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Forord
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18
mellom Tvedestrand og Bamble. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og
Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i
Agder. Rapporten tar for seg vurderte alternativer for veigeometri
Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier.
Hos Nye Veier leder Stian Blindheim arbeidet med reguleringsplanen. Kristian de Lange er
prosjektleder hos COWI AS. Fagansvarlig for forprosjektet har vært Olav Eriksen.
Juni 2021
Rugtvedt
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1 Sammendrag
Alternativsvurderingen oppsummerer de viktigste evalueringene som er utført i prosjektets
tidlige faser, der ulike alternativer for geometri ble utarbeidet, evaluert og vurdert mot
hverandre.
Rapporten omhandler strekningen mellom Smalmyr/Burås og Dørdal, i kommunene Gjerstad,
Kragerø og Bamble. Geometrivalgene i kommunene Tvedestrand, Vegårshei og Risør er
behandlet i utredning av bru og tunnel mellom Skorstøl og Tvedestrand.
I forprosjektet er strekningen delt inn i 3 delstrekninger. Innenfor delstrekningene er det
identifisert 7 fokusområder der det er vurdert ulike løsninger. Inndelingen i delstrekninger er i
hovedsak gjort av hensyn til lesbarhet av rapporten, og vil ikke gjenspeiles i de øvrige
dokumentene til reguleringsplanen.
Vurdering av virkningene av de ulike alternativene er basert på kunnskapsgrunnlaget som
forelå i forprosjektfasen. Som følge av supplerende kartlegging og vurderinger vil
kunnskapsnivået for fagområdene utvikles og forbedres etter sluttføring av forprosjektet.
Oppdatert kunnskapsnivå vil bli beskrevet i de enkelte fagrapportene og i planbeskrivelsen
som følger planleveransen til offentlig ettersyn og sluttbehandling. I den endelige
planleveransen vil man kunne beskrive de samlede virkningene av planforslaget.
Nedenfor følger en oversikt over anbefalinger for hvert fokusområde.

Fokusområde

Anbefaling

Begrunnelse

1 Sidevalg Smalmyr -

Breddeutvidelse langs østsiden av

Minst terrenginngrep og masseuttak,

Brokelandsheia

dagens E18

enklest anleggsgjennomføring

2 Trasevalg Østerholt

Midtre trase (østre trase fra Sunde

Ivaretar det helhetlige hensynet til

til Abel skole, deretter vestre trase

kulturarv, naturmiljø, klimagassutslipp,

fram til Østerholtheia)

støy og lokaltrafikk på den beste måten
samlet sett.

3 Tunnel Østerholt

Vei i åpen skjæring uten tunnel

Oppfyller støykrav på den aktuelle
strekningen, tunnel gir begrenset effekt.
Skogsareal/friluftsreal for skolen vil bli
redusert/påvirket også med vei i tunnel,
og bør opparbeides annet sted.

4 Sidevalg Østerholtheia

Breddeutvidelse lang vestsiden av

Unngår anleggsområde mellom dagens

dagens E18

E18 og Gamle Sørlandske, enklest
anleggsgjennomføring, unngår konflikt
med kontrollstasjon
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5 Tunnel i Høghei/Blautmyrdalen

Vei i åpen skjæring uten tunnel

Tunnel ville gi redusert påvirkning på
enkelte tema, men økning på andre.
Samlet reduksjon i påvirkning forsvarer
ikke økning i investeringskostnad for
tunnel

6 Kryssplassering og tilførselsvei

Østre kryssplassering med

Minst påvirkning på naturmangfold og

Fikkjebakke

tilførselsvei i ny trase

kulturminner, kortest avstand til Tangen,
reduserer belastning nærmiljø i
Krokenveien

7 Veitrase ved Hullvann

Søndre trase

Minst påvirkning på naturmangfold, og
landskap, lavest klimagassutslipp, samler
veitraseene.
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2 Innledning
2.1 Bakgrunn
E18 Tvedestrand – Bamble inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad som ble
vedtatt i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har prioritert
strekningen E18 Tvedestrand – Bamble for regulering og utbygging. Veistrekningen som skal
reguleres går gjennom kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og
kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i Agder.
E18 i Norge er del av en internasjonal europavei som begynner i Craigavon i Nord-Irland og
ender i St. Petersburg i Russland. I europaveinettet har E18 dermed retning fra vest mot øst. I
Norge har E18 hatt motsatt retning, fra Ørje ved riksgrensen mot Sverige, til Kristiansand hvor
den møter E39 og fergeforbindelse mot Europa.

Figur 2-1: Utsnitt av utbyggingsområde E18 Sørøst.

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet
Målene for reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i målene for kommunedelplanen, og er
utarbeidet av Nye Veier i samråd med styret i interkommunalt plansamarbeid, IKP.

Samfunnsmål






Planprosjekt E18 Dørdal - Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP
2022-2033 nås.
Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet.
Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye
transportsystemet for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk
lønnsomt.

Effektmål




Økt verdiskapning i regionen, gjennom økt mobilitet i berørte bo- og
arbeidsmarkeder, med minimum 15 % av investeringskostnadene fra åpningsåret i
forhold til Nullveinettet.
Et transportsystem som samlet sett bedrer trafikksikkerheten med minst 11 færre
skadde og drepte per år i forhold til Nullveinettet i åpningsåret.
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Bærekraftsertifisering ved bruk av Ceequal
Et transportsystem som samlet sett forbedrer framkommeligheten i berørte bo- og
arbeidsmarkeder, og legger til rette for økt kollektivtrafikk.
Et transportsystem som ikke øker negative ringvirkninger for trafikksikkerhet og
framkommeligheten på øvrig veinett.
Mer enn 12 minutters reduksjon i reisetid på ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand.

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket
Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i
Bamble kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. I sør skal den nye veien kobles til ny
E18 Tvedestrand – Arendal som ble åpnet 2. juli 2019. I Bamble skal den planlagte veien
kobles til ny E18 Rugtvedt – Dørdal som ble åpnet 2. desember 2019. Strekningen er på
ca. 54 km, og planlegges for fartsgrense på 110 km/t.

Figur 2-2: Strekningen E18 Tvedestrand - Bamble. Kartet viser grensen for varsel om oppstart av planarbeidet.

I tiltaket inngår fire kryss på E18; Gjerdemyra og Fikkjebakke i Kragerø kommune,
Brokelandsheia i Gjerstad kommune og Risørkrysset i Risør kommune. I tillegg til veikryssene
omfatter tiltaket konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke trafikanter,
friluftsliv og veier.
Som en del av planarbeidet inngår vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring, med
tilhørende masseforvaltning, og det er konsekvensutredet og anbefalt arealer for
masselagring som en del av tiltaket.
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3 Hensikten med alternativsvurderingen i forprosjektet
Hensikten med forprosjektet er å dokumentere de vurderinger som er gjort i forbindelse med
utvikling av veigeometri i prosjektets tidlige faser.

3.1 Delstrekninger
I vedtatt kommunedelplan er det stilt krav om utredning av bru og tunnelløsninger for
strekningen Tvedestrand - Skorstøl. For å unngå at samme tema behandles i to ulike
rapporter, er denne strekningen etter dette tatt ut av alternativsvurderingen (denne
rapporten) og behandles i ovennevnte utredning.
I det videre er den resterende strekningen inndelt i tre delstrekninger, og for hver
delstrekning er det identifisert ett eller flere fokusområder der ulike løsninger er tverrfaglig
vurdert. Hensikten med inndelingen i delstrekninger er å kunne gi en kort beskrivelse av det
geografiske området/delstrekningen som et underlag for de vurderingene som gjøres for
hvert fokusområde:




Delstrekning 1 (blå): Smalmyr/Skorstøl - fylkesgrensen Agder/Vestfold og Telemark
Delstrekning 2 (rød): Fylkesgrensen – Hegland
Delstrekning 3 (grønn): Hegland – Dørdal

Figur 3-1: Oversikt over delstrekningene
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3.2 Metodikk
I forprosjektet er strekningen Smalmyr/Skorstøl – Dørdal delt inn i fokusområder der det er
vurdert ulike alternativer for veitraseer og veiløsninger.
For hver delstrekning er det foretatt en beskrivelse av særskilte forhold for en rekke tema:















Veigeometri/romkurve
Anleggsgjennomføring
Konstruksjoner
Tekniske anlegg
Hydrologi/overvann
Geoteknikk og ingeniørgeologi
Landskap
Naturmangfold
Naturressurser
Kulturarv
Friluftsliv / by- og bygdeliv, inkl. støy
Ytre miljø
Klima
Trafikk

Ikke alle tema er like relevante for alle fokusområdene, og i beskrivelsen av hvert
fokusområde er derfor ikke alle tema nødvendigvis omtalt. Tema som ikke er omtalt kan
anses å ikke ha vært sentrale i vurdering og anbefaling.

3.3 Forutsetninger
For de ulike fokusområdene er de fagspesifikke vurderingene basert på det kunnskapsnivå
som forelå i forprosjektfasen. Oppdatert kunnskapsnivå er beskrevet i de enkelte
fagrapportene og i planbeskrivelsen for planforslaget, som også omhandler de samlede
virkningene av planforslaget for de ulike fagtema.
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4

Delstrekning 1

4.1 Strekningsbeskrivelse og dagens situasjon
Delstrekningen ligger langs dagens E18-trasé i Gjerstad og Kragerø kommuner.

Figur 4-1: Delstrekning 1

Veinett
Fra sør ved Smalmyr og inn til og med overgangsbrua over Gjerstadveien rett sør for
Brokelandsheia, vil dagens E18 i størst mulig grad gjenbrukes i én kjøreretning. Dagens E18
tilfredsstiller ikke fullt ut geometrikrav til ny vei, så deler av strekningen må utbedres hvis
fravik skal unngås. Ellers krysser veien over flere mindre kulverter/bruer gjennom strekningen,
disse må forlenges. På strekningen inngår dagens E18 i framtidig E18, og fv. 418 gjennom
Søndeled vil være beredskapsvei, noe som er en videreføring av dagens situasjon. Gjennom
Brokelandsheia krysser ny E18 under eksisterende bru som har lysåpning på 20,15 meter
mellom dagens søyler og frihøyde ca. 5,4 meter. Krysset som ligger her i Brokelandsheia er
tenkt gjenbrukt så godt det lar seg gjøre, og da kan også dagens lokalveisystem i hovedsak
ligge som i dag.
Fra Brokelandsheia til Sunde bru er dagens lokalvei (Gjerstadveien) i dårlig stand, slik at
dagens E18 ønskes brukt til framtidig lokalvei. Samtidig tilfredsstiller ikke dagens E18
kurvaturkravene til 110 km/t og kan ikke inngå i ny E18 uten vesentlig ombygging.
Geometrien på dagens E18 fra Sunde bru til dagens rasteplasser på Østerholtheia
tilfredsstiller ikke krav til 110 km/t. Fra dagens rasteplasser på Østerholtheia og til
Vistadkilen/Bråtvann har dagens E18 god geometri både for horisontalen og vertikalen.
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Trafikkmengder
Delstrekningen har i dag (2019) en årsdøgntrafikk (ÅDT) mellom 8 000 og 10 000
kjøretøy/døgn, og en andel tunge kjøretøy på ca. 19-20 %. Fartsgrensen er i dagens situasjon
90 km/t.

Landskap
Delstrekningen følger i stor grad eksisterende E18. Strekningen preges av skog og hei med
småvann og myrer innimellom, oppstykket av eksisterende E18, kraftlinje og
utbyggingsområdet Brokelandsheia. På strekningen er det knyttet store visuelle kvaliteter til
kulturlandskapet ved Holtefjorden. I tillegg er det landskapsverdier knyttet til Sunde-Holteområdet. Dette er en jordbruksbygd ved Gjerstadvassdraget og Holtemarka, med en mosaikk
av myrer og små vann bundet sammen av bekker og små vassdrag.

Konstruksjon
På dagens E18 er det 9 kulverter, 7 overgangsbruer og 5 bruer i linja. Med eksisterende bruer
som inngår i nytt veianlegg menes bruer på og over veier i strekningsvise
utbyggingsprosjekter hvor eksisterende vei helt eller delvis inngår som en del av nytt
veisystem etter ferdigstillelse. Eksisterende bruer som inngår i nye veianlegg forutsettes
oppgradert slik at trafikksikkerheten blir tilsvarende øvrige deler av anlegget. Videre skal et
eventuelt forfall innhentes. Det forutsettes da at skader og mangler utbedres slik at minst 20års funksjon sikres med et for brutypen normalt nivå på drift og vedlikehold. Spesielt skal det
sikres at det også utover nevnte 20-års dimensjonerende brukstid blir unødvendig med tiltak
som kommer i konflikt med trafikkavviklingen.

Anleggsgjennomføring/adkomster/deponier

Ved å beholde dagens E18 som del av ny E18, får man eksisterende trafikk i nærhet til
anleggsgjennomføring og mulig kryssing av eller transport av masser på offentlig vei,
avhengig av sidevalg ift. deponiområdene. Det er adkomst fra dagens E18 inn i linja fra E18
Brokelandsheia, kryss ved Sundebru og kryss Østerholtheia. Valg av side ift.
anleggsgjennomføring er den trasé med minst masseflytting/-overskudd. Flere eksisterende
krysningspunkt under/over dagens E18 for lokaltrafikk/eiendomsadkomster må vurderes.

VA/tekniske anlegg

Ny E18 skal følge eksisterende E18 på lange strekninger. Eksisterende kulverter og
langsgående drenssystem må hensyntas der man følger eksisterende vei. Lite bebyggelse og
lite eksisterende VA-anlegg langs strekningen, men man kommer i berøring med
eksisterende VA-anlegg i forbindelse med tettstedene, da særlig i forbindelse med etablering
av kryssløsning på Brokelandsheia. Det må påregnes at det finnes en del grunnvannsbrønner
i influensområdet til ny vei.

Overvann/hydrologi

Ny E18 skal følge eksisterende E18 på lange strekninger. Eksisterende kulverter og
langsgående drenssystem må hensyntas der man følger eksisterende vei. Strekningen
inneholder også flere større vassdrag som ny vei vil krysse med bru. De viktigste vassdragene
som berøres er Haugelva, Holtefjorden og Kjerrstembekken. Overvanns-/bekkesystem i
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krysset ved Brokelandsheia vil bli påvirket av ny kryssløsning. Eksisterende overvannsledning
fra Nybøtjenna nordover gjennom krysset har dårlig kapasitet og må oppgraderes.

Elektro

Veilinje går igjennom områder med få konflikter med høyspent. Kun konflikter med høyspent
22 kV og lavspentlinjer.

Grunnforhold/geoteknikk

Området fra Smalmyr til Brokelandsheia sør ligger over marin grense og løsmassene består i
stor grad av tynt humus-/ torvdekke. Det påtreffes myrområder langs traseen. Fra
Brokelandsheia sør og videre nordover til Østerholtjordet ligger traseen i hovedsak under
marin grense. Det er på strekningen områder med marine masser som er påvist å være
kvikke, eksempelvis ved Sundebru og Østerholt. Nord for Østerholtjordet ved Stemåsen og
videre nordover ligger veien over marin grense og løsmassekart viser tynt humus-/
torvdekke, noe morene og myr.

Naturmangfold

Fra Grimsbumyrene til Smalmyr, er det sammenhengende skogsområder med myr og
fuktdrag, med lite bebyggelse og infrastruktur. Strekningen vurderes som regionalt viktig
landskapsøkologisk funksjon, da det binder sammen innlandet med et større
sammenhengende kystområde. Arealet anses å være økologisk funksjonsområde for vanlige
arter, samt å ha betydning i sammenbinding av funksjonsområder for arter. Nord for
Smalmyr ligger planområdet langs eksisterende E18. Her er det sammenhengende
gammelskog og generelt lite myr. Planområdet krysser flere vassdrag, blant annet Haugelva
med stor tetthet av laks og sjøørret og Gjerstadvannet ved Sundebru (Holtefjorden) hvor det
også er registrert rødlistet art ål som også er registrert i Lonelva. Vilttrekk med jevne
mellomrom langs hele strekningen og naturtyper med hovedvekt på ulike skogtyper

Naturressurser

Veien går primært gjennom skog, og følger hovedsakelig dagens E18. Noe landbruksareal,
spesielt ved Østerholt blir påvirket, og noe skog blir berørt. Ingen registrerte
mineralressurser. Ingen områder er utpekt for drikkevannsforsyning via overflatevann i
delområde 2. Ettersom det kun er et begrenset antall bygninger i nærheten av veien,
vurderes risikoen for å påvirke eksisterende brønner til drikkevann å være liten.

Kulturarv

I sør ligger delstrekningen i spredtbebygde områder med mye skoglandskap. Her finnes det
relativt få registrerte kulturminner. I dette området gjenstår imidlertid noe arkeologisk
registrering i vann. Fra Sundebru til Østerholt ligger et kultur- og jordbrukslandskap med
flere eldre listeførte gårder og plasser, samt eldre veifar. I Østerholtheia ligger noen få
spredte listeførte gårder og plasser.

Friluftsliv / by- og bygdeliv

Delstrekningen går i dag gjennom arealer med gode kvaliteter for friluftsliv. Det er flere
friluftsområder som er kartlagt og som har verdien svært viktig, med blant annet badeplasser
og løyper for fot-, sykkel og skiturer. Gjerstad kommunes barne- og ungdomsskole Abel
skole og barnehagen Visedal ligger rett vest for eksisterende E18 ved Sundebru.
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Ytre miljø / forurensning
Ved Østerholt er det registrert et mekanisk verksted og et deponi hvor det er antatt
forurensning i grunnen.

4.2 Fokusområder i delstrekning 1
Følgende fokusområder er identifisert i delstrekning 1





Fokusområde 1: Sidevalg Smalmyr – Brokelandsheia
Fokusområde 2: Trasevalg Østerholt
Fokusområde 3: Tunnel Østerholt
Fokusområde 4: Sidevalg Østerholtheia

4.2.1 Fokusområde 1: Sidevalg Smalmyr – Brokelandsheia

Beskrivelse av alternativene

På strekningen Smalmyr – Brokelandsheia skal framtidig E18 være en utvidelse av dagens
E18, der dagens vei benyttes som den ene kjørereteningen. Av hensyn til sikkerhet og
gjennomføring av anleggsfasen, bør ikke utvidelsen foretas som en delt utvidelse til begge
sider, men bør konsentreres om en av sidene. I fokusområdet vurderes det om utvidelsen bør
foregå på østsiden eller vestsiden av dagens vei. Dette gir to alternativer:




Breddeutvidelse mot øst
Dagens vei beholdes som sørgående kjørebane. Nordgående kjørebane etableres
langs østsiden av dagens vei.
Breddeutvidelse mot vest
Dagens vei beholdes som nordgående kjørebane. Sørgående kjørebane etableres
langs vestsiden av dagens vei.

Vei
Veigeometrien påvirkes ikke om veien utvides vestover eller østover. Ved utvidelse mot vest
blir utvidelsen i all hovedsak i skjæring, mens utvidelse mot øst medfører mer fylling.
I området like nord for stopplomma på dagens E18 ved Langtjennliene, ligger dagens E18
med et høybrekk med radius R=9000 m. For å tilfredsstille siktkravene for 110 km/t over
høybrekket, bør radien være i størrelsesorden R=11000 m. Ca. 500-600 meter lenger nord på
dagens E18 ligger veien på bru over Skorstølveien og Haugelva. Over brua har dagens E18 en
horisontalgeometri på R=600 m. Med 110 km/t er krav horisontalgeometri over brua R=1200
m. På ovennevnte strekninger får man følgelig ikke til en ren gjenbruk av dagens vei, og det
må bygges ny bru for hele veiens bredde, eller søkes fravikstillatelse ved videre bruk av
dagens bru. Dette gjelder både for alternativ C1 og C2.
Den kjøreretningen som bygges ny, legges minimum så langt fra den delen av dagens vei
som brukes til ny vei at man kan grave til planumsnivå med graveskråning 1:2.
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Konstruksjon
På dagens E18 er det 3 kulverter og 2 bruer i linja. En forutsetting for gjenbruk av
konstruksjoner er at de har ekstrakapasitet (overdimensjonert) da de nå må tåle høyere laster
enn hva de i utgangspunktet skal være dimensjonert for. Kontroll av dette må utføres basert
på det grunnlag som foreligger, slik som tegninger, beregninger, fundamenteringsforhold
osv. Dersom det innenfor rimelige grense ikke er mulig å fremskaffe tilfredsstillende
dokumentasjon, må konstruksjonen skiftes ut.
Alternativ vest med fjellskjæring anses som best mhp. fundamentering av konstruksjonene,
siden de da stort sett kan fundamenteres på fjellgrunn.
Anleggsgjennomføring/adkomster/deponier
Deponiområdet er planlagt på vestsiden av dagens E18 ved å fylle opp dalsøkk. Adkomst
mulig fra offentlig vei, Gjerstadveien, videre inn på eksisterende grusvei inn i deponiområdet.
Utvidelse på vestsiden av dagens E18 vil gi større masseoverskudd da veien blir liggende i
skjæring i forhold til utvidelse på østsiden som vil medføre lengre strekk med fylling. Fylling
er bedre anleggsmessig da vi har mye overskuddsmasser og arbeidene krever ingen spesielle
arbeidsoperasjoner. Skjæring medfører større massetransport i tillegg til at sprenging må
foregå inntil eksisterende vei. Adkomst inn i veitraseen blir for begge alternativene fra E18
Brokelandsheia og fra eventuelle midlertidige rundkjøringer som entreprenør finner
nødvendig. Viktig for begge alternativene er å bygge nye felt i slik avstand fra eksisterende
vei at dagens veikropp ikke berøres/svekkes og at eksisterende og anleggstrafikk separeres
for best flyt og trafikksikkerhet.
Overvann/hydrologi
Alternativ vest gir totalt for strekningen en mer komplisert utførelse av inntaksløsning for
bekker i bergskjæring, som medfører nedføringsnisjer i berg og inntaksløsning. Stikkrenner
som tilkoples under eksisterende E18 nedstrøms må potensielt også oppgraderes.
Grunnforhold/geoteknikk
Området ligger over marin grense frem til fyllingen i forbindelse med bruen ved Lindtjenn.
Løsmassekart i område viser tynt humus-/torvdekke med innskutte myrområder. Det er ikke
stor ulikhet i grunnforholdene for de to alternativer, men øst vil i større grad enn vest ligge
på fylling.
Ved Småtjenn skal det etableres fylling ut på myrområde ved alternativ øst.
Landskap
På deler av strekningen gir alternativ øst middels store fyllinger som i mindre grad oppleves
fra veirommet, mens vest stedvis lager tydelige ensidige skjæringer. Skjæringene er relativt
sett moderate.
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Virkninger av alternativene

Tema
Naturmangfold

Breddeutvidelse mot vest

Breddeutvidelse mot øst

Breddeutvidelse mot vest vil gi minst

Breddeutvidelse mot øst vil gi høyest

negativ belastning for flere naturtyper.

negativ belastning for flere naturtyper.

Naturressurser

Påvirker ikke valg av alternativ

Påvirker ikke valg av alternativ

Kulturarv

Med dagens kunnskapsnivå vurderes

Med dagens kunnskapsnivå vurderes

alternativene å være likeverdige.

alternativene å være likeverdige.

Friluftsliv / by- og

Berører friluftsområdet med svært

Berører friluftsområdet med svært

bygdeliv

viktig verdi. Området er tilrettelagt og

viktig verdi. Området er i dag noe

minst berørt av utbygging av

berørt av utbygging av boligområder.

boligområder.
Landskap

Skjæringer, moderate

Fyllinger som i mindre grad oppleves
fra vei

Ytre miljø

Påvirker ikke valg av alternativ.

Påvirker ikke valg av alternativ.

Klima

Alternativet som muliggjør mest

Alternativet som muliggjør mest

gjenbruk av eksisterende E18 og

gjenbruk av eksisterende E18 og

konstruksjoner er å foretrekke.

konstruksjoner er å foretrekke.

Påvirker ikke valg av alternativ.

Påvirker ikke valg av alternativ.

Trafikk

Oppsummering
Alternativene er likeverdige med hensyn til veigeometri. For anleggsgjennomføring,
overvannshåndtering, friluftsliv og landskapspåvirkning foretrekkes utvidelse mot øst, mens
utvidelse mot vest foretrekkes for konstruksjoner med hensyn til fundamentering og for
naturmangfold.

Anbefaling
Begge alternativer har vurderte virkninger, men alt i alt anbefales det å videreføre alternativ
med utvidelse mot øst siden dette vil gi minst terrenginngrep og masseuttak.
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4.2.2 Fokusområde 2: Trasevalg Østerholt
Beskrivelse av alternativene
Tre alternativer
Fokusområdet strekker seg fra Sundebru, forbi Østerholt og opp til Østerholtheia, og tre
alternative traseer er vurdert, se figur.
 Vestre trase er i hovedsak en utvidelse av dagens E18 til ny firefelts standard.
 Østre trase innebærer helt ny firefelts vei omtrent 50 meter sørøst for dagens E18.
Denne traseen vil i all hovedsak ligge i eksisterende skogsterreng.
 Midtre trase følger østre trase fra Sundebru til Abel skole er passert, og følger
deretter vestre trase langs dagens E18 nordover mot Østerholtheia.

Figur 4-2: Alternativer i fokusområde 2
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Vestre trase
For vestre trase vil fortsatt bruk av dagens E18 som trase for ny E18 medføre at all lokaltrafikk
må benytte Gjerstadveien/Gamle Sørlandske over gamle Sunde bru og forbi Abel skole.
Denne veien er i bruk som lokalvei også i dag, men trafikken vil øke vesentlig siden dagens
kryss med av-/påkjøring til E18 ved Sunde bru/Kals vil utgå i framtidig situasjon.
Trafikksituasjonen for de viktigste veiene er vist i figuren under.

Figur 4-3: Trafikksystem for vestre trase

Midtre og østre trase
For midtre trase vil dagens E18 over Sunde bru og forbi Abel skole ikke inngå i ny E18, og
den kan dermed benyttes som lokalvei/beredskapsvei i framtidig situasjon. Trafikkmønsteret i
midtre trase gjennom området er vist i figuren under.
Trafikksystemet for østre trase vil i hovedsak være det samme, men med mulighet for
videreføring av dagens E18 som lokalvei også nord for Abel skole.
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Figur 4-4: Trafikksystem for midtre trase

Konstruksjoner
Østre og midtre trase inneholder ny firefelts Sunde bru for E18 (dagens E18-bru beholdes
som lokalvei), mens vestre trase bare innebærer tofelts Sundebru for E18 siden dagens bru
inngår i ny E18.
Ved Sundsmyra vil vestre og midtre trase ligge på terreng omtrent på samme sted som
dagens E18, men østre trase ligger på bru over jordet. Østre trase inneholder således en stor
brukonstruksjon i dette området som ikke finnes i vestre og midtre trase.
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Figur 4-5: Østre trase med bru over Sundsmyra

Figur 4-6: Vestre og midtre trase uten bru ved Sundsmyra

Grunnforhold/Geoteknikk
Det er utfordrende grunnforhold (kvikkleire til stor dybde) i Sundsmyra, og det må påregnes
geoteknisk tiltak for alle de alternative traseene, men alle er gjennomførbare innenfor kjente
metoder.
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Overvann/hydrologi:
Kjerrstembekken er en flomstor bekk som går igjennom et flatt jordbruksområde oppstrøms
ny E18. Bekken har et forholdsvis lite tverrsnitt og vil ved større hendelser flomme over. Nivå
på 200-årsflom for Kjerrstembekken vil være styrende for hvor lavt veien på Østerholt kan
legges. Foreløpige beregninger antyder at veien kan ha et minimumsnivå på ca. kote +37.
Kapasitetsvurderinger viser også at bekken kan ledes under veifylling i lokal kulvert, dvs at
bru isolert sett ikke er nødvendig med tanke på flom.

Anleggsgjennomføring
For trafikkavvikling i anleggsfasen, må det antas at de alternativene som gjenbruker mest av
dagens E18 i framtidig situasjon, også vil gi mest trafikk på lokalveisystemet i anleggsfasen.
Dette tilsier at østre alternativ gir minst trafikkbelastning på lokalveiene i anleggsfasen, og at
vestre alternativ gir størst påvirkning. Det midtre alternativet gir middels påvirkning, men har
den store fordelen ift. vestre alternativ at trafikken i utgansgpunktet ikke trenger å ledes på
Gamle Sørlandske forbi Abel skole og gamle Sunde bru, selv om det ikke kan garanteres at
det ikke vil skje i korte perioder.

Virkninger av alternativene

Tema

Vestre trase

Midtre trase

Østre trase

Naturmangfold

I all hovedsak på eller rett

I all hovedsak på eller rett

I all hovedsak utenfor

ved eksisterende veitrasé.

ved eksisterende veitrasé.

eksisterende veitrasé.

Vei på fylling over Østerholt

Vei på fylling over Østerholt

Alternativet gir arealbeslag

gir barriereeffekt for vilt.

gir barriereeffekt for vilt.

av areal som i dag består av
skog. Bru over Østerholt gir
vilt mulighet til å krysse. Ny
trase i tillegg til eksisterende
har potensialet for å øke
barrierevirkingen for viltet på
strekningen.

Naturressurser

Kulturarv

Minst beslag av

Middels beslag av

Størst beslag av

landbruksareal og

landbruksareal og

landbruksareal og

skogsareal.

skogsareal.

skogsareal.

Minst påvirkning på tunet på

Nest minst påvirkning på

Størst påvirkning på Lille

Lille Østerholt og nyere tids

tunet på Lille Østerholt og

Østerholt og på automatisk

kulturminner i området.

nyere tids kulturminner i

fredete og nyere tids

Disse vil kunne bevares. Best

området. Disse vil kunne

kulturminner i området. Vil

løsning ift. bevaring av det

bevares, men får større

redusere verdien betydelig.

kulturhistoriske

nærføring av ny vei enn

Lille Østerholt får større

jordbrukslandskapet.

vestre trasé. Nest best

nærføring av ny vei enn de

løsning ift. bevaring av det

andre alternativene. Dårligst
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Tema

Vestre trase

Midtre trase

Østre trase

kulturhistoriske

løsning ift. bevaring av det

jordbrukslandskapet.

kulturhistoriske
jordbrukslandskapet.

Friluftsliv/by- og

Minst negativ påvirkning på

Direkte arealbeslag i

Størst arealbeslag i

bygdeliv

friluftslivsområde ved Abel

friluftsområde ved Abel

friluftsområde ved Abel

skole. Ligger nærmest skolen

skole, men i noe mindre grad

skole. Best mht. støy pga.

og boligbebyggelsen og

enn østre trase. Middels mht.

størst avstand til skolen og

kommer dermed dårligst ut

støy pga. større avstand til

boligene ved skolen.

mht. støy. Gamle

skolen og boligene ved

Sørlandske forbi Abel skole

skolen enn vestre trase, men

Påvirkningen vil være

benyttes som

mindre avstand enn i østre.

forbedret mht.

lokalvei/beredskapsvei, og

trafikksikkerhet ved skolen

en oppnår da ikke de positive

Påvirkningen vil være

pga. mulighet for å benytte

virkningene med lokalvei /

forbedret mht.

Gamle Sørlandske som G/S-

gang- og sykkelvei som en

trafikksikkerhet ved skolen

vei nordvest for skolen.

får i midtre og østre trase.

pga. mulighet for å benytte
Gamle Sørlandske som G/Svei nordvest for skolen.

Ytre miljø

Alternativene er likeverdige.

Alternativene er likeverdige.

Alternativene er likeverdige.

Klima

Unngår bru over jordet. Fare

Unngår bru over jordet.

Ny bru over jordet vil øke

Trafikk

for at ny lokalveibru (Sunde

utslippene ved bygging av

bru) også må bygges i dette

brua og som følge av økt

alt.

materialforbruk.

Dårligst løsning for

Gir godt lokalveinett mellom

Gir godt lokalveinett ved

lokalveinettet. Gamle

Brokelandsheia og Abel skole

bruk av dagens E18 som

Sørlandske brukes som

i dagens E18-trasé. Deler av

lokalvei. Gir mulighet for å

lokalvei, også over Sunde

Gamle Sørlandske brukes

benytte Gamle Sørlandske

bru og forbi Abel skole.

som lokalvei mot Holte. Gir

som G/S-vei forbi skolen.

mulighet for å benytte Gamle
Sørlandske som G/S-vei forbi
skolen.

Oppsummering: Hensyn til naturmangfold og kulturarv tilsier at veien bør legges inntil
dagens E18, det vil si i vestre trase. Hensynet til Abel skole og lokalveisystemet tilsier at veien
bør legges lengre fra skolen for å unngå unødig støybelastning på skolen, samt opprettholde
et forsvarlig lokalveisystem, det vil si i midtre eller østre trase. For klima er det en klar fordel å
unngå bru over Østerholtjordet, det vil si at østre og midtre trase foretrekkes mht klima.
Vestre trase legger opp til gjenbruk av dagens Sundebru (E18) og gamle Sundebru. Dette vil
gi en trafikksituasjon der all lokaltrafikk ledes forbi skolen, og der Gamle
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Sørlandske/Gjerstadveien mellom Østerholt og Brokelandsheia vil være beredskapsvei for
E18. Vestre trase gir også størst utfordringer i anleggsfasen siden trafikken ikke kan legges
inn på gamle Sundebru over lengre tid. Strekningen forbi Abel skole må i vestre trase bygges
med trafikken rett forbi. For trafikksituasjonen er derfor midtre eller østre alternativ best.
Østre trase tar mest naturressursområder og inneholder en stor brukonstruksjon over
Sundsmyra som gir ekstra utslipp av klimagass.
Anbefaling
Etter en samlet vurdering anbefales midtre trase. Dette alternativet ivaretar det helhetlige
hensynet til kulturarv, naturmiljø, naturressurser, klimagassutslipp, støy og lokaltrafikk på den
beste måten samlet sett.

4.2.3 Fokusområde 3: Tunnel ved Østerholt
Beskrivelse av alternativene

Fokusområdet ligger innenfor strekningen til forrige fokusområde, og er en separat vurdering
av tunnel på partiet forbi Abel skole. Tunnel er bare aktuelt for midtre og østre alternativ som
omtalt i forrige fokusområde.
Hensikten med tunnel på delstrekningen vil i hovedsak være å skjerme skolen og øvrig
virksomhet omkring skolen for påvirkning fra ny E18, i hovedsak støy. Den aktuelle
tunnelstrekningen er skissert med rød stipling i figuren, men justeringer i lengde og
plassering er mulig.
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Figur 4-7: Skissert plassering av tunnel ved Østerholt

Vei i daglinje
Vei i daglinje uten tunnel ligger i tosidig skjæring gjennom området, se figur 4.8. Skjæringen
gir god skjerming mot innsyn til motorveien og for støy fra veien.
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Figur 4-8: Utklipp fra modell av vei i åpen skjæring ved Abel skole

Vei i støpt tunnel
Uten endring av veiens forløp i plan eller høyde, kan det settes inn en støpt kulvert/tunnel
som også gir mulighet for etablering av nytt terreng over kulverten. Denne løsningen gir
imidlertid ikke mulighet for å opprettholde dagens terreng. Støpt kulvert/tunnel er vist i figur
4.9 under.
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Figur 4-9: Utklipp fra modell av vei i støpt kulvert/tunnel ved Abel skole

Vei i bergtunnel
Linjen som er utarbeidet for vei i dagen og for vei med støpt tunnel, gir ikke tilstrekkelig
overdekning for en bergtunnel på strekningen, så veilinjen må senkes 10-12 m for at
bergtunnel skal være mulig. Vei med bergtunnel er vist i figur 4.10 under.
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Figur 4-10: Utklipp fra modell av vei i støpt kulvert/tunnel ved Abel skole

Vei og konstruksjoner
Ved vei i daglinje eller i støpt tunnel vil Bjørndalsveien som i dag krysser over E18 ved Abel
skole, ikke kunne opprettholdes i dagens trase. Denne må derfor erstattes av en ny
forbindelse i kulvert under ny E18 og inn til Bjørndalsveien. Ved ny E18 i tunnel kan
Bjørndalsveien beholdes som i dag.
Senking av veilinja som kreves for å gi tilstrekkelig overdekning til bergtunnelen, vil medføre
at Sunde bru kan bli inntil 30 m kortere enn ved vei i daglinje eller støpt tunnel.

Anleggsgjennomføring
Anleggsgjennomføring for vei i dagen vil generelt være enklere enn både for støpt tunnel og
bergtunnel.
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Virkninger av alternativene
Tema
Landskap

Vei i daglinje uten
tunnel

Vei i støpt tunnel

Vei i bergtunnel

Veilinjen påvirker

Veilinjen påvirker

Dette alternativet gir

kulturlandskapet

kulturlandskapet

minst grad av inngrep

negativt

negativt, men dette

med negativ visuell

landskapsvisuelt, og

alternativet gir større

virkning på helheten i

danner en barriere og

mulighet for

kulturlandskapet av de

sår i landskapet i form

landskapstilpasning og

tre alternativene.

av en skjæring.

å redusere virkningen

Landskapet vil kunne

av sår i landskapet

bevares oppå tunnelen.

gjennom påfylling av

Dette vurderes som

vekstmasse og

positivt i

etablering av

landskapsvisuell

vegetasjon oppå

sammenheng.

tunneltaket.

Støy

Uten skjermingsforslag

Å bygge tunnel vil gi

Senket veilinje vil i

ligger det meste av

mindre støymessig

teorien hjelpe på støy,

uteplasser for Abel

gevinst fordi hoved- og

men det er fortsatt

skole i hvit støysone.

tilleggsbidrag til støy

bidrag fra sør og nord

Kun få kvadratmeter i

kommer sørfra (brua)

som reduserer

gul for 2 meters

og nordfra ift der

gevinsten.

beregningshøyde.

tunnelen er plassert. I
tillegg er det en liten
risiko for
sjenanseeffekter med
kjøretøy ut og inn av
tunnel.

Naturmangfold

Splitter opp

Vil negativt påvirke

Senkning av veilinje vil

sammenhengende skog

sammenhengende skog

gi størst arealbeslag av

og vil gi negativ

i anleggsfase. Arealet

kantvegetasjon langs

barriereeffekt på

og delområdet V9-vilt

elven Sunda.

delområdet V9 – vilt.

vil i regenereringstid
være negativt påvirket.

Naturressurser

Vannressurser: Det er

Vannressurser: Ingen

Vannressurser: Litt

noen brønner i

endring i forhold til vei i

større risiko for

nærheten, som kan bli

dagen.

påvirkning av brønner i

berørt på grunn av

forhold til vei i dagen

drenering, men det er

Jordbruk: Ingen

på grunn av større

kommunal

endring i forhold til vei i

dybde.

vannforsyning i

dagen.

området, eiendommene
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kan kobles til, hvis

Utmark: Ingen endring

Jordbruk: Ingen

påvirkning blir kritisk.

i forhold til vei i dagen.

endring i forhold til vei
i dagen.

Jordbruk: Denne
strekningen berører en

Utmark: Ingen endring

svært liten del av et

i forhold til vei i dagen.

jorde.
Utmark: Det er minimal
påvirkning på adkomst
til utmarka her. Denne
delen er også mindre
aktuell for både
utøvelse av jakt og
skogsdrifter.

Klimagassutslipp

Lavest utslipp

Høyest utslipp

Middels utslipp

Kulturarv

Veilinjen påvirker det

Veilinjen påvirker også

Veilinjen påvirker også

kulturhistoriske

her det kulturhistoriske

her det kulturhistoriske

jordbrukslandskapet, og

jordbrukslandskapet,

jordbrukslandskapet,

danner en barriere i

men tunnel vurderes

men tunnel vurderes

landskapet i form av en

generelt som positivt.

generelt som positivt.

skjæring.

Friluftsliv/by- og
bygdeliv

Tiltaket vil bidra til en

Tiltaket vil bidra til en

Ingen automatisk

reduksjon av

reduksjon av

fredete eller nyere tids

barrierevirkning i

barrierevirkning i

kulturminner blir direkte

landskapet og en

landskapet og en

berørt.

bedret situasjon for

bedret situasjon for

tilliggende listeførte

tilliggende listeførte

småbruk.

småbruk.

Ingen automatisk

Ingen automatisk

fredete eller nyere tids

fredete eller nyere tids

kulturminner blir

kulturminner blir

direkte berørt.

direkte berørt.

Selv om ny E18 vil

Isolert sett vil tunnel gi

Isolert sett vil tunnel gi

beslaglegge deler av

bedre forhold for

bedre forhold for

friluftslivsområdet som

ferdsel og ivaretagelse

ferdsel og ivaretagelse

brukes i tilknytning til

av friluftsområdene (og

av eksisterende

skolen, er det svært

bevare områder som

friluftsområder (og

positivt for temaet med

brukes til lek) enn vei i

bevare områder som

mulighet for gs-vei over

dagen.

brukes til lek) enn vei i

Sundebru, som i stor

dagen, - og lang tunnel

grad gir forbedring for

Det påpekes at det

vil ha potensiale for å

myke trafikanter og

likevel vil være

vareta mer av

vilkår for skolevei i

vesentlig å se dette i
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området. Potensiale for

sammenheng med

omgivelsene enn kort

etablering av områder

mulig gs- vei over

tunnel.

for lek og opphold i

Sunde bru og mulighet

tilknytning til ny gs- vei.

for friuftsområder på

Det påpekes at det

nordsiden av Gamle

likevel vil være

sørlandske.

vesentlig å se dette i
sammenheng med
mulig gs- vei over
Sunde bru og mulighet
for friuftsområder på
nordsiden av Gamle
sørlandske.

Oppsummering
Tunneler er vurdert på strekningen forbi Abel skole for å vurdere om disse vil gi vesentlig
forbedring for nærmiljø, friluftsliv og støy i området. Vurderingen viser at daglinjen ikke gir
støynivå utenfor krav, og skjæringsveggene i åpen linje gir en såpass god skjermingseffekt at
hovedbidraget til støy ved skolen kommer fra partier lengre sør og lengre nord. Det oppnås
derfor ingen avgjørende støygevinst ved å legge veien i tunnel forbi skolen.
For nærmiljø og friluftsliv, vil ny E18 dele opp det etablerte tur- og lekeområdet på
høydedraget mellom skolen og Bjørndalen, som er mye brukt av barn i skole- og fritid. En
tunnel vil redusere arealbeslag og barrierevirkning på et kort parti, men på strekningene der
det ikke blir tunnel oppnås ingen effekt. En relokalisering og opparbeiding av skolens
turområde til Skarkfjell på nordsiden av Gamle Sørlandske vil gi elevene et større samlet turog lekeområde med større avstand til motorveien og dermed mindre støy enn ved en
opprettholdelse av dagens område over tunnel.
En støpt tunnel vil på samme måten som vei i åpen skjæring fjerne dagens turområde, og det
naturlige terrenget kan ikke gjenskapes.
Ingen automatisk fredete eller nyere tids kulturminner berøres i noen av alternativene.
Vei i bergtunnel eller i støpt tunnel gir større utslipp av klimagasser enn vei i åpen skjæring.

Anbefaling
Det anbefales å etablere ny E18 i åpen skjæring uten tunnel.
Vei i dagen oppfyller gjeldende krav til støynivå, og tunneler gir ingen avgjørende reduksjon.
Siden veilinjen i alle alternativene går gjennom skolens lekeområder, vil ikke tunnel i veilinja
gi noen vesentlig mindre påvirkning unntatt akkurat der det er tunnel. Kombinert med at
Gamle Sørlandske tenkes nedgradert til gang-/sykkelvei forbi skolen, vil Skarkfjell og
skoleområdets nordvestre side framstå som et bedre område for framtidig bruk enn arealet
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over/ved motorveien. Flytting av skolens tur- og lekeareal til Skarkfjell nord for Gamle
Sørlandske vurderes å være en bedre løsning enn tunnel.
Tunnel gir også større klimagassutslipp enn vei i åpen skjæring, og er mindre ønskelig i det
perspektivet.

4.2.4 Fokusområde 4: Østerholtheia

Beskrivelse av alternativene
Over Østerholtheia skal framtidig E18 være en utvidelse av dagens E18, der dagens vei
benyttes som den ene kjøreretningen. Av hensyn til sikkerhet og gjennomføring av
anleggsfasen, bør ikke utvidelsen foretas som en delt utvidelse til begge sider, men bør
konsentreres om en av sidene. I fokusområdet vurderes det om utvidelsen bør foregå på
østsiden eller vestsiden av dagens vei. Dette gir to alternativer:





Breddeutvidelse mot vest
Dagens vei beholdes som nordgående kjørebane. Sørgående kjørebane etableres
langs vestsiden av dagens vei.
Breddeutvidelse mot øst
Dagens vei beholdes som sørgående kjørebane. Nordgående kjørebane etableres
langs østsiden av dagens vei.

Vei
Sidevalg har ingen direkte betydning for geometrien.
Konstruksjon
Ved gjenbruk av eksisterende konstruksjoner er det en risiko for at bruene ikke tilfredsstiller
dagens regelverk, eller at det ikke er mulig å fremskaffe dokumentasjon for å gjøre denne
kontrollen. Dersom det ikke er mulig å fremskaffe tilfredsstillende dokumentasjon innenfor
rimelige grense skal konstruksjonen skiftes ut.
I enden av delstrekningen ligger Stedalen bru som ble bygget i 2016 og som tilfredsstiller
dagens regelverk. Brua trenger ikke en ny kapasitetskontroll før gjenbruk, men det forutsettes
at eventuelle skader og mangler utbedres slik at 20-års funksjon sikres med et normalt nivå
på drift og vedlikehold.
Alternativet som gir mest skjæring i berg anses som best med tanke på fundamentering av
konstruksjonene.
Anleggsgjennomføring/adkomster/deponier
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Det er planlagt deponiområder i hver ende av strekket, Brattliene på østsiden i sør og
Stedalen på vestsiden i nord. Adkomst til deponiene fra offentlig vei, Gamle Sørlandske på
eksisterende kryssinger av dagens E18 via en kulvert og en bru avhengig av sidevalg. I fht
massebalanse /- overskudd er alternativene likeverdige. Ved utvidelse mot øst er avstanden
liten til Gamle Sørlandske, og behov for mulig strekningsvis flytting av denne og
kontrollstasjonen er nødvendig. Viktig for begge alternativene er å bygge nye felt i slik
avstand fra eksisterende vei at dagens veikropp ikke berøres/svekkes og at eksisterende og
anleggstrafikk separeres for best flyt og trafikksikkerhet.
Overvann/hydrologi
Langs vestre side av eksisterende E18, fra kontrollstasjon og nordover, ligger et
overvannssystem som håndterer både vei- og terrengvann, som veksler mellom å være åpent
og lukket. Østre alternativ vil her kunne gjøre det enklere å opprettholde eksisterende OVsystem for eksisterende vei. Forlengelse og mulig oppgradering av eksisterende stikkrenner
må ivaretas for begge alternativene.
Grunnforhold/geoteknikk
Området ligger over marin grense. Fra Østerholtheia rasteplass og nordover går alternativene
på omtrent like grunnforhold.

Virkninger av alternativene
Tema

Breddeutvidelse mot vest

Breddeutvidelse mot øst

Naturmangfold

Området ligger langs eksisterende

Området ligger langs eksisterende E18.

E18. Traseen krysser noen mindre

Traseen krysser noen mindre

bekkesystemer og myr, og går

bekkesystemer og myr, og går gjennom

gjennom mindre områder med

mindre områder med sammenhengende

sammenhengende gammelskog, ellers

gammelskog, ellers er det lite registrert

er det lite registrert natur av verdi.

natur av verdi. Vilttrekk krysser området

Vilttrekk krysser området ved

ved Stebekken. Ingen av alternativene

Stebekken. Ingen av alternativene

utgjør en risiko for drenering av myr eller

utgjør en risiko for drenering av myr

andre våte naturområder. Påvirker i

eller andre våte naturområder.

mindre grad sammenhengende skog,
bekkesystemer og myr.

Påvirker i større grad
sammenhengende skog,
bekkesystemer og myr.
Naturressurser

Likeverdig beslag av skogsarealer.

Likeverdig beslag av skogsarealer.

Påvirker ikke valg med hensyn til

Påvirker ikke valg med hensyn til

drikkevann fra overflatevann eller

drikkevann fra overflatevann eller

grunnvann.

grunnvann.
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Tema

Breddeutvidelse mot vest

Breddeutvidelse mot øst

Kulturarv

Alternativene anses som likeverdige

Alternativene anses som likeverdige

Friluftsliv / by- og bygdeliv

Ingen vesentlig forskjell mellom

Ingen vesentlig forskjell mellom

alternativene

alternativene

Mulig søknadsprosess mot

Mulig søknadsprosess mot Fylkesmannen

Fylkesmannen for fylling i

for fylling i Øygardstjørnane

Ytre miljø

Øygardstjørnane
Klima

Alternativene anses som likeverdige

Alternativene anses som likeverdige

Oppsummering
Det er lite som skiller alternativene, men breddeutvidelse mot vest åpner for en enklere
anleggsgjennomføring uten konflikt med Gamle Sørlandske og med bedre sammenheng
med anleggsdriften nordover og deponiene på vestsiden enn ved breddeutvidelse mot øst.
Breddeutvidelse mot øst vil gi konflikt med eksisterende kontrollstasjon.
Breddeutvidelse mot øst er noe mindre negativt for naturmangfold enn utvidelse mot vest.

Anbefaling
For å sikre anleggsgjennomføringen innenfor avsatt areal, og forsvarlig trafikkavvikling i
anleggsfasen, anbefales breddeutvidelse mot vest.
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5 Delstrekning 2
5.1 Strekningsbeskrivelse og dagens situasjon
Delstrekningen ligger i skogsterreng, et stykke nord for eksisterende E18 i Kragerø kommune.

Figur 5-1: Delstrekning 2

Veinett
Ny E18 tar av fra eksisterende E18-trasé ved Bråtvann, føres nordøstover i en relativt rett linje
til næringsområdet Fikkjebakke og videre mot Store Grøtvann. Ny E18 møter eksisterende
E18-trasé ved Holtane, like etter kryssing av Tyvannselva. Ved Fikkjebakke skal det etableres
et kryss som kobler E18 mot fv. 3374. Fylkesveien går til tettstedet Sannidal og videre mot
Kragerø. I nordvest gir krysset adkomst til næringsområdet på Fikkjebakke og fv. 3374
nordover. Plassering og utforming av dette kryssområdet er hovedutfordringen på
delstrekning 3. Kryssområdet bør utformes på en måte som gir gunstige stigningsforhold og
minst mulig terrenginngrep både på hovedvei, ramper, fv. 3374 mot Sannidal samt
strekningen av fv. 3374 som føres gjennom næringsområdet på Fikkjebakke. En annen viktig
dimensjon ved planlegging av veitrasé er å unngå for store inngrep i selve næringsområdet
og legge til rette for framtidig utbygging.

Trafikkmengder

Delstrekningen har i dag (2019) en årsdøgntrafikk (ÅDT) mellom 8000 og 8500 kjøretøy, og
en andel tunge kjøretøy på ca. 19 %. Fartsgrensen er 80 og 90 km/t.
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Landskap
Søndre del av strekningen går i naturpreget skog og heilandskap i Slettefjellområdet.
Deretter går den en inn i næringsområdet ved Fikkjebakke med svært reduserte
landskapskvaliteter (store inngrep og elementer som ikke er tilpasset omgivelsenes skala). Fra
Fikkjebakke går traseen over i Tømmeråsen-området som preges av veianlegg. Her er det
også reduserte landskapsverdier (eksisterende E18 og kraftlinje bryter skalaen i landskapet og
reduserer de visuelle landskapskvalitetene). Fra Hegland går veilinja videre i samme trasé som
eksisterende E18. Sannidalbygda er et kulturlandskap med middels verdi i KDP, altså gode
visuelle landskapskvaliteter. Gårder med bygninger og tilhørende dyrket mark preger
området. Sannidal kirke er et lokalt landemerke med stor landskapsverdi. Kirken omringet av
store gamle trær og steingjerder er svært vakker. Eksisterende E18 ligger nært
kulturlandskapet, og er skjermet med terrengformer, vegetasjon og støyskjermer.

Konstruksjon

Det er bare mindre konstruksjoner langs dagens E18.

Anleggsgjennomføring/adkomster/deponier

Jomfruelig terreng langs store deler av linja. Angrepspunkt/adkomster på eksisterende veier
inn i prosjektområde er 3 stk. I sør fra E18 ved Bråtane, inn på Gamle Sørlandske og videre
inn grusvei inn i prosjektområde. Midt på strekket via Fikkjebakke, fra E18 på Tangen via
Sannidalsveien og Krokenveien til Fikkjebakke. I nord er mulig adkomst fra E18 Tangen via
Sannidalsveien og Heglandsveien og inn på eksisterende skogsveier til Brynemo og tidligere
sandtak. Behov for deponier langs strekket for å unngå massetransport på offentlig vei og
pga. avstand veitrasé/offentlig vei. Krysser eksisterende næringsområde på Fikkjebakke hvor
det er ønskelig med deponering av masser for utvidelse av området. Kryssing av eksisterende
fylkesvei krever en trafikkfaseplan.

VA/tekniske anlegg

Det er lite teknisk infrastruktur-VA innenfor delstrekninger da linja i hovedsak går i jomfruelig
terreng. Det er kun DN200 vannledning og DN250 spillvannsledning fra Fikkjebakke mot
Sannidal som berøres av ny E18. Endelig plassering av lokalvei mot Sannidal kan medføre at
omfanget av VA-omlegginger øker.

Overvann/hydrologi
Strekningen inneholder flere større vassdrag og mange lokale småbekker og dalsøkk som ny
vei må krysse. De viktigste vassdragene som berøres er Stebekken og Kvennvannselva. I
tillegg skjærer alle alternativer for ny E18 gjennom store deler av nedbørsfeltet til
Heglandselva. Delstrekning 2 er også preget av store myrområder.

Elektro

Strekningen har få konflikter med høyspent.

Grunnforhold/geoteknikk

Planlagt trasé ligger i hovedtrekk over marin grense frem til sør for Tyvann.Løsmassekart viser
bart fjell/tynt humus-/ torvdekke. Enkelte myrområder påtreffes. For lokalvei mot Sannidal
løper traseen i område med marine avsetninger og kjente kvikkleireforekomster.
Kontaktlengde i de marine masser varierer noe for de ulike alternativer.
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Naturmangfold
Planområdet ligger et stykke fra dagens E18, i relativt urørt terreng med lite bebyggelse og
infrastruktur. Unntaket er lengst i sør og nord hvor traseen går langs eksisterende E18, og
ved Fikkjebakke, hvor traseen går gjennom et næringsområde. Det er store områder med
sammenhengende gammelskog med verdifulle naturtypelokaliteter og rødlistede arter. Det
er også større myrområder i planområdet, men ingen med registrerte naturverdier. Traseen
krysser Kvennvannselva ved Fikkjebakke som en del av Heglandselva bekkefelt og
Tyvannselva som er en del av Grøtvann og Grøtvann bekkefelt,. Det er flere vilttrekk på
strekningen.

Naturressurser

Nye E18-trasé ligger nordvest for dagens E18. Traseen går rett øst for aktsomhetsområde ved
Store Grøtvann som er Kragerø kommunes hovedkilde for drikkevann. En god del av
infrastrukturen i skogbruket blir avskåret. Det er noen forekomster med løsmasser av noe
verdi for grunnvannspotensiale, men liten verdi for utvinning. Svært lite dyrkbar mark.
Bortsett fra industriområdet Fikkjebakke, er det bare noen få bygninger ved delstrekning 2.
Risikoen for å påvirke brønner anses derfor å være lav. (Kartlegging utføres).

Kulturarv

I sør preges området av skogkledte områder og vann. Her ligger kommunalt listeførte plasser
og gårder, deriblant Høgstli og Bråtvannsdalen. Gamle Sørlandske ligger langs den nyere
Europaveien, i hovedsak i eldre trasé helt opp til Sannidal. Ved Sannidal ligger et helhetlig
kulturmiljø og kulturlandskap som er gitt svært stor verdi i kommunedeplanen . Her ligger
Sannidal kirke (1772) og tilliggende kirkested som er automatisk fredet. I dette
kulturlandskapet ligger flere andre automatisk fredete kulturminner, slik som gravfelt fra
jernalder. Ved kirken ligger også et Bygdetun, og flere andre bygg tilhørende et bygdesenter
med diverse kommunalt listeførte bygninger. Langs Krokenveien ligger flere listeførte gårder
og eiendommer med stor verdi, slik som Øvrebø, Eikehaug, Enggrav og Humlestad. Lenger
nord ligger kommunalt listeførte gårder og bruk. Her ligger også flere automatisk fredete
kulturminner (boplasser).

Friluftsliv / by- og bygdeliv
Delstrekningen går gjennom et område preget av delvis utmark og noe utbygging til industri.
Det er registrert flere løyper for fotturer med start fra industriområdet Fikkjebakke og retning
mot nord. Sørøst for Fikkjebakke ligger tettstedet Sannidal, langs dagens E18.

Ytre miljø / forurensning
Fikkjebakke er et industriområde og det må forventes forekomst av forurenset grunn i
området.

Trafikk

Ny E18 på delstrekningen bygges i ny trasé. Nytt kryss på Fikkjebakke vil erstatte dagens
kryss på Tangen/Sannidal (kollektivknutepunkt), som er hovedatkomst til Kragerø fra dagens
E18, spesielt for de som kommer fra sør. Reisende fra nord har også mulighet til å kjøre av på
Langrønningen og Gjerdemyra for å komme seg til Kragerø. Dagens kryss på
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Tangen/Sannidal er ikke planskilt, og reisende fra sør som skal kjøre av må krysse sørgående
fil (80 km/t og middels/høy trafikkmengde).

5.2

Fokusområder i delstrekning 2

Følgende fokusområder er identifisert i delstrekning 2



Fokusområde 5: Tunnel i Høghei/Blautmyrdalen
Fokusområde 6: Kryssplassering og tilførselsvei Fikkjebakke

5.2.1 Fokusområde 5: Tunnel i Høghei/Blautmyrdalen
Beskrivelse av alternativene
Det er vurdert tre alternativer for vei gjennom Høghei/Blautmyrdalen; en trase for vei i dagen
uten tunnel, en løsning for lang tunnel (ca 1500 m) og en løsning for kort tunnel (ca 500 m).
Alle alternativene ligger i omtrent samme trase, men med noe ulik plassering i høyde i og
med at velinja må senkes noe på deler av strekningen for at tilstrekkelig bergoverdekning for
lang tunnel (1500 m) kan oppnås.

Figur 5-2: Vei i dagen uten tunnel. Bråtevann nederst i bildet
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Figur 5-3: Vei i kort tunnel (viltovergang utgår). Bråtevann nederst i bildet

Figur 5-4: Vei i lang tunnel (viltovergang utgår). Bråtevann nederst i bildet

For konstruksjon medfører tunnelene at viltovergangen kan utgå.,
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Bergkvaliteten i området tilsier at både skjæring og tunnel er mulig å bygge, men
overdekningen over tunnelene, spesielt ved lang tunnel, påvirker omfanget av sikring i
tunnel.
Den tekniske forskjellen mellom alternativene handler for øvrig i all hovedsak om forskjellen
mellom vei i dagen og vei i tunnel, dette gås ikke nærmere inn på her, utover at vei i tunnel
gir redusert regularitet i trafikkavviklingen, med jevnlige stenginger på grunn av vedlikehold,
noe som også påvirker nærområdene rundt omkjøringsveiene.

Virkninger av alternativene
Tema

Vei i daglinje uten tunnel

Vei i kort bergtunnel

Vei i lang bergtunnel

Hydrologi/overvann

Avskjærer en del av

(500 m)

(1500 m)

Nedbørfelt til

Nedbørfelt til

nedbørfeltet til

Fosteråstjennane

Fosteråstjennane berøres

Fosteråstjennane. Bekk

berøres ikke. Bekk fra

ikke. Bekk fra

fra Helvetestjenn mot

Helvetestjenn mot

Helvetestjenn mot

Plasstjenn avskjæres og

Plasstjenn avskjæres

Plasstjenn ledes uberørt

må sannsynligvis ledes

og må sannsynligvis

over tunnel.

til bekk i Blautmyrdalen

ledes til bekk i
Blautmyrdalen

Naturmangfold

Alternativet

Alternativet

Alternativet gir minst

gir mest negativ

gir mer negativ

negativ barriereeffekt for

barriereeffekt for

barriereeffekt for

delområdet V7 – vilt.

delområdet V7 – vilt.

delområdet V7 – vilt,
sammenlignet med
alternativ med lang
tunnel, men mindre
barriereeffekt
sammenlignet med
alternativ uten tunnel.

Negativ påvirkning på

Negativ påvirkning på

Alternativet gir ikke

delområde N112 grunnet

delområde N112

negative påvirkning på

arealbeslag. Likverdig

grunnet arealbeslag.

delområde N112, grunnet

påvirkning som

Likverdig påvirkning

at veien går i tunnel under

alternativ med kort

som alternativ Vei-

lokaliteten.

tunnel.

Veimodell.

Alternativet har mest

Likverdig påvirkning på

Likverdig påvirkning på myr

negativ påvirkning på

myr som alternativ med

som alternativ med kort

myr, grunnet

lang tunnel.

tunnel.

Vannressurser: Alle

Vannressurser: Alle

Vannressurser: Alle

alternativene er like.

alternativene er like.

alternativene er like.

arealbeslag.
Naturressurser
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Jordbruk: Tiltaket

Jordbruk: Tiltaket

Jordbruk: Tiltaket

beslagglegger noe dyrket

beslaglegger mindre

beslaglegger mindre dyrket

mark

dyrket mark i øvre del

mark i øvre del av

Utmark: Flere

av Bråtvannsdalen

Bråtvannsdalen

traktorveisystemer blir

Utmark: Færre

Utmark: Færre

berørt. Nye traktorveier

traktorveisystemer blir

traktorveisystemer blir

er nødvendig for å sikre

berørt. De samme nye

berørt. Situasjonen ved

adkomst til

traktorveiene er

Bråtvannsdalen er den

skogarealene.

nødvendig for å sikre

samme som ved kort tunell.

Adkomsten opp fra

adkomst til

Bygging av ny traktorvei fra

Bråtvannsdalen kan bli

skogarealene, men med

Helvetestjenn til

bratt.

litt annen føring.

Fosteråsplassen blir ikke

Adkomsten opp fra

nødvendig. Et bra alternativ

Bråtvannsdalen kan bli

for skogsdrift og

bratt, men det virker

jatkutøvelse.

som det kan bli lettere
å få brukbare
stigningsforhold.
Ytre miljø/forurensing

Klimagassutslipp

Håndtering av

Håndtering av

tunneldrivevann og

tunneldrivevann og

vaskevann fra tunnel.

vaskevann fra tunnel.

Krever bygging av

Krever bygging av

renseløsninger og

renseløsninger og

utslippssøknader

utslippssøknader

Alternativet anses som

Alternativet anses som

Alternativet med lang

likeverdig med kort

likeverdig med åpen

tunnel gir minst myruttak.

tunnel for myruttak.

skjærin for myruttak .
Forskjellene i

Forskjellene i

Forskjellene i

klimagassutslipp er ikke

klimagassutslipp er ikke

klimagassutslipp er ikke

beregnet og er vurdert

beregnet og er vurdert

beregnet og er vurdert

basert på erfaringstall.

basert på erfaringstall.

basert på erfaringstall.

Basert på utslipp fordelt per

Basert på utslipp fordelt

Basert på utslipp fordelt

innsatsfaktor vil

per innsatsfaktor vil

per innsatsfaktor vil

tunnelbygging med

alternativet uten tunnel

tunnelbygging med

frostsikring og andre

ha lavere utslipp knyttet

frostsikring og andre

sikringstiltak være

til materialutslipp.

sikringstiltak være

dominerende. Lang tunnel

dominerende. Kort

vil gi høyere utslipp enn

tunnel vil gi høyere

kort tunnel.

utslipp enn åpen
skjæring, men lavere
utslipp enn lang tunnel.
Kulturarv

Veilinje føres i et område

Veilinje føres i et

Veilinje føres i et område

med ingen kjente

område med ingen

med ingen kjente

kulturminner, nord for

kjente kulturminner,

kulturminner, nord for
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bebyggelse ved Bråtvann

nord for bebyggelse

bebyggelse ved Bråtvann

og gamle Sørlandske.

ved Bråtvann og gamle

og gamle Sørlandske.

Sørlandske.
Alle alt. er likeverdige.

Alle alt. er likeverdige.
Alle alt. er likeverdige.

Friluftsliv/by- og
bygdeliv

Ny E18 vil sammen med

Kort tunnel vil redusere

Lang tunnel vil minimere

eksisterende E18 føre til

barrierevirkningen i

barrierevirkningen i

stor barreirevirkning i

området, samt føre til

området, samt føre til et

området. Det er

et mindre dårlig

mindre dårlig lydbilde lokalt

tilrettelagt for kryssing

lydbilde lokalt der E18

der E18 ligger i tunnel. For

av ny vei ved Bråtetjenn

ligger i tunnel.

lang tunnel vil dette ha

viltovergang (36) og

større utstrekning enn ved

kulvert ved

Eksisterende stier og

Blautmyrdalen (37) slik

tråkk vil kunne

kort tunnel.

at ferdsel vil

opprettholdes, slik at

Eksisterende stier og tråkk

opprettholdes via disse

ferdsel vil kunne foregå

vil kunne opprettholdes,

på tvers av ny E18.

på eksisterende terreng

slik at ferdsel vil kunne

på tvers av ny E18.

foregå på eksisterende
terreng på tvers av ny E18.

Oppsummering
Tunneler er vurdert å gi redusert påvirkning på naturmangfold, naturressurser og
nærmiljø/friluftsliv, men økt påvirkning på klimagassutslipp og eventuelt utslipp fra
tunnelvaskevann etter sedimentering.
Tunnel vil samtidig gi hyppigere stenging av veien grunnet vedlikehold av tunnel, med økt
trafikkmengde på lokalvei som på deler av aktuell strekning, er Gamle Sørlandske.
Anbefaling
Det anbefales å etablere vei i åpen skjæring uten tunnel.
Tunneler gir redusert påvirkning på noen tema, men noe økning på andre. Tunneler bidrar
også til hyppigere stenging av ny vei, med økt trafikk på lokalveisystemet. På denne
bakgrunnen vurderes ikke samlet redusert påvirkning å kunne forsvare økt
investeringskostnad for tunnel med lengde 500-1500 m.
Tunnel med lengde 150 m som vist i reguleringsplanforslaget vurderes som en god løsning,
der de beskrevne virkningene reduseres betydlig og økningen i klimagassutslipp er
begrenset.
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5.2.2 Fokusområde 6: Kryssplassering og tilførselsvei Fikkjebakke
Ny E18 ligger i omtrent samme trasé for alle alternativene. Vurderingen nedenfor dreier seg
derfor ikke om selve E18, men om plassering av kryss og om tilførselsveien mellom
Sannidal/Tangen og nytt kryss i Fikkjebakke.

Beskrivelse av alternativene
Tre alternativer
I forprosjektet er det vurdert tre ulike kryssplasseringer:




Vestre alternativ
Midtre alternativ:
Østre alternativ

I det følgende omtales vestre og midtre alternativ samlet, og østre alternativ for seg.

Vestre alternativ og midtre alternativ
Hovedkonsept
Kryss er i vestre alternativ plassert vest for Krokenveien og vest for dagens etablerte næring,
med hensikt å unngå konflikt med dagens næringsvirksomhet og gi bedre tilpasning til
framtidig utvidelse av næringsområdet. Kryssplasseringen er en optimalisering av
kommunedelplanens kryss som er angitt plassert på Krokenveien.
Krysset i midtre alternativ er plassert på Krokenveien i dagens trasé.
Vestre og midtre alternativ skiller seg således i hovedsak ved selve kryssplasseringen og lokal
påvirkning på kryssområdet, men øvrig beskrivelse og virkninger er såpass like at de
beskrives samlet i det følgende.
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Figur 5-5: Skisse av vestre alternativ

Figur 5-6: Modellutklipp av vestre alternativ

Vestre alternativ medfører at Krokeveien benyttes videre som tilførselsvei til ny E18, men med
ny vei på den øverste biten gjennom nytt kryss, se figur. Dette gir:
 Ny GS-vei langs Krokenveien på strekning 1-2. Ingen tiltak på kjørevei på denne
strekningen.
 Ny tilførselsvei med GS-vei på strekningen 2-4
 Toplanskryss med kollektivterminal i punkt 3
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Figur 5-7: Skisse av midtre alternativ i forhold til vestre

Midtre alternativ medfører at Krokeveien benyttes videre som tilførselsvei til ny E18, men
med ny gang-/sykkelvei langs hele strekningen mellom Tangen og nytt kryss, se figur. Dette
gir:
 Ny GS-vei langs Krokenveien på strekning 1-2. Ingen tiltak på kjørevei på denne
strekningen.
 Ny gang-/sykkelvei på strekningen 2-3. Dette må trolig utføres ved at også kjøreveien
legges om/heves eller ved en tosidig breddeutvidelse siden en ensidig
breddeutvidelse vil gi stort inngrep i skråningen eller ut i elva. På den øverste
strekningen kan ny gang-/sykkelvei eventuelt legges på vestsiden av elva
 Toplanskryss med kollektivterminal i punkt 3
 Tilpasning til eksisterende vei på strekning 3-4
Veigeometri
For vestre alternativ vil tilførselsveien bestå av 1300 m ny gang-/sykkelvei og deretter 1350 m
ny vei med gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveiutvidelsen skjer på nordsida av
Krokenveien, og dagens Krokenveien er tenkt urørt på dette partiet. For midtre alternativ vil
strekningen med ny kjørevei bli noe kortere.
Gang- og sykkelveien kommer svært nær en gammel låve ved Enggrav, og denne må
sannsynligvis rives.
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Figur 5-8: Låve i ca profil 550

Gang- og sykkelveien kommer også nær en låve ved profil 950, hvor det også ligger an til en
høydeforskjell mellom gang- og sykkelveien inn mot låven. Her må det muligens inn med
tiltak som mur eller lignende og tiltak ved låven for å sikre at det ikke renner vann inn i
bygningen. Det vil også bli redusert sikt for gang-/sykkelveien forbi denne låven siden den
blir liggende svært nærme veien.
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Figur 5-9: Driftsbygning i ca profil 900

Ved profil 1300 er det en mulig utfordring/konflikt mellom gs-ve og garasje. Det er mulig at
veien må forskyves mot sør i denne svingen for å få plass til gang- og sykkelveiutvidelsen.
Etter siste avkjørsel før Fikkjebakke, legges det opp til at veien løftes og legges i jevn stigning
videre nordover.
Ved damlia krysses elva til vestre alternativ, og ny vei fortsetter mot ny E18 i nytt kryss ved
Kåskollen, mens midtre alternativ fortsatt følger Krokenveien i dagens trasé.
For vestre alternativ vil det være naturlig å komme så langt vest med lokalveien fra
toplanskrysset som mulig, da naturlig kjøreretning er videre vestover langs Krokenveien. Det
vil være et viktig valg ift. fleksibilitet for denne lokalveien om man velger lokalvei over E18
eller lokalvei under E18. Eventuelt så må man senke hele systemet om man går for lokalvei
over E18, og da må det sprenges litt mer langs nye E18 utenfor selve kryssområdet også.
Konstruksjon
Vestre alternativ innebærer bru/kulvert der ny vei krysser Kvennvannselva og der Krokenveien
(gs-vei) krysser ny E18, samt overgangsbru i krysset.
Anleggsgjennomføring
Bygging av delstrekningen med ny kjørevei forutsetter stenging av Krokenveien for kjøring,
og omkjøring må foregå via Gjerdemyra. Det må imidlertid påregnes at gang-/sykkeltrafikk
må slippes gjennom anleggsområdet, noe som kan gi utfordringer i gjennomføringen.
Adkomst til eiendommene må opprettholdes fra Sannidal i hele anleggsperioden, og
strekningen med kun gang-/sykkelvei må således bygges langs eksisterende vei med trafikk
til eiendommene.
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Trafikk
Kjørende: Vestre alternativ gir lengre reisevei mellom Tangen og nytt motorveikryss enn
østre. Dette gir en forsinkelse for reisende, spesielt for trafikk som mellom Tangen og E18
nord. For gjennomgående trafikk på Krokenveien gir alternativ vest korteste trasé.
Gjennomgående trafikk er derimot vurdert som veldig lav, ÅDT ca. 350 kjt. Total ÅDT langs
Krokenveien fra motorveikryss til Tangen i 2022 er om lag 2000 kjt/d. Utvikling av
næringsområdet på Fikkjebakke vil på sikt bidra til økte trafikkmengder. Det er uvisst hvor
mye totalt, og hvor mye som går direkte ut på motorveien.
I forhold til alternativ øst er det et nyttetap for de som reiser med bil. Dette nyttetapet er
estimert til en størrelsesorden på 50 til 60 millioner kroner i nåverdi og er nærmere omtalt
under alternativ øst.
For trafikken er vestre og midtre alternativ som gir lavest veistandard på tilfartsveien, i og
med at mye av dagens Krokenvei inngår i framtdig vei uten utbedring av kjøreareal (kun gsvei er lagt inn på denne strekningen), mens det i alternativ øst bygges ny tilfartsvei. Full
opprustning av Krokenveien på hele strekningen er også en mulighet, men antatt
tilleggskostnad for dette vil være forholdsvis stor og vil gjøre alternativet vesentlig dyrere
enn alternativ øst.
G/S: Traseen ser ut til å være den med minst stigning, som er positivt for g/s. Myke
trafikanter vil i dette alternativet bruke samme trasé som kjørende, og det er derfor ekstra
viktig med trafikksikre løsninger (separat g/s-vei, mm). Det blir forholdsvis stor trafikkmengde
på bilveien langs med g/s-veien.
Kollektiv: Bussterminal og pendlerparkering sør for motorveikryss er en fordel ettersom det
vurderes at de fleste reisende kommer fra eller skal mot Kragerø. De slipper da å krysse
motorveikryssene på vei til/fra pendlerparkeringen. Pendlerparkering og bussterminal bør
ligge på samme side og tett tilknyttet hverandre, og i umiddelbar nærhet til
motorveikryssene. Det er en fordel at g/s-veien også ligger på samme siden av veien som
bussterminalen, for å sikre færrest mulig krysninger av veien for myke trafikanter.
Landskap
I utgangspunktet positivt å benytte eksisterende trasé, men nærhet til bebyggelsen
kompliserer. Dersom ny vei gir mye økt trafikk vil det gi ulempe til nærmiljøet. Anleggsfasen
vil sannsynligvis gi stor ulempe.
Grunnforhold/Geoteknikk
Område 1-2: Utvidelse av vei skjer i nordlig retning og betyr bergskjæring frem til krysset til
Gamle sørlandske og er således ikke i kontakt med løsmasser på denne delen. Videre
medfører utvidelse av vei i terreng med skredhistorikk og marine avsetninger samt påvist
kvikkleire.
Det kan forventes å måtte gjøre stabiliserende tiltak som kalksement/motfylling/lettfylling
etc. for å sikre stabilitet. Det vil her bli nødvendig med utredning av områdestabilitet.
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Område 2-3: Frem til der elva krysses indikerer løsmassekartet breelvavsetning. Området
ligger under marin grense og tidligere skredaktivitet gjør at man må være oppmerksom på
potensiell marin leire under elveavsetningene. I dette området forventes, enten stabilitet
tilnærmet å være labil (lik 1,0), eller at det er grunt til berg i tilfelle potensielle skredmasser
har rast ut i tidligere skredhendelser.
Etter kryssing av elv mellom 2 og 3 kommer man raskt over marin grense og forventer å finne
bart berg/tynt løsmassedekke. Det er markert mindre myrområder i nærheten av traseen. Det
forventes ikke store utfordringer til denne delen.
Område 3: Vestre trasé: Det er observert berg i dagen på befaring og fra
skrivebordsundersøkelse. Det forventes ingen geotekniske utfordringer her. Midtre trase: Det
forventes elveavsetninger til middels dybde ifm elva.
Område 3-4: Vestre trase: Det er observert berg i dagen på befaring og fra
skrivebordsundersøkelse. Det forventes ingen geotekniske utfordringer her. Midtre trase: Det
forventes elveavsetninger til middels dybde ifm elva.
Alt i alt vurderes alternativ vest/midt til å være det minst gunstigste alternativet, sett fra et
geoteknisk ståsted.
Hydrologi
Lokalvei krysser Kvennvannselva en gang. Kryssingen er veldig skrå, så det må påregnes en
omlegging av elva på en strekning på 70-80m nedstrøms ny lokalvei.

Figur 5-10: Kryssing av vassdrag

VA
Det ligger eksisterende VA-anlegg langs nordsiden av Krokenveien som vil få vesentlig økt
overdekning på den strekningen hvor ny vei skal heves. Pga kort avstand til elva på den ene
siden og bratt fjellskråning på motsatt side, er det også utfordrende å få lagt ledningene i en
ny trase på strekningen. Det må derfor påregnes at ledningene må bli liggende på stor dybde
og settes inn tiltak for å avlaste ledninger og forhøye kummer til nytt terreng.
Naturmangfold
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Alternativet innebærer en kryssing av Kvennvannselva som påvirker en relativt lang strekning
av elven. Kryssing er plassert på et sted hvor elveløpet er relativt naturlig, og nærmere
Loneelva. Lonelva er viktig vassdrag for ål (VU), tidligere elvemuslinglokalitet. Vannhåndtering
kan bli krevende mht ivaretakelse av vassdraget. Alternativet vil kreve omfattende tiltak for
vannrensing/vannhåndtering.
Alternativet gjør et stort arealbeslag i lågurtfuruskog med stor verdi. Grunnet skjæring, har
potensialet til å beslaglegge halve naturtypen.
Alternativet krysser vilttrekk med c-verdi, Vestre og midtre alternativ vurderes å ha samme
innvirkning på vilttrekk som østre alternativ.
Alternativet gjør i arealbeslag i større sammenhengende naturområde med noe verdi, men i
mindre grad enn i østre alternativ.

Figur 5-11: Utsnitt av verdikart for natur

Kulturminner
Tiltaket har nærføring til automatisk fredete kulturminner, herunder gravfelt registrert nært
Krokenveien ved Øvrebø gård.
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Figur 5-12: Utsnitt av verdikart for kulturarv

En utvidelse av Krokenveien vil ha negativ virkning for det kulturhistoriske
jordbrukslandskapet ved Sannidal. Det helhetlige kulturmiljøet her er vurdert å ha svært stor
verdi. Verdien knytter seg til det kulturhistoriske jordbrukslandskapet, kirken og kirkestedet,
SEFRAK-registrert bebyggelse, historiske veifar og arkeologiske minner. Tiltaket får nærføring
til de SEFRAK-registrerte gårdene Øvrebø, Mo og Eikehaug, som ligger sentralt i
kulturlandskapet.
Naturressurser
Beslaglegger noe dyrka mark langs Krokenveien.
Nærmiljø
Gang-/sykkelvei er positivt, men økt trafikk (og dermed støy) langs boligbebyggelse i
Krokenveien er negativt. Kan også gi økt støy mot Sannidal kirke og områdene rundt.
Klima
Det er kun mindre konstruksjoner og ingen tunnel i noen av alternativene, og de skilles
derfor lite med hensyn til klimagassutslipp.

Østre alternativ
Hovedkonsept
Kryss plasseres 700 m nordøst for dagens avkjørsel fra Krokenveien til Fikkjebakke, og
inneholder ny tilførselsvei fra Tangen i ny trase. I østre alternativ etableres kryss på et sted
med god plass og uten konflikt med dagens virksomhet, samt gjennom å etablere en helt ny
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og trafikksikker tilførselvei unngås at Krokenveien må benyttes som framtidig tilførselsvei til
nytt kryss og til næringsområdet.

Figur 5-13: Østre alternativ

Figur 5-14: Østre alternativ, utklipp fra modell

Dette gir:
 Ny tilførselsvei med gang-/sykkelvei på strekningen 1–2
 Nytt toplanskryss med kollektivterminal ved 2.
 Ny vei på strekningen 2-3
 Ingen tiltak på Krokenveien, men veien stenges for kjørende mellom 3 og 4, (kun GSvei på dette partiet). Krokenveien blir dermed en blindvei og kun adkomst til
eiendommene, men et godt alternativ for gående og syklende langs Krokenveien til
Fikkjebakke vest.
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Veigeometri
Alternativet utformes med gang-/sykkelvei langs tilførselsveien til nytt kryss.
Veien utformes etter dimensjoneringsklasse Hø1, med hastighet 80 km/t.
Konstruksjon
Alternativet inneholder ny kulvert for kjørevei og gang-/sykkelvei ved Krokenveien, i tillegg til
overgangsbru i krysset.
Anleggsgjennomføring
Frie arbeidsforhold uten blanding med eksisterende trafikk, ingen nødvendige
trafikkomlegginger unntatt i hver ende.
Trafikk
Kjørende: Alternativ øst gir kortest reisevei mellom motorveien og Tangen, og er det
alternativet som gir mest nytte mtp reisetid. I forhold til alternativ vest er det estimert en
nyttegevinst på i størrelse-orden 50-60 millioner kroner for bilreiser. Nytten består
hovedsakelig av at reisende som bruker krysset og kommer nordøstfra på E18 og skal til
sørlige destinasjoner (mot Kragerø for eksempel), og den motsatte retningen - sparer over en
kilometer i forhold til vestre og midtre alternativ. For reisende til/fra E18 sør er det liten
forskjell i reisetid mellom østre og vestre/midtre alternativ.
Beregnet ÅDT for 2022 er i underkant av 2000 kjt, hvorav gjennomgangstrafikk utgjør rundt
350 kjt. Selv med en større utbygging av næringsområdet vil trafikkmengden trolig ikke
overstige ÅDT 4000. Dermed er det rom for å kunne bygge i klasse Hø1.
G/S: Østre alternativ gir et godt tilbud for gående og syklende med en kort trase til
kollektivterminal og Fikkjebakke øst, og i tillegg en trase langs Krokenveien til Fikkjebakke
øst.
Kollektiv: Bussterminal og pendlerparkering sør for motorveikryss er en fordel ettersom det
vurderes at de fleste reisende kommer fra eller skal mot Kragerø. De slipper da å krysse
motorveikryssene på vei til/fra pendlerparkeringen. Pendlerparkering og bussterminal bør
ligge på samme side og tett tilknyttet hverandre, og i umiddelbar nærhet til
motorveikryssene. Det er en fordel at g/s-veien også ligger på samme siden av veien som
bussterminalen, for å sikre færrest mulig krysninger av veien for myke trafikanter.
Landskap
Positivt at ny tilfartsvei kommer lengre unna eksisterende bygningsmiljø, men negativt med
inngrep i urørt terreng.
Grunnforhold/Geoteknikk
Område 1: Planlagte tiltak tilsvarer vestre/midtre alternativ, ligger under marin grense og
løsmassekart indikerer tynn hav-/strandavsetning. Det er tidligere påvist kvikkleire i området.
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Tiltak i området vil kunne kreve stabiliserende tiltak ev. masseutskiftning til berg/faste
masser. Det er påvist opptil 15 meter løsmasser i undersøkelser i området.
Område 1-2: Frem til området ved Långås indikerer løsmassekartet tynn hav/strandavsetning. Grunnundersøkelser (4 totalsonderinger) har vist at det treffes
friksjonsmasser både nord og sør for Langås. Det er ikke identifisert grunnforhold som gir
forventede tiltak, ut over konvensjonell veibygging. Resterende strekning frem til område 2 er
markert som bart fjell/tynt dekke på løsmassekart og forventes ikke å by på geotekniske
utfordringer.
Område 2: Kryssløsning ligger over marin grense og løsmassekart indikerer bart fjell/tynt
dekke. Det forventes ingen geotekniske utfordringer.
Område 2-3: Området ligger over marin grense og løsmassekart indikerer bart fjell/tynt
dekke. Befaring viser mye oppstikkende berg i området. Det forventes elveavsetninger til
middels dybde ifm elva. Det forventes ingen geotekniske utfordringer i området.
Alternativ øst er det gunstigste alternativet, sett fra et geoteknisk ståsted.
Hydrologi
Kvennvannselva og Skjærtjennbekken krysses med lokalvei nord for E18 like før disse går
sammen til felles løp. Bekkekulvert under E18 er lik i alle alternativ.
VA
Muligens noe berøring med eksisterende VA i forbindelse med nytt kryss med Industriveien.
Naturmangfold
Krysser kvenvannselva nord for ny E18 på et allerede sterkt påvirket sted i et industriområde.
Adkomstvei ned til Sannidal vil krysse noen mindre tilførselsbekker som drenerer til
Heglandselva. Alternativet vil kreve tiltak for vannhåndtering/vannrensning.
Adkomstvei til Sannidal kan påvirke noen viktige naturtyper, men nøyaktig plassering av
veien er ikke avklart. I vurderingen tas forbehold om at adkomstvei til Sannidal ikke påvirker
viktige naturtyper.
Alternativet krysser vilttrekk med c-verdi. Alternativet vurderes å ha samme innvirkning på
vilttrekk som vestre og midtre alternativ.
Alternativet vil i større grad enn alternativ vest, påvirke større sammenhengende
naturområde med C-verdi. Dette gjelder i hovedsak adkomstvei ned til Sannidal.
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Figur 5-15: Utsnitt av verdikart for natur

Kulturminner
Tiltaket har negativ virkning på to automatisk fredede kulturminner: bosetningsspor datert til
steinalder, samt en kokegrop datert til bronsealder. Disse blir ødelagt og vil måtte fjernes
som følge av tiltaket.
Videre har tiltaket noe virkning på det kulturhistoriske jodbrukslandskapet, særlig ved
Humlestad, hvor ny vei får nærføring med tunet.

Figur 5-16: Utsnitt av verdikart for kulturarv
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Tiltaket medfører en forbedret situasjon for det kulturhistoriske jordbrukslandskapet og
kulturmiljøet ved Krokenveien og Sannidal kirke.
Naturressurser
Inngrep i dyrka mark ved Humlestad.
Nærmiljø
Sammenlignet med vestre alternativ (det første beskrevet), vil boligmiljøet langs Krokenveien
få mindre trafikk og egnet til ferdsel for myke trafikanter, samt få en vestentlig mindre
belastning med tanke på trafikkstøy. Ny tilførselsvei vil samtidig gi direkte arealbeslag og
barrierevirkning i området Humlestadåsen / Tangen ( område som er i bruk av barn og unge
og i dag har god framkommelighet til utmarka nordvest for Sannidal.
Kostnad
Alternativ øst er beregnet å være noe dyrere enn alternativ vest, men billigere enn
kombinasjonsalternativet. Alternativet er beregnet å ha størst relativ nytte av de tre
alternativene.
Klima
Det er kun mindre konstruksjoner og ingen tunnel i noen av alternativene, og de skilles
derfor lite med hensyn til klimagassutslipp.

Virkninger av alternativene

Fag

Vestre og midtre alternativ

Østre alternativ

Naturmangfold

Alternativet krysser og har mere

Alternativet gir mindre negativ

nærføring til Kvennvanselva på mer

påvirkning på Kvennvannselva enn

ugunstig sted hvilket gir større negativ

vestre og midtre alternativ, grunnet

påvirkning på Kvennvannselva enn østre

mindre grad av negativ nærføring.

alternativ.
Alternativet påvirker ikke viktige
Alternativet gjør arealbeslag i en viktig

naturtyper.

naturtype med stor verdi, som blir sterkt
forringet
Påvirkning på større sammenhengende

Påvirkning på større sammenhengende

naturområder er mindre enn i østre

naturområder er støre enn i østre

alternativ, grunnet mindre grad av

alternativ, grunnet større grad av

arealbeslag i urørte områder.

arealbeslag i urørte områder, i hovedsak
ved adkomstvei til Sannidal.
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Fag

Vestre og midtre alternativ

Østre alternativ

Naturressurser

Middels beslag av skogsarealer, noe

Størst beslag av skogsarealer, noe

beslag av dyrket mark.

beslag av dyrket mark.

Størst påvirkning på det helhetlige

Noe mindre påvirkning på det helhetlige

kulturmiljøet i området, sammenlignet

kulturmiljøet i området enn Vestre og

med østre alternativ. Tiltaket har

midtre alternativ. Tiltaket har nærføring

nærføring til kulturhistoriske

til Humlestad gård medfører fjerning av

jordbrukslandskap og gårder med svært

to automatisk fredete kulturminner.

Kulturarv

stor verdi og nærføring til automatisk
fredete kulturminner.
Friluftsliv / by- og

Opprettholder trafikk gjennom bebygd

bygdeliv

område

Trafikk legges utenom bebygd område
Krokenveien har forventet lav
trafikkmengde og vil bli egnet til ferdsel
for myke trafikanter.

Ytre miljø

Påvirker ikke valg av alternativ.

Påvirker ikke valg av alternativ.

Klima

Påvirker ikke valg av alternativ.

Påvirker ikke valg av alternativ.

Trafikk

Gjenbruker Krokenveien med moderat

Ny vei til E18 og Fikkjebakke. Kortest

standard. Lengst kjøreavstand fra

avstand mellom Tangen og nytt kryss.

Tangen til nytt kryss.

Fleksibe løsning for gang-/sykkel

Oppsummering
Vestre/midtre alternativ innebærer usikkerheter omkring bygging av vei og gang-/sykkelvei,
med risiko for geotekniske tiltak og utfordrende anleggsgjennomføring. Alternativet berører
naturtype med høy verdi. Situasjonen kan trolig forbedres ved innløsning av eiendom, men
veibygging i rasutsatt område gjenstår. For trafikksituasjonen vil vestre alternativ medføre at
kobling til Tangen via Krokenveien videreføres, med økning i trafikkbelastning for nærmiljø
og kulturmiljø på strekningen.
Østre alternativ gir ny vei til E18 og Fikkjebakke, og samtidig vesentlig avlastning av
Krokenveien som kan stenges for gjennomkjøring. Østre alternativ gir kortest avstand mellom
Tangen og nytt kryss for kjørende, og dermed best nytteøkning for veitiltaket. I tillegg gis et
fleksibelt tilbud for gående/syklende langs både ny tilførselsvei og Krokenveien som stenges
for gjennomgangstrafikk. Østre alternativ har noe ulempe mht. stigning, men for øvrig bedre
veistandard og kurvatur enn vestre/midtre alternativ.
Anbefaling
Etter en samlet vurdering anbefales at østre alternativ legges til grunn for videre arbeid.
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6 Delstrekning 3
6.1 Strekningsbeskrivelse og dagens situasjon
Delstrekningen starter sørvest for Gjerdemyrakrysset og strekker seg til Dørdal som markerer
den nordøstlige enden av prosjektområdet. Fra Gjerdemyra ligger ny E18-trasé sør for
dagens E18 frem til Mastereidmyra. Her krysser ny E18 over til nordsiden av eksisterende
trasé, før den igjen krysser til sørsiden av dagens E18 ved Hulldalen. Herfra ligger ny trasé på
sørsiden av eksisterende E18 frem til Dørdal.

Figur 6-1: Delstrekning 4

Veinett

På Gjerdemyra skal det etableres et nytt kryss i samme område som det eksisterende krysset,
som kobler E18 til fv. 38. Fylkesveien leder sørover mot Kragerø og nordover mot Drangedal.
Ny E18 krysser mye eksisterende infrastruktur. I området ved Bakkevann er det flere lokalveier
som krysses og må opprettholdes. En annen utfordring er det kuperte terrenget i området.
Hovedlinja krysser en rekke mindre daler og søkk. Spesielt ved Auråa og Stidalen er det
mange justeringsmuligheter for å finne en gunstig balanse mellom fylling/skjæring og
eventuelt bru.

Trafikk

Delstrekningen har i dag (2019) en årsdøgntrafikk (ÅDT) på om lag 10 800 kjøretøy, og en
andel tunge kjøretøy på ca. 20 %. Fartsgrensen er i dagens situasjon 80 km/t. Ny E18 på
delstrekningen bygges hovedsakelig i ny trasé, men i nærhet til dagens E18.

Landskap

Det er store visuelle landskapsverdier knyttet til landskapsrommet rundt Hullvann, Farsjø og
Våsjøvannet. Kvalitetene ved Hullvann er knyttet til vannflatene med store og små øyer som
omringes av småkuperte, skogkledte koller. Veikorridoren for dagens E18 nord for Bjønnheia
har ikke direkte sammenheng med landskapsrommet rundt Hullvann. Ved Farsjø og Vårsjø er
det helhetlig kulturlandskap og store vann med vidt utsyn som gir området en spesiell
landskapskvalitet. Ved Tisjø og Fosseskjæra er det opplevelsesrike landskapsrom knyttet til
vassdraget. Det er god balanse mellom naturmiljø og kulturmiljø knyttet til små gårdsbruk og
utnytting av vassdraget.
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Anleggsgjennomføring/adkomster/deponier
Blanding av jomfruelig terreng og nærføring til dagens E18. Nærføring og kryssing av
vassdrag. Fire kryssinger mellom dagens E18 og ny veitrasé. Områder/strekk med
boligbebyggelse, spredt og samlet. Flere angrepspunkt til prosjektområde langs strekket.
Eksisterende kryssområde, Gjerdemyra, med eksisterende trafikkavvikling.

VA/tekniske anlegg

Strekningen er preget av spredt bebyggelse, dermed er det begrenset omfang av
eksisterende VA-infrastruktur som berøres av tiltaket. DN400 hovedvannledning fra
høydebasseng ved Grøtvann som forsyner Kragerø sentrum, krysser veilinje like sør for
Grøtvann og må påregnes omlagt. Det må også påregnes at det finnes en del
grunnvannsbrønner i influensområdet til ny vei, spesielt i område ved Gjerdemyra.

Overvann/hydrologi
Strekningen inneholder flere større vassdrag og mange lokale småbekker og dalsøkk som ny
vei må krysse. De viktigste vassdragene som berøres er Tyvannselva, bekk ved Auråa og
Stidalskilen og Gongeelva, samt vannene Farsjø, Hullvann og Bakkevann. Grøtvann, som
passeres nedstrøms i starten av delstrekning 4 er hovedvannkilden til Kragerø kommune og
må hensyntas spesielt ved utforming av vei. Strekningen krysser også over flere områder med
myr ved Østerfoss.

Elektro

Strekningen har en del konflikter med 132kV linje. Mindre konflikter med høyspent 22kV og
lavspentnettet.

Naturmangfold
Store sammenhengende arealer med gammelskog, og mange lokaliteter med verdifulle
skogtyper som rik edelløvskog, rik furuskog og rik sumpskog. I tillegg mange arter knyttet til
skog, blant annet den sterkt truede karplanten buskvikke og et stort antall rødlistede sopper.
Som på de andre delstrekningene er det en del myrområder. På denne delstrekningen er det
registrert en åpen jordvannsmyr, en sterkt truet naturtype. Både små og store vann
forekommer, og flere vassdrag krysser området. Her er det blant annet registrert økologiske
funksjonsområder for vannfugl. På delstrekningen er det generelt lite bebyggelse, men det er
en del kulturmark, som for eksempel naturbeitemark og store gamle trær. Flere vilttrekk
krysser delstrekningen.

Naturressurser

Ny trasé går i hovedsak utenfor eksisterende E18, og i stor grad gjennom skogsterreng. Noen
skogsbilveier og traktorveier krysses/avskjæres. Dyrkbar mark blir berørt i området ved
Gjerdemyra. Ved Gjerdemyra ligger traseen i kanten av et pukkverk. Farsjø er utpekt som den
mest aktuelle reservevannkilden for Kragerø. Tiltaket krysser ganske nær, men nedstrøms av
Farsjø. Det er en rekke spredte bygninger i området, hvorav de fleste forventes å være koblet
til den kommunale vannforsyningen. Derfor vurderes bare begrenset risiko for å påvirke
private brønner..
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Kulturarv
I sør ligger deler av et eldre kulturlandskap ved Holtane og Gjerdegårdene. Her ligger også
det gamle stasjonsstedet Farsjø, med rester av Kragerøbanen (bl.a. Stasjonsbygning). I
området ligger flere kommunalt listeførte eiendommer og plasser, herunder Gjerdegårdene
og Østerfoss. Lenger nord i området ligger bevarte strekninger av Postveien. Ved Hullvann,
Bakkevann og Dørdal ligger flere automatisk fredete kulturminner datert til steinalder. Her
ligger også flere småbruk og plasser som er kommunalt listeført.

Friluftsliv / by- og bygdeliv
Delstrekningen går gjennom område som er delvis utbygd, og med utmark som brukes til
friluftsliv, herunder jakt og fiske. Det er registrert enkelte løyper/stier nord og sør for dagens
E18, der spesielt postveien som går delvis langs med dagens E18 og nordover til
Fantehelleren og Bakkevannet er mye brukt. Ved Hullvannet går delstrekningen inn i område
båndlagt til vernet vassdrag, og brukes blant annet til padling. Ved Bakkevannet går
strekningen over et område regulert til fritids- og turistformål. Bakkevanent har gode
kvaliteter for friluftsliv, men er preget av dagens E18 som går nord for og delvis over
Bakkevannet i dag.

6.1 Fokusområder i delstrekning 3
Følgende fokusområder er identifisert i delstrekning 3


Fokusområde 7: Veitrase ved Hullvann

6.1.1 Fokusområde 7: Veitrase ved Hullvann
Beskrivelse av alternativene
Fokusområdet omhandler strekningen Stegheia – Hulldalen, der veien passerer blant annet
Auråa og Stidalen. Det er vurdert to alternativer veitraseer; nordre og søndre trase vist med
henholdsvis blå og rød strek i figur 6-2.
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Figur 6-2: Trasealternativer

Søndre trase er plassert så nær dagens E18 som praktisk mulig, og har som hensikt å samle
veikorridorene og unngå ekstra inngrep i naturområdet ovenfor.

Figur 6-3: Modellutklipp av søndre trase

Nordre trase ligger lengre fra dagens E18 og lengre inn i Stidalen og Auråa.
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Figur 6-4: Nordre trase, her vist med lange bruer over Auråa og Stidalen

Vei
Nordre trase ligger i forholdsvis høyt i terrenget, og har moderate stigningsforhold, men det
er store høydeforskjeller i terrenget langs traseen, noe som medfører større fyllinger eller
bruer.
For søndre trase er linja lagt så nær eksisterende E18 som mulig og ligger også omtrent på
samme høydenivå som denne på deler av strekningen. Linja ligger stort sett kun i skjæring,
spesielt langs veiens nordside. Der veien krysser Stidalen ligger den i et tydelig lavbrekk med
i begge retninger. På det laveste punktet i Stidalen ligger søndre trase omtrent 50 meter
lavere enn nordre trase, noe som tilsier at det er større høydeforskjell gjennom området.
Søndre trase gir også en litt lengre trase gjennom området.
Landskap
Viktig å begrense eksponering av tiltaket utover i landskapsrommet rundt Hullvann.
Veialternativene som ligger i korridoren for dagens E18 er å foretrekke, selv om ny vei
dermed blir synlig fra Hullvann der veien ligger nærmest vannet. Bjønnheia og andre mindre
terrengformer skjermer veien sett fra Hullvann over lange avstander.
Alternativet som ligger lenger unna Hullvann og høyere opp i landskapet, vil fremstå
eksponert på lange, store og fremmedartede fyllinger på tvers av landskapets overordnede
relieff, og det vil bli lange og høye skjæringer langs veien. Fyllingene stenger for landskapets
daldrag, og bruer vil være å foretrekke fremfor fyllinger. Bruer vil kunne bli mindre
iøynefallende ved bevisst utforming og fargebruk, og opprettholder landskapets naturlige
relieff og flyt.
Konstruksjon
Nordre trase krysser Auråa og Stidalen med en høyde som medfører store fyllinger eller
bruer. Søndre trase ligger nærmere terreng, og med bru kun over Auråa, denne med lengde
ca 50 m.
Anleggsgjennomføring/adkomster/deponier
Adkomst inn i veitraseen blir den samme for alle alternativene, i sør fra E18 Auråa inn på
eksisterende skogsbilvei og i nord fra E18 Plassen og videre på pilotvei langs veitraseen.
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Adkomst til planlagte deponier som alle ligger på nordsiden av eksisterende E18 blir lik i alle
tre alternativene, og deponikapasitet og transportavstanden er god på dette strekket.
For anleggsgjennomføring vil nordre trase i utgangspunktet være enklere, siden den ligger
lengre fra dagens vei, men nordre trase inneholder to store bruer som alt i alt medfører
større komplekisitet enn søndre alternativ.
Overvann/hydrologi
Vanngjennomløp kan løses teknisk med både kulvert og bru for bekk i Stidalen og i Auråa.
Grunnforhold/geoteknikk
Det er i Stidalskilen påvist bløte avsetninger av antatt silt og leire med varierende mektighet
og som flere steder er kvikke. Løsmassemektigheten varierer fra 0 til mer enn 12 meter (27 m
ved eksisterende E18).
Eksisterende E18 ligger på fylling i vannet forbi Stidalskilen. Dybde til berg/faste masser er
stor og bathymetri i vannet sør for E18 indikerer at fyllingen er etablert ved fortrengning av
bløte masser. Grunnundersøkelser indikrer at fortrengning i forbindelse med etablering av
eksisterende E18 har vært god og det derfor kan etableres fylling for ny vei på innsiden av
dagens vei.

Sonderinger i Auråadalen tyder på at friksjonsmasser dominerer, med innslag av leire enkelte
steder. Helt i nord av området er det truffet kvikkleire fra 2-4 m u.t... . Eventuelt fylling i
området kan etableres på overside av fastemasser eller på berg. I nordlige ende må det
gjøres vurderinger av områdestabilitet før etablering av eventuell fylling.

Virkninger av alternativene
Naturmangfold
Området ligger nord for eksisterende E18, og der naturen ikke er påvirket av denne fremstår
området lite påvirket av inngrep. Her er det store sammenhengende områder med
gammelskog, med både naturtypelokaliteter av verdi og rødlistede arter. Trasen krysser både
Auråa, med potensiale for ål, og Stidalen, som renner ned mot Hullvann, sør for eksisterende
E18. Det går vilttrekk både langs Auråa og i Stidalen. Ingen av alternativene utgjør en risiko
for drenering av myr eller andre våte naturområder.
Nordre trase gir størst fragmentering av sammenhengende naturområder ettersom
plassering er lenger fra eksisterende E18. Søndre trase påvirker sammenhengende
naturområder minst. Bru anses ha mindre negativ effekt på sammenhengende naturområder
enn fylling.
Begge alternativene vil, i like stor grad, gi barriereeffekt for vilt. Nordre alternativ går i større
grad på bru, hvilket anses å gi mindre barriereeffekt enn fylling. Søndre alternativ går langs
med eksisterende E18, hvilket anses å gi mindre barriereeffekt sammnelignet med om veien
går gjennom urørt natur.
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Begge alternativene gjør arealbeslag i viktige naturtyper, men totalt sett vurderes søndre
alternativ ha mest negativ påvirkning grunnet sterk forringelse av rik edelløvskog med svært
stor verdi (delområde N38), og rik edelløvskog med middels verdi (delområde N39). Nordre
alternativ har ingen negativ påvirkning på disse lokalitetene.
Bru vil gi mindre påvirkning på vannmiljø enn fylling.
Naturressurser
Påvirker ikke valg med hensyn til drikkevann fra overflatevann.
Planlagt trase ved Auråa ligger et område av stor verdi med høyt grunnvannspotensiale. Det
er også flere skogsbilveier og drifteveier som kan bli avskåret.

Nordre trase med broer gir best adkomst til skogsarealene uten ekstra tiltak, samtidig som
det ikke vil influere området med grunnvannspotensiale ved Auråa.
Søndre trase er klart dårligst for eksisterende veisystem, og det kan bli utfordrende å gjøre
avbøtende tiltak for å ivareta adkomst til åsen på nordsiden av veien.

Kulturarv
Gjennom delområdet krysser to generasjoner hovedvei. Postveien (senere Vestlandske
hovedvei), som er et nyere tids kulturminne, registrert i Riksantikvarens database Askeladden. Langs Postveien nordøst for Ødegård er veien og flere steinkonstruksjoner og en
bruer bevart. Veien har stor kulturhistorisk verdi, da den representerer en bevart strekning av
en av de eldste kjøreveiene i Norge. Eksisterende E18 er statlig listeført og bevart i
delområdet.
I delområdet ligger det et SEFRAK-registrert bygg, et våningshus som ligger på gårdsbruket
Ødegård. Gården har historie som gjestgiveri og skysstasjon knyttet til Postveien, og er av
regional betydning.
Friluftsliv / by- og bygdeliv
Området er preget av utmark, med bebyggelse på Auråa. Hullvann har gode kvaliteter for
friluftsliv og området inngår i et sammenhengende båndlagt vassdragsområde. Den viktige
ferdselsåren Postveien går langs dagens E18 og strekker seg nordover ved området Auråa.
Alle alternativ inngår i område båndlagt med H740 Vernet vassdrag. Postveien går ved Auråa.
Nordre trase berører deler av langsgående Postvei, samt avskjærer nordgående postvei ved
bruk av fylling.
Søndre alternativ berører mindre deler av langsgående Postvei. Påvirker parkeringsplass og
start for tur langs postveien strekning Auråa – Bakke. Krysningspunkt for Postvei/myke
trafikanter må opprettholdes.

Side 63 av 66

FAGRAPPORT ALTERNATIVSVURDERING VEIGEOMETRI

Støy
Det er få støyfølsomme bygg langs strekningen, slik at det forventes liten forskjell mellom
alternativene.
Klima
Alternativene som muliggjør reduksjon i antall konstruksjoner vil være å foretrekke. Det er
ikke beregnet forskjell i bru versus behov for store fyllinger, men på et overordnet nivå vil
materialforbruk ha størst potensiale for økning av utslipp. Masseoverskudd etc. er ikke
vurdert.

Fag

Nordre trase

Søndre trase

Naturmangfold

Alternativet gir størst fragmentering av

Påvirker i mindre grad sammenhengende

sammenhengende naturområder grunnet

naturområder siden alternativet går langs

større påvirkning på urørte områder.

med eksisterende E18.

Gir minst negativ påvirkning på viktige

Gir størst negativ påvirkning på viktige

naturtyper, da den i mindre grad enn

naturtyper, bland annet for at en svært viktig

søndre trase forringer naturtypelokaliteter.

rik edelløvskog, blir sterkt forringet.

For vannmiljø er påvirkning avhengig av

For vannmiljø er påvirkning avhengig av om

om det blir bru eller fylling.

det blir bru eller fylling.

Alternativet går i større grad på bru,

Alternativet går langs med eksisterende E18,

hvilket anses å gi mindre barriereeffekt for

hvilket anses å gi mindre barriereeffekt for

vilt enn fylling. Begge alternativene

vilt, enn dersom veien går gjennom urørt

vurderes å ha lik påvirkning på vilt.

natur. Begge alternativene vurderes å ha lik
påvirkning på vilt.

Naturressurser

Med bru unngås egne tiltak for adkomst til

Innebærer mindre tap av skogsarealer, men

skogsarealer.

klart dårligst for eksisterende veisystem.
Utfordrende å sikre adkomst til skogsarealer.

Kulturarv

Påvirker i noe mindre grad det nyere tids

Påvirker i noe større grad det nyere tids

kulturminnet Postveien, sammenlignet

kulturminnet Postveien, sammenlignet med

med søndre trasé. Nordre trasé sikrer at

nordre trasé. Søndre trasé medfører at en noe

en noe lengre strekning av Postveien

kortere strekning av Postveien nordøst for

nordøst for Ødegård kan bevares,

Ødegård kan bevares. Brukonstruksjon ved

inkludert terrassevei og brukonstruksjon

Vesterbekk vil bevares.

ved Vesterbekk.
Friluftsliv / by- og

Negativ påvirkning på Postveien. Liten

Berører mindre deler av langsgående Postvei.

bygdeliv

påvirkning for øvrig forutsatt bruer over

Påvirker parkeringsplass og start for tur langs

Auråa og Stidalen

postveien strekning Auråa – Bakke.
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Fag

Nordre trase

Søndre trase
Krysningspunkt for postvei/myke trafikanter
må opprettholdes.

Ytre miljø

Ingen vesentlig forskjell

Ingen vesentlig forskjell

Klima

Kommer dårligst ut grunnet større bruer i

Kun mindre konstruksjoner, gir lavere

både Stidalskilen og Auråa.

klimagassutslipp

Oppsummering: Alternativene har fordeler og ulemper knyttet til ulike tema. For landskap,
naturmangfold og klima er søndre trase best, mens nordre trase med høye bruer er gunstig
for kulturarv og naturressurser.
Anbefaling:
Basert på en samlet vurdering anbefales søndre trase siden denne gir mest mulig samling av
veikorridorene, minst påvirkning på landskap og naturmangfold, og lavest klimagassutslipp.
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7 Oppsummering av anbefaling
I nedenstående tabell gis en kort oppsummering av de valgte alternativene.
Fokusområde

Anbefaling

Begrunnelse

1 Sidevalg Smalmyr -

Breddeutvidelse langs østsiden av

Minst terrenginngrep og masseuttak,

Brokelandsheia

dagens E18

enklest anleggsgjennomføring

2 Trasevalg Østerholt

Midtre trase (østre trase fra Sunde

Ivaretar det helhetlige hensynet til

til Abel skole, deretter vestre trase

kulturarv, naturmiljø, klimagassutslipp,

fram til Østerholtheia)

støy og lokaltrafikk på den beste måten
samlet sett.

3 Tunnel Østerholt

Vei i åpen skjæring uten tunnel

Oppfyller støykrav på den aktuelle
strekningen, tunnel gir begrenset effekt.
Skogsareal/friluftsreal for skolen vil bli
redusert/påvirket også med vei i tunnel,
og bør reetabeleres annet sted.

4 Sidevalg Østerholtheia

Breddeutvidelse lang vestsiden av

Unngår anleggsområde mellom dagens

dagens E18

E18 og Gamle Sørlandske, enklest
anleggsgjennomføring, unngår konflikt
med kontrollstasjon

5 Tunnel i Høghei/Blautmyrdalen

Vei i åpen skjæring uten tunnel

Tunnel ville gi redusert påvirkning på
enkelte tema, men økning på andre.
Samlet reduksjon i påvirkning forsvarer
ikke økning i investeringskostnad for
tunnel

6 Kryssplassering og tilførselsvei

Østre kryssplassering med

Minst påvirkning på naturmangfold og

Fikkjebakke

tilførselsvei i ny trase

kulturminner, kortest avstand til Tangen,
reduserer belastning nærmiljø i
Krokenveien

7 Veitrase ved Hullvann

Søndre trase

Minst påvirkning på naturmangfold, og
landskap, lavest klimagassutslipp, samler
veitraseene.
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