsliv Rekreasjonsareal, statlig sikrede 

friluftsområder, tur-/kulturstier 
Naturmangfold Vernede områder, utvalgte naturtyper, 

viktige naturtyper 
Kulturmiljø Fredede og vernede kulturminner, verdifulle 

kulturlandskap 
Naturressurser Jordbruk og dyrka mark, grus og 

pukkforekomster 
Tabell 1: Ikke-prissatte tema med deltema 

 

På grunn av det overordnede nivået er det kun brukt eksisterende kunnskap som grunnlag 
for analysen. Det er ikke gjort noen vurderinger i felt. Fakta er hentet fra kartkilder som 
www.miljostatus.no, kart.naturbase.no, kilden.nibio.no og lignende. Det er også gjennomført 
et verksted med fagpersoner fra kommunene, Telemark fylkeskommune og fylkesmannen i 
Telemark. 

Vurdering av tiltakene i konseptvalgutredningen 

Den geografiske avgrensningen av planområdet for denne utredningen tar utgangspunkt i 
konseptene for nye/utbedringer av veger i bybåndet. Her finner vi ni vegstrekninger fordelt 
mellom kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. De er alle på konseptnivå, så arealbehovet 
er usikkert.  
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Bilde 1: Oversiktskart med aktuelle veikonsept. Nummerert og fargelagt etter fasene gitt i KVU 
Grenland veg. 

 

Det er ikke delt inn i faste delområder. De ikke-prissatte temaene blir derimot knyttet til 
hvert enkelt vegprosjekt som er foreslått i KVU’en. For hvert deltema er det sammen med 
fagpersoner blitt identifisert regionalt og nasjonalt viktige lokaliteter/områder. Disse 
områdene er sett i sammenheng med vegprosjektene, og det er kun områder som blir berørt 
av vegprosjekter som er blitt verdisatt som svært viktig eller viktig.  

 

For å finne disse områdene ble det for hvert ikke-prissatt tema laget registreringskart med 
eksisterende kunnskap. På kartene var også de aktuelle vegprosjektene tegnet inn. Deretter 
ble disse presentert på et verksted for fagpersoner i kommunene, fylkeskommunen og 
fylkesmannen, som sammen med Svv fant de områdene med høy regional/nasjonal verdi 
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som også berørte vegprosjekt. Områder som ikke blir berørt av noen av veikonseptene er 
ikke verdisatt. 

 

Veikonseptene 

Beskrivelsen av veikonseptene er hentet direkte fra «Anslagsrapport – Prosjekt fase 2 og 3 i 
KVU Byutredning Grenland» datert 06.09.2017. Det er disse beskrivelsene som danner 
grunnlaget for vurderingene som er gjort i denne analysen. Prosjektene er nummerert etter 
fasene de er tenkt gjennomført, gitt i KVU Grenland veg.  

 

2a Fv. 353 Rugtvedt – Surtebogen 

Planlagt veg er totalt 4000 m lang. Ca. 800 m er planlagt med forbikjøringsfelt, dvs. 3 felts 
veg.  

De første ca. 1880 meterne går i jomfruelig terreng til Findal. Her skal det bygges nytt T-
kryss på begge sider av vegen, og det vil være et utfordrende område med hensyn til 
trafikkavvikling. Det skal også bygges ny bru, ny gang- og sykkelveg og en G/S 
overgangsbru i dette området. Videre er det et par andre strekninger som kommer i konflikt 
med dagens fylkesveg.  

Dette gjelder også de siste 3-400 meterne mot Surtebogen, der dagens fylkesveg for en stor 
del skal brukes til ny gang- og sykkelveg. 

 

2b Rv. 36 Skrapeklev - Klevstrand 

Planlagt veg er totalt 4275 m lang, hvorav 2075 m tunnel.  

Vegen går fra Skjelsvikdalen, med overgang fra 2 til 4 felt fra Skjelsvikkrysset og nordover. 
Ny E18 skal kobles på i området. Det er ikke avgjort hvordan E18 vil gå på denne 
strekningen. Det er uansett særdeles utfordrende å få til planskilt kryss i Skjelsvikdalen, og 
det vil måtte gå på bekostning av flere næringsbygg.    

I Skjelvikdalen går vegen i tunnel forbi Herøya til den kommer ut nord for Klevstrand. 
Planskilt kryss vil naturligvis være svært krevende også her, og det vil medføre innløsning av 
en rekke hus. I tillegg vil løsningen innebære store utfyllinger i Gunneklevfjorden. Det 
forutsettes at vegen går fra 4 til 2 felts veg rett før rundkjøringen på Øyekast.   

 

2c Rv. 36 Menstad – Skyggestein 

Planlagt veg er totalt 3600 m lang, hvorav 2230 m tunnel.  
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Vegen går fra dagens 5-armede rundkjøring på vestsiden av rundkjøringen (forutsetter ikke 
ny arm). På den første strekningen går den på en grusrygg / delvis utfylling i sandtaket på 
Nenset. Traséen er lagt på sørsiden av industriområde Kjørbekk, og det er ikke forutsatt at 
bygninger skal løses inn.  

Det planlegges et kryss som sammenkobling av nord/sør trasé fra Bjørnstad til kryss med 
Telemarksvegen.   

Fra kryssingen med fv. 48 Bjørntvedtvegen legges vegen i tunnel under industriområdet 
Rødmyr og Hvitsteinåsen fram til kryss med fv. 353 / starten av pågående 
utbyggingsprosjekt Rv. 36 Skyggestein - Skjelbredstrand. 

 

3a Fv. 356 Knarrdalstrand – Flakvarp 

Planlagt veg er totalt 3490 m lang, hvorav 3190 m tunnel.  

Vegen går fra dagens rundkjøring ved Frednesbrua / Vabakkentunnelen. Det må på den 
første strekningen etableres et kryss som ivaretar dagens fv. 353 mot Flakvarp, fv. 49 til 
Klyve og adkomsten til Knarrdalsstrand renseanlegg / kommunens tekniske etat. Det 
forutsettes rundkjøring.  

Vegen går videre i tunnel inn i Skien kommune forbi Flakvarp. Der tunnelen kommer ut må 
det etableres et kryss mot Flakvarp (dagens fv. 353). 

 

3b Rv. 36 Bjørnstad – Kjørbekk 

Planlagt veg er totalt 2700 m lang. Veglinja krysser flere ravinedaler og elver/bekker.  
Starten av traséen tilpasses til dagens rundkjøring på Bjørnstad. Vegen går videre over 
dyrket mark og krysser et par ravinedaler. Mot slutten av parsellen kommer linja i konflikt 
med to grustak, Bugten og Nenset.  

Det forutsettes overgang fra 4 til 2 felts veg i hver ende. Strekning ender i rundkjøring med 
forbindelse til konsept 2c. 

 

3c Kjørbekk – kryss Telemarksvegen 

Planlagt veg er totalt 1880 m lang. Det forutsettes at prosjektet starter i rundkjøringa på 
Kjørbekk. Denne rundkjøringa deles med konsept 2c. 

Vegen går fra planlagt rundkjøring på Kjørbekk, jf. Konsept 2c Menstadbrua - Skyggestein. 
Traséen er lagt i en korridor inn mot Kjørbekk industriområde. De første 1000 meterne er ny 
veg, mens de siste 880 m fram til rundkjøring på Telemarksvegen går i dagens fv. 48 
Bjørntvedtvegen. Det må påregnes at fylkesvegen må breddeutvides og forsterkes. 
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3d Fv. 32 Borgåsen – Menstad 

Planlagt veg er totalt 3685 m lang, hvorav 2630 m tunnel.  

Vegen går fra dagens firearmede rundkjøring på Hovenga, og det er snaue 100 m fram til 
planlagt tunnelpåhugg. Tunnelen som er 1465 m lang stiger med over 4 % opp til Buer, der 
det er en dagsone på i underkant av 1 km.   

Det planlegges et planskilt kryss i denne dagsonen, og det vil medføre store inngrep i både 
boligområder med blokker, barnehage mm. Det blir også store inngrep i landbruksjord.  

Prosjektet fortsetter ned mot rundkjøringen på Menstad i en 1165 m lang tunnel med 5 % 
stigning. 

 

4a Ringveg Skien nord (Sem – Århus – Myren) 

Planlagt veg er totalt 5410 m lang, hvorav 3570 m tunnel.  

Vegen går fra Semsmyra ved Børsesjø, der det bygges en rundkjøring. Vegen går videre i 
tunnel under Grini / Rising. Det blir en dagsone på snaue 300 m over jordene nord for 
industrien på Nylende. Her bygges en rundkjøring med påkobling av Nordre Risingveg 
(omlagt Mælagata) og videre påkobling mot Skien sentrum sørover.  

Vegen er videre lagt i tunnel under Mælagata før den krysser Falkumelva med en 210 m lang 
bru (Århusbrua) over til Hyni. Det er lavbrekk i tunnelen under Mælagata.  

Videre er vegen lagt i tunnel under Gulset / Strømdal før den kobles til rundkjøringen ved 
Myren. 

 

4b Sentrumstunnelen Skien (Sandviksvegen – Bergsland) 

Planlagt veg er totalt 2020 m lang, hvorav 1925 m tunnel.  

I starten må det bygges en trearmet rundkjøring med kryss dagens fv. 32. Det må også 
bygges ny jernbaneundergang før vegen legges i tunnel forbi Skien sentrum, og den kommer 
ut ved Bergsland. Der planlegges det også en trearmet rundkjøring.  

Tunnelen går under boligområder hele vegen. 
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Vurdering av virkning 

Hvert enkelt veikonsepts potensielle virkning vil bli vurdert positivt eller negativt i forhold til 
0-alternativet. 0-alternativet utgjør sammenligningsgrunnlaget og tar utgangspunkt i 
dagens situasjon. Kriteriene sees i tabellen nedenfor. 

 Kriterier for vurdering av ikke-prissatte tema 
Stor forverring (--) Negativ virkning, tiltaket vil medføre konflikter/stor forverring 
Forverring (-) Negativ virkning, tiltaket vil medføre forverring 
Ingen endring (0) Som referansealternativet, tiltaket vil ikke medføre vesentlig endringer 
Forbedring (+) Positiv virkning, tiltaket vil medføre forbedringer 
Stor forbedring (++) Positiv virkning, tiltaket vil medføre stor forbedring 

Tabell 2: Kriterier for vurdering av tiltakets virkninger i forhold til 0-alternativet 

Det er viktig å huske på at det er stor usikkerhet knyttet til utformingen av de ulike 
veikonseptene og vurderingen av et områdes verdi er basert på regionale og nasjonale 
interesser. På grunn av dette vil resultatene fra analysen være mer å betrakte som en 
prognose for konsekvens heller enn detaljerte vurderinger av mulige konsekvenser som vil 
følge av prosjektene. 
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Landskapsbilde 

Den dominerende landskapsregionen for hele Grenland er «Lavlandsdalføra i Telemark, 
Buskerud og Vestfold». Landskapet her har typisk u-dalprofil med lave skogkledte åser. 
Dalene ligger under marin grense, noe som gir store arealer med leirjord. Regionen er blant 
landets beste for jordbruk, og i ravineområder fins også en del beitemark i hevd. Elvene er 
regionens viktigste linjedrag og barrierer. De største byene og tettstedene ligger gjerne ved 
elvemunninger. 

Prosjektområdet har mange av trekkene til landskapsregionen det ligger innenfor. Vi har et 
tett bymiljø som er omringet av skogkledte åser og jordbruksareal, og Skienselva snirkler 
seg igjennom før den munner ut i Frierfjorden.  

Jordbruksarealene ligger tett på byene og Gjerpensdalen kulturlandskap dominerer øst og 
nordøst for Skien sentrum med åpent, storskala jordbrukslandskap. Dette er unikt i 
landssammenheng. 

Nedbygging av dyrka mark, hogst i urørte raviner og opphør av beite er de største truslene 
for landskapsbildet. 

 

Svært viktige områder 

Det er identifisert ett område som ansees som svært viktig for landskapsbilde. Dette finner 
vi på Mæla. Det er tre elementer som gjør at dette landskapet skiller seg ut: 

- Gårdsplassen til Are Frodes veg 40, med det store våningshuset, frukthage og 
bjørkealleen som fører inn på tunet. Dette er et viktig element i opplevelsen av 
landskapet som et kulturlandskap. 

- Store åpne jordbruksareal. Den beste opplevelsen av dette får man ved å komme 
kjørende sørfra på Århusvegen. Fra å kjøre gjennom tettbebygd strøk åpner plutselig 
landskapet seg opp og det man ser er store jorder med gult korn, kun avbrutt av 
grønne åkre med matproduksjon. Og ikke minst: 

- Et stort solitærtre. Furua gjør kulturlandskapet komplett der det står alene midt i den 
gule åkeren. 
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Bilde 2: Oversiktsbilde Mæla. Falkumelva nederst i bilde. Kilde: Google maps 

 
Bilde 3: Gårdstun langs Are Frodes veg. Kilde: Google street view. 

 
Bilde 4: Mæla sett fra sør Århusvegen. Furua sees omtrent midt i bildet. Kilde: Google street view 
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Viktige områder 

Buer ligger i ytterkant av Gjerpensdalen kulturlandskapsområde, og består delvis av bebygde 
områder og åpne jordbruksareal. På tross av nærheten til kulturlandskapsområdet gjør den 
spredte utbyggingen at området ikke ansees som svært viktig. Vegen som går igjennom 
området i dag har et landevegspreg,   

Bilde 5: Oversiktsbilde Buer som blir påvirket av vegkonsept 3d. Tenkt tunnelpåhugg i skogfeltet 
nederst høyre hjørne og på mørk jordflekk midt på til venstre i bildet. Senter av tenkt planskilt kryss 
med to rundkjøringer omtrent midt i bildet. Kilde: Google maps 

 

Konsept Vurdering Virkning 
2a  Lite dominerende mellom Rugtvedt og Findal. Videre 

berører den strandsonen men kan tilpasses terrenget. 
- 

2b Tunnelinnløp vil synes godt i landskapet, men de er i 
områder som allerede bærer preg av infrastruktur og 
bebyggelse. 

0 

2c Vil gå delvis over åpne områder og bli godt synlig i 
nærområdet. 

- 

3a Tunnelinnløpene vil være de største inngrepene i dette 
konseptet. I vest vil færre bli påvirket av det enn i øst der 
innløpet blir lagt i en ås der flere boliger på 
Knarrdalsstranda vil få den i stuevinduet. 

 
- 

 

3b Landskapet her preges av åpne jordbrukslandskap. Veien er 
tenkt i ytterkant av disse og så nære bebygde områder man 
kan dra den. Den vil allikevel være fremstå som et stort 
inngrep i kulturlandskapet som er der i dag.  

- 
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3c Blir byget i allerede bebygd område og følger stort sett 
dagens veg. Ikke et stort inngrep i landskapsbildet. 

0 

3d Området har ikke den største landskapsverdien i dag, men 
vegkonseptet vil føre til en voldsom endring av dagens 
uttrykk. Fra landeveg til «E18». 

 
-- 

4a Her vil en ringveg føre til forringelse av kulturlandskapet 
slik det fremstår i dag. Gårdstun med allé blir ødelagt og 
tunnelinnløp i et så flatt terreng krever arealmessig stort 
inngrep i landskapet. Kan bli noe mindre ved bruk av spunt.  

 
-- 

4b Tunnelinnløpet i sør vil bli synlig fra fv. 32, men ny 
jernbaneundergang vil komme foran og delvis skjule den. 
Innløpet i nord vil bli bedre synlig fra Alexander Kiellands 
gate og boligene i nærheten, men området preges allerede i 
dag av infrastruktur.  

 
 
0 

 

Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø og friluftsliv er knyttet til mennesker og deres omgivelser. Nærmiljøet er der folk 
oppholder seg til daglig og der de ferdes til fots eller på sykkel. Det er snakk om fysiske 
omgivelser som har betydning for brukerne/beboerne som oppholder seg der. I begrepet 
friluftsliv legges det til grunn opphold og fysisk aktivitet i friluft på fritiden. Det kan være på 
både i naturterreng og på rekreasjonsareal, som f.eks. parker, turveger, byrom og 
idrettsanlegg.  

Flere av veikonseptene som vurderes i denne analysen ligger i eller tett på Skien og 
Porsgrunn by. Her er befolkningstettheten høy og det er mange skoler, barnehager, 
fritidsarealer og ikke minst boliger. Støyproblematikk vil være aktuelt for de aller fleste 
konseptene.  

Skien og Porsgrunn kommune har kartlagt friluftsområder i regi av Telemark 
fylkeskommune. Det er overraskende mange områder, små og store som blir brukt til 
friluftsliv i større eller mindre grad. Berøring av disse vil selvsagt påvirke vurdering av 
virkning. 

 

Konsept Vurdering Virkning 
2a  Omlegging av veien vil ha positiv konsekvens for 

strekningen Rugtvedt-Findal ifht støy, trafikkfare og 
luftforurensning. Også bedre forhold for myke trafikanter. 
Vil derimot har en noe negativ påvirkning på 
nærfriluftsområde på Rugtvedt. Bli en barriere. Dette nuller 
ut virkningen. 

 
 

+ 
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2b Tunnelen vil kunne føre til at gjennomgangstrafikken langs 
Herøyavegen (rv.36) blir betydelig mindre. Dette kan igjen 
gi en tryggere skolevei for de som skal til Klevstrand skole. 
Tunnelinnløp i nord vil komme ganske nære denne skolen. 
Friluftsareal blir ikke berørt, men noen få hus må kanskje 
rives. 

 
 
0 

2c Går i tunnel under Solumsmarka/Trommedalen, særdeles 
populært turområde. Veg i dagen går igjennom 
grønnkorridor på Rødmyr med stier og hesteløyper. Middels 
brukerfrekvens og liten regional/nasjonal verdi. 

 
- 

3a Berører ingen viktige områder for nærmiljø og friluftsliv. Vil 
fjerne gjennomgangstrafikk på Svanvikvegen mellom 
tunnelinnløpene og gjøre forholdene bedre for myke 
trafikanter. 

 
+ 

3b Vegen er tenkt over flere grønnkorridorer, blant annet 
Lensmannsdalen som ansees å være et svært viktig 
friluftsområde. Det kan tenkes at denne grønnkorridoren 
brukes for å nå Solumsmarka/Trommedalen som er svært 
populært turområde. Vegen kan bli en barriere for dette om 
det ikke tilrettelegges godt for kryssing. Vil gi mindre 
trafikk og støy på dagens rv.36 som er tett befolket. 

 
 
 
- 

3c Går stort sett langs eksisterende veg. Vil gi avlastning av 
dagens rv.36 og bedre forholdene for de som bor langs 
denne vegen. Gir mye mer trafikk og støy langs dagens 
fv.48.  

 
- 

3d Vil gå tvers igjennom og ødelegger grøntområde på 
Borgåsen som er satt til svært viktig friluftsområde. Et stort 
planskilt kryss vil komme svært nær Buer skole og Buer 
lekeplass. Buerflata barnehage må rives sammen med to 
boligblokker og noen hus.  

 
 

-- 

4a Går i Bru over Falkumelva, et friluftsområde som er gitt 
verdien svært viktig. Rett sør for brua, på østsiden av elva er 
et bolighus som vil få trafikken svært nære. Boligfelt i 
nærheten vil merke økt støy. Kryssløsninger vil være 
avgjørende for eventuell økning av trafikk gjennom 
boligfelt. Eks Falkum. Kan føre til avlastning av andre veger.  

 
 
- 

4b Kryss ved tunnelinnløp i nord vil føre til tap av en Bergsland 
fotballbane og et grøntområde snarveg mellom fotballbanen 
og boligstrøkene. Gampedalsvegen, snarveg til og fra 
Bratsberg, vil bli berørt av tunnelinløp i sør. Må regne med 
økt støy for boliger i nærheten av tunnelinnløpene. 

 
 
- 
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Naturmangfold 

I henhold til naturmangfoldloven defineres naturmangfold som biologisk mangfold, 
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold, og knyttes her til terrestriske 
(landjorda), limniske (ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert 
livsbetingelser knyttet til disse. 

Innenfor prosjektområdet finner man flere naturvernområder. For eksempel Børsesjø 
naturreservat i Skien kommune og Frierflogene ved Brevik i Porsgrunn kommune. Det er 
også mange lokaliteter med viktige naturtyper, som områder med hule eiker og kalkskog. 
Det er gjort flere observasjoner av rødlistede insektarter i Grenlandsområdet, noen av disse 
er kategorisert som sterkt truede. 

 

Svært viktige områder 

Sør- og vestvendte skrenter mellom Gunnekleivfjorden og Skjelsvika er et av disse. Her 
finner vi et sjeldent stort område med kalkedellauvskog av nasjonal verdi. Det er verdsatt 
som svært viktig, da man finner både gamle og hule eiketrær, samt dødt trevirke med 
tilhørende artsmangfold av krevende arter. 

På Buer finnes flere områder med utvalgte naturtyper i kategorien Store gamle trær. Over et 
større område finnes det flere store eiketrær hvor det forekommer hulheter. Det er gode 
muligheter for at rødlistede insektarter forekommer innenfor lokaliteten.  

Sandtaket på Nenset er også vurdert som svært viktig. Her er det gjort svært mange funn av 
rødlistede insektarter. Også sterkt truede arter er observert her. Flere av insektartene er 
avhengige av sandområder og er under sterkt press av menneskelig aktivitet.   

 

Viktige områder 

Ca. en kilometer sør for Skien sentrum, på fastlandet rett øst for Union bruk, finner vi en 
smal stripe med rik edellauvskog. Lokaliteten har stort potensiale for funn av kalkkrevende, 
bakkelevende sopp og varmekjære insekter.  

Falkumelva blir kategorisert som et viktig bekkedrag. Lokaliteten består av en blanding av 
naturtyper fra kulturlandskap, skog og ferskvann/våtmark. Langs elva kan man blant annet 
finne områder med gammel edellauvskog med regional verdi for biologisk mangfold, og det 
knytter seg sannsynligvis interessant fauna til de kalkrike skrentene som finnes her. Østlig 
kantsonene har også geologisk interesse. 
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Konsept Vurdering Virkning 
2a  Ingen kjente naturtyper eller arter av regional eller nasjonal 

forvaltningsinteresse blir berørt. 
0 

2b Kryssløsinng i Skjelsvikdalen vil påvirke nasjonalt viktig 
område med kalkedellauvskog. Tunnelen går under det 
samme området. Kryss i nord ved Øyekast krever utfylling i 
Gunnkleivfjorden, i et område med naturtype 
Ålegrassamfunn, vurdert til svært viktig. En utfylling vil 
sannsynlig føre til tap av hele dette området. 

 
 

  -- 

2c Vegen går svært nære sandtaket på Nenset. Det er her gjort 
flere funn av rødlistede insektarter med nasjonal 
forvaltningsinteresse. En veg her vil ikke nødvendigvis bety 
at disse blir ytterligere truet, da de er avhengig av at 
leveområdet ikke gror igjen. Det kan settes inn tiltak som 
kan sikre leveområdene.  

 
 
- 

3a Ingen kjente naturtyper eller arter av regional eller nasjonal 
forvaltningsinteresse blir berørt. 

0 

3b Vegen går delvis over sandtaket på Nenset som er habitat 
for flere truede, og sterkt truede insektarter. Med tiltak kan 
innskrenkning av leveområdet unngås. 

 
- 

3c Ingen kjente naturtyper eller arter av regional eller nasjonal 
forvaltningsinteresse blir berørt. 

0 

3d Vil berøre flere lokaliteter med svært viktige eikelokaliteter. 
Man må regne med at flere må bli hugget. Dette kan føre til 
tap av truede insektarter. En veg her vil ikke nødvendigvis 
bety at disse blir ytterligere truet, da de er avhengig av at 
leveområdet ikke gror igjen. Det kan settes inn tiltak som 
kan sikre leveområdene. 

 
- 

4a Krysser Falkumelva med ny bro. Dette kan ha negativ 
virkning for naturmiljøet i og ved elva. Må utredes nærmere. 

- 

4b Tenkt tunnelåpning og kryss i sør vil kunne berøre område 
med rik edellauvskog.  

- 
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Kulturmiljø 

Kulturminner og kulturmiljø er kilder til kunnskap om fortidens liv og levnet. Førstnevnte er 
alle spor etter mennesket i vårt fysiske miljø. Om kulturminner inngår som en del av en 
større helhet eller sammenheng i et område, kalles dette for et kulturmiljø. Også 
Naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå her. Både kulturminner og –miljø er 
ikke-fornybare kilder og må forvaltes slik at også kommende generasjoner kan se, oppleve 
og lære av dem. Fordi man ikke kan ta vare på alt menneskeskapt gjennom tidene, må man 
gjøre grundige vurderinger av hva som skal prioriteres. I denne analysen ser vi i hovedsak på 
fredede og vernede kulturminner og kulturlandskap som er regionalt og/eller nasjonalt 
viktige.  

 

Fredede og vernede kulturminner 

Fredning er den strengeste form for vern vi har i Norge. En fredning innebærer at 
inngrep/endringer må godkjennes at myndighetene. Dette styres av kulturminneloven. 
Kulturminner kan også bli vernet, da etter lov eller andre virkemidler. De viktigste lovene er 
blant andre kulturminneloven, plan- og bygningsloven, kirkeloven og naturmangfoldloven. 
Andre virkemidler for vern kan for eksempel være verneplaner, avtaler eller listeføring. 

Alle faste kulturminner fra før 1537 og stående byggverk med erklært opprinnelse fra 
perioden 1537-1649 er automatisk fredede etter kulturminneloven, uten særskilt vedtak. 
Kulturminner yngre enn 1537 og bygg yngre enn 1649 kan bli forskriftsfredet eller 
vedtaksfredet gjennom vedtak etter kulturminneloven. 

Kulturmiljø som myndighetene anser å ha så stor verdi at det må bevares for ettertiden kan 
også fredes etter kulturminneloven. 

 

Verdifulle kulturlandskap 

Kulturlandskapet defineres som alt landskap påvirket av mennesker. Det er en helhetlig måte 
å se landskapet på, der både natur, kultur, historie og dagens aktivitet og mennesker inngår. 
Det er et særlig fokus på jordbrukslandskap som kan deles i høstingslandskapet i utmark og 
dyrkingslandskapet på innmarka. Kulturlandskapene bidrar til både biologisk mangfold og 
levering av viktige økosystemtjenester men mange er i dag truet på grunn av endinger i 
jordbruket og gjengroing.  

 

Svært viktige områder 

Bjørntvedt. Dette er et område med mange registrerte automatisk fredede kulturminner. 
Blant disse er gravfelt, gravminner, kokegroplokaliteter og hulveier. Det er med andre ord et 
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området med mange tegn etter tidlig menneskelig aktivitet. Området ansees også å ha stort 
potensiale for nye funn. 

Rødmyr/Trommedalen/Hvitsteinåsen må sees i sammenheng med Bjørntvedt, og har også 
flere registrerte fredede kulturminner. Blant disse er et større gravfelt med minst 17 
gravrøyser. Potensialet for nye funn i dette området ansees som stort. 

Mæla blir sett på som et viktig sammenhengende kulturlandskap. Her er det også gjort flere 
funn av helleristninger. 

Med sin nærhet til Borgestad og Buerflata bosetningsområde, er Buer vurdert til å ha et stort 
potensiale for nye funn.  

 

Viktige områder 

Området øst for Skien sentrum har en del kulturminner av nyere tid. Blant disse er husene på 
Snipetorp.  

 

Konsept Vurdering Virkning 
2a  Mange registrerte funn i området. Vegkonseptet går klar av 

automatisk fredede bosetningområder.  
0 

2b Går i hovedsak i tunnel. Ingen registrerte funn blir påvirket. 
Kan være muligheter for nye funn ved sørlig tunnelinnløp. 

0 

2c Går i tunnel under Rødmyr/Trommedalen/Hvitsteinåsen 
med stort potensiale for nye funn. Veg i dagen påvirker 
ingen kjente aut.fredede kulturminner. 

 
0 

3a Berører ingen kjente aut.fredede kulturminner. 
Tunnelinnløpene må sjekkes for potesielt nye funn. 

0 

3b Går over Bjørntvedt. Berører kun ett registrert aut.fredet 
Kulturminne (gravfelt), men potensialet for nye funn her er 
stort. 

 
- 

3c Vegkonseptet går i allerede bebygde områder. 0 
3d Berører ingen fredede kulturminner, men det er stort 

potensiale for nye funn i området. Blir bygget delvis 
innenfor Gjerpendalen kulturlandskap. Allikevel liten 
påvirkning på dette da området allerede er mye utbygd. 

 
- 

4a Ingen fredede kulturminner vil bli berørt, men vegkonseptet 
er lagt i dagen over Mæla hvor det er stort potensiale for 
nye funn. 

 
0 

4b Tunnelen går ikke under områder med fredede 
kulturminner, og heller ikke tunnelinnløpene vil påvirke 
noe. 

 
0 
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Naturressurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 
ferskvann, vilt, vann og berggrunn og mineraler. Temaet omhandler i denne analysen 
hovedsakelig landbruk, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv. Ressursene som er 
grunnlaget for verdiskapning og sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri 
danner ressursgrunnlaget. Vurderingen av dette omfatter både mengde og kvalitet. Den 
inkluderer derimot ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursene.  

Ved vurderingen av virkningene vegkonseptene kan ha for naturressurser er bærekraftig 
utvikling et sentralt begrep. Dette er definert som en utvikling som tilfredsstiller dagens 
behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners muligheter. 

Rett utenfor byområdene i prosjektområdet finnes noen av landets beste jordbruksarealer.  

 

Svært viktige områder 

Mæla, Buer og Bjørntvedt er alle regnet som svært viktige områder for naturressurser. Dette 
er alle områder med jordbruksjord av svært god kvalitet. Alle tre områdene ligger tett på 
bebyggelse og har felter der viktige jordbruksarealer allerede er blitt nedbygget. Det gjør 
disse arealene ekstra utsatt. 

Konsept Vurdering Virkning 
2a  Berører sammenhengende variert jordbruksområde. Deler 

flere eiendommer og kan føre til reduserte muligheter for 
jakt. 

 
- 

2b Ingen store viktige områder for naturressurs blir berørt. 0 
2c Ingen store viktige områder for naturressurs blir berørt. 0 
3a Ingen store viktige områder for naturressurs blir berørt. 0 
3b Jordbruksområdene på Bjørntvedt vil bli svært oppstykket av 

ny tenkt veg, særlig i sør. De områdene som kan bli 
liggende igjen øst for veglinja vil kunne bli så små at de vil 
regnes som ubrukelige. Dette fører til tap av mer jord enn 
nødvendig. 

 
 

-- 

3c Ingen større viktige områder for naturressurs blir berørt. 0 
3d Tar en del dyrket mark av svært god kvalitet på Buer. 

Mindre her enn andre konsept.  
- 

4a Veglinja vil ta ganske mye dyrket mark av svært god kvalitet 
ved Mæla, særlig der tunellen går ned under bebyggelsen. 
Dette kan begrenses med spunt. Områdene med dyrket 
mark som eventuelt blir igjen mellom ny veg og Are Fordes 
veg vil bli ubrukelige. Kan også bli en barriere for videre 
drift av jordene sør for Are Frodes veg. 

 
 

-- 

4b Ingen store viktige områder for naturressurs blir berørt. 0 
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Oppsummering ikke-prissatte tema for vegkonsept 

Vegkonseptene 2b, 3b, 3d og 4a kommer dårligst ut i denne analysen. Det er ulike årsaker 
til at de får virkningsgrad to minus (--), men kort oppsummert er det fordelt mellom 
følgende årsaker:  

- Landskapsbilde: Svært negativ påvirkning på landskapsbilde, veganlegget bryter helt 
med i dag helhetlige kulturlandskap. 

- Nærmiljø og friluftsliv: Store veganlegg svært nære og/eller tvers over 
skole/barnehage, fritidsareal og hus. 

- Naturmangfold: Stor sannsynlighet for ødeleggelse av større områder med viktige 
naturtyper, kalkedelløvskog og ålegrass. 

- Naturressurser: Nedbygging av jordbruksarealer av svært god kvalitet. 

Det hele er oppsummert i tabellen under. 

 

 Landskapsbilde Nærmiljø 
og 
friluftsliv 

Naturmangfold Kulturmiljø Naturressurser Samlet 
vurd. 

2a - + 0 0 - - 
2b 0 0 -- 0 0 -- 
2c - - - 0 0 - 
3a - + 0 0 0 0 
3b - - - - -- -- 
3c 0 - 0 0 0 - 
3d -- -- - - - -- 
4a -- - - 0 -- -- 
4b 0 - - 0 0 - 
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Virkemiddelpakker i Bypakke Grenland 

I tillegg til vegkonseptene som er vedtatt i KVU for Grenland er det satt sammen ulike 
virkemiddelpakker som skal kunne bidra til at nullvekstmålet nås. I tillegg til at alle pakkene 
består av de allerede vurderte vegtiltakene, kombinerer man de med ulike enkelttiltak som er 
beskrevet og vurdert under. 

 

Enkelttiltak i virkemiddelpakkene 

Sykkelekspressveg 

Det er tenkt at det skal bygges en sykkelekspressveg (SEV) der man skal kunne sykle i 30-40 
km/t. Standard vil kunne variere, men en fullverdig løsning vil være 6 meter bred, inkludert 
et fortau. Hvis man også inkluderer grøfter kan en SEV kreve opptil 10 meter fra vegkant. 
Det vil være lettere å få denne frem utenfor tettbygde strøk enn i bysentrene. På konseptnivå 
er linjen lagt som vist i kartet under, fra Langesund til Skien, i hovedsak langs rv. 36 og 354. 
Det er svært mange usikkerheter med denne linjen, fra hvor traseen skal gå til hvilken side 
av bilvegen den skal ligge. 

 
Bilde 6: Tenkt rute for sykkelekspressveg mellom Skien og Langesund. 
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Vurdering mot ikke-prissatte tema 

Det er vanskelig å vurdere SEV mot ikke-prissatte tema uten å stykke den opp i parseller, 
men dette gjør vi ikke på dette nivået. Videre følger derfor en generell vurdering av mulige 
konsekvenser for SEV. 

En sykkelekspressveg vil i stor grad følge eksisterende veger. Dette gjør inngrepet i 
landskapsbilde lite. For nærmiljø og friluftsliv vil en SEV først og fremst være et tilbud til 
transportsyklistene som skal hurtig fra a til b. På strekninger der det også blir bygget 
tilhørende fortau kan andre myke trafikanter nyte godt av det. På den annen side vil en SEV 
med høy standard være svært plasskrevende og derfor kunne føre til rivning av hus og tap av 
hager og fritidsareal som lekeplasser og fotballbaner. Den kan også være en trussel mot 
utvalgte naturtyper og jordbruksarealer av svært god kvalitet, særlig der den går i jomfruelig 
terreng. I slike områder må man også være oppmerksom på at det kan være verdifulle 
kulturminner. 

 

Lokaltog Bratsbergbanen 

Bratsbergbanen eksisterer i dag, med rute mellom Notodden og Porsgrunn. Banen stopper 
på følgende stasjoner: Porsgrunn, Skien, Nisterud, Nordagutu, Trykkerud og Notodden 
kollektivterminal. Som et tiltak i virkemiddelpakkene er det foreslått at banen utvides til hhv 
Larvik, Brevik eller Herøya. Samtidig vil det bli flere stopp lokalt; Borgestad og Skien 
sentrum. Sistnevnte stopp vil ligge inne i fjellet, med adkomst via p-huset Bygarasjen øst for 
Landmannstorget. Dette vil føre til at flere av parkeringene her forsvinner til fordel for 
perrongen med tilhørende heis og rulletrapper. Det eksisterer i dag jernbanespor til Larvik, 
så dette vil ikke kreve noen nye tiltak. Jernbanesporet til Herøya ligger også klar, men har 
ikke vært i bruk siden 2000-2001. I retning Brevik går det spor til Grenlandsterminalen og 
Norcem, men fra Ørvik og videre mot Brevik er sporene nedlagt og benyttes i dag som 
blåmerket kyststi.  

 

Vurdering mot ikke-prissatte tema 

Selv om jernbanesporene som går til Brevik antagelig må rustes opp/legges på nytt, ligger 
traseene der uansett om ny bane skal stoppe i Larvik, Brevik eller på Herøya. Dette gjør 
inngrepene små og det vil ikke være noen store negative konsekvenser for noen av de ikke-
prissatte temaene. Et unntak er toglinjen fra Ørvik til Brevik som i dag er en del av kyststien. 
Blir det togaktivitet her må selvsagt kyststien finne en annen trase. Dette gir en negativ 
konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. På den annen side er utvidelse av lokaltogtilbudet 
positivt for mange, både fordi det ikke krever inngrep mot eksisterende hus og arealer, og 
fordi den tjener hele befolkningen.  
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Bybane 

En bybane er tenkt å gå fra Skien jernbanestasjon til Herøya via Porsgrunn. Bybanetraséen 
går fra Skien jernbanestasjon Nylende sørover til Skien sentrum, hvor den betjener 
kollektivknutepunktet Landmannstorget, Bryggeparken og Jernbanebrygga. Videre sørover 
følger den jernbanens trasé med stopp på Eikonrød, Menstad, Borgestad og Osebakken før 
den kommer fram til Porsgrunn jernbanestasjon. Ved Porsgrunn stasjon går bybanen inn i 
gatenettet og betjener Porsgrunn sentrum med stopp på Franklintorget. Traséen går videre 
over Sunnjordet mot Roligheten og Herøya industripark før den ender ved Herøyakanalen. 
Den skal ha avganger hvert 10. minutt mellom 06 og 24. 

 
Bilde 7: Tenkt trase for bybane 

Vurdering mot ikke-prissatte tema 

Bybanen er tenkt å gå i eksisterende gatenett eller togtrasé. Dette fører kun til mindre 
fysiske inngrep på det som eksisterer på bakkeplan i dag. Men banen er tenkt bygd midt i 
Skien sentrum. Under bakken her ligger restene etter Skien middelalderby som er et 
automatisk fredet kulturminne. Alle nye inngrep bør ifølge Riksantikvaren følges nøye opp 
for om mulig å øke kunnskapen om middelalderens bysamfunn i Skien. Ellers kan vi se en 
annen type bruk av sentrumsområdene ved innføring av bybane. Det vil være viktig å 
tilrettelegge for de myke trafikantene i bybildet siden bybanen beslaglegger gatene den går 
i. 
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Forbedret busstilbud 

Et forbedret busstilbud vil bygge på det som tilbys i dag. I grove trekk innebærer det 
hyppigere avganger, nye forbindelser/pendler og en mer optimal struktur. 

Vurdering mot ikke-prissatte tema 

Heller ikke dette tiltaket vil føre til store fysiske inngrep og det er derfor liten grunn til å tro 
at vi vil se negativ virkning for noen av de ikke-prissatte temaene. Et forbedret busstilbud 
tjener langt flere enn tog og bybane, da den kan benytte seg av alle dagens veier og ikke er 
begrenset langs én linje. Med hyppige avganger må man anta at dette alternativet vil få flere 
over fra bil til buss. 

Oppsummering/vurdering av virkemiddelpakkene 

De tre virkemiddelpakkene har flere felles tiltak: 

- Sykkelekspressveg med fortau mellom Skien og Porsgrunn 
- Parkeringsrestriksjoner 
- Vegprising/bompenger 

Det som skiller de ulike pakkene, og som kommer i tillegg til de nevnt over er: 

Pakke 3a – Lokaltog til Larvik 

Pakke 3b – Forbedret busstilbud 

Pakke 3c – Forbedret busstilbud + togstopp i Skien sentrum 

 

For de ikke-prissatte temaene er det lite som skiller de ulike tiltakene ei 
virkemiddelpakkene. Verken forbedret lokaltog og busstilbud vil føre til nye fysiske inngrep, 
derfor ingen negative konsekvenser for noen av temaene. Et nytt togstopp i Bygarasjen vil 
kun føre til tap av p-plasser, noe som er forenelig med parkeringsrestriksjonene som er en 
del av alle virkemiddelpakkene. Her må man med andre ord se dette fra en annen vinkel. 
Hvem kan nyte godt av de ulike tilbudene? Lokaltog helt til Larvik vil kunne gjøre mye for 
pendlertrafikken ut og inn av Grenland. Men fordi den begrenser seg til den ene togtraséen 
med tilhørende stopp, vil den nok ikke plukke opp de som skal til byen for å handle eller 
ungdommen som bare skal «henge rundt i sentrum», med unntak av de som bor svært nære 
et stopp.  Et forbedret busstilbud derimot, med flere stopp og hyppigere avganger, vil 
inkludere mange flere fordi den dekker et geografisk mye større område. På den annen side 
vill ikke dette tilbudet dekke de som pendler langt.  

Pakke 3c vil være det tilbudet som tilbyr mest til flest. Et togstopp i Skien sentrum vil 
kanskje ikke dekke alle pendlerne slik et nytt lokaltogtilbud vil gjøre, men det kan være 
positivt for de som pendler mellom Notodden og Skien og Porsgrunn og Skien og som bor 
langs Bratsbergbanen slik den er i dag.  
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