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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 temaet Masseforvaltning.
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 masseforvaltningsplan har vært Arve Krogseth.
April 2021
Rugtvedt
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1 Sammendrag
Masseforvaltningsplanen gjør rede for strategien for massedisponeringen for tiltaket ved å
synliggjøre hvor mye og hvilke type masser som blir generert i prosjektet, og hvordan
massene innenfor planområdet er tenkt disponert.
Prosjektet genererer et stort masseoverskudd, hvorav hovedmengden av disse massene er
berg. Totalt er det beregnet et masseuttak på ca. 14 500 000 uam³ (ca. 12 600 000 uam³
sprengt fjell, ca. 650 000 uam³ dypsprenging, ca. 1 200 000 uam³ løsmasser) for å etablere
veianlegget. Massene er oppgitt i uam3 som står for utførte anbrakte kubikkmeter, og betyr
volumet av masser som er gravd eller sprengt ut, multiplisert med utvidelses- /
masseomregningsfaktoren for den aktuelle massetypen.
Med stort fokus på bærekraft er det viktig med god planlegging og muligheter for gjenbruk
av de overskuddsmasser som prosjektet genererer.
Av massene som tas ut er det beregnet at massene vil bli håndtert innenfor planområdet,
fordelt på masser til veifundament, fylling, bakkeplanering, støyvoller og permanente
masselager, hvis ikke forurensingsgraden tilsier deponering til godkjent masselager for
forurensede masser utenfor prosjektområdet.
Selv med en optimalisering av veilinja for å få en best mulig massebalanse og gjenbruk av
overskuddsmasser, vil det fortsatt være store mengder overskuddsmasser som må lagres i
permanente områder for masselagring.
For å ha nok kapasitet til masselagring er det planlagt masselager med nærhet til veilinjen og
grei transportavstand i forhold til nødvendig massetransport. Det er hensyntatt nok kapasitet
for masselagring i forhold til masseoverskudd innenfor hver av de tre entrepriseområdene
som prosjektområdet er tenkt delt inn i.
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2 Innledning
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.
I forbindelse med regionsreformen som ble innført i Norge 1. januar 2020, ble det bestemt at E18
i Norge skal snus slik at veien følger samme retning som den gjør internasjonalt. For
reguleringsprosjektet har snuoperasjonen blitt iverksatt i løpet av høsten 2020. Prosjektet E18
Dørdal – Grimstad har retning øst mot vest. I oppstarten av reguleringsplanarbeidet for E18
mellom Tvedestrand og Bamble ble retning og navn fra kommunedelplanarbeidet videreført i
planprogram for regulering av E18 Dørdal – Tvedestrand. I planbeskrivelse og fagrapporter
beskrives derfor prosjektet i retning fra Bamble mot Tvedestrand, selv om prosjektnavnet har fått
motsatt retning og blitt til E18 Tvedestrand – Bamble.

Figur 2-1: Utsnitt av utbyggingsområde E18 Sørøst.

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 20222033 nås.
Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet.
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•

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.
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.

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
tunneler og 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 Masser
Prosjektet genererer et stort masseoverskudd, hvorav hovedmengden av disse massene er
berg. Dominerende bergarter i korridoren er gneis og granitt. Det kan være sulfider i disse
bergartene, spesielt i gneis, og det er blant annet observert sør for strekningen Tvedestrand –
Dørdal. Løsmassene forventes jf. NGU kart [6] i høy grad å bestå av tynt humus-/torvdekke
over berggrunn. Det påtreffes flere myrområder langs strekningen. Det er antatt ca. 10%
løsmasser (organisk materiale) på strekningen og ca. 90 % berg/dypsprenging.
Det er gjort en områdeinndeling for masseforvaltningen som er lagt til de planlagte
entreprisegrensene; Bamble – Kragerø/fylkesgrensen, Kragerø/fylkesgrensen – Gjerstad og
Gjerstad - Tvedestrand.
I denne rapporten vil det henvises til andre rapporter for detaljerte beskrivelser for blant
annet:
•

Geotekniske vurderinger [1]

•

Ingeniørgeologisk vurdering av bergmasser [2]

•

Oversikt over myrområder og retningslinjer for behandling av myrmasser [5]

•

Oversikt over matjord og retningslinjer for behandling av matjord [3]

•

Oversikt over syreholdige bergarter og retningslinjer for behandling [4]

Mengder
Det er gjennomført en masseberegning av strekningen. Mengdene som oppgis har en
usikkerhet, da erfaring tilsier at teoretisk beregning alltid har et mindre estimat enn det de
faktiske mengdene er. Masseberegningene er basert på terrengmodell, og tallene viser den
interne massebalansen for prosjektet.
Følgende er lagt til grunn for masseberegningene:
•

Digitalt kartgrunnlag

•

Kartdata over arealbruk

•

Veimodeller

•

Antatt dybde løsmasser inkl. vegetasjonsdekke: 0,5 m

Massene er oppgitt i uam3 som står for utførte anbrakte kubikkmeter, og betyr volumet av
masser som er gravd eller sprengt ut, multiplisert med utvidelses- /
masseomregningsfaktoren for den aktuelle massetypen.
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Veiledende omregningsfaktorer benyttet for massens volum i forhold til teoretisk fast masse
(fm³) er iht. håndbok R761 Prosesskode 1:
•

Sprengt stein: fm3 *1,4 (for tunnelmasser faktor 1,5)

•

Morene, sand og grus: fm3 *1,1

Tallene for anbrakt volum gir grunnlag for vurderinger knyttet til massedisponering for
prosjektet.
Totalt er det beregnet et masseuttak på ca. 14 500 000 uam³ (ca. 12 600 000 uam³ sprengt
fjell, ca. 650 000 uam³ dypsprenging, ca. 1 200 000 uam³ løsmasser) for å etablere
veianlegget, og av dette er det beregnet et masseoverskudd med følgende mengder:
•

ca. 8 900 000 uam³ sprengstein

•

ca. 900 000 uam³ løsmasser

Av massene som tas ut er det beregnet at massene vil bli håndtert innenfor planområdet.
Massene fordeles på veifundament, fylling, bakkeplanering støyvoller og permanente
masselager, hvis ikke forurensingsgraden (kl 5) tilsier deponering til godkjent masselager for
forurensede masser utenfor prosjektområdet. En grov oversikt over mengde og type masser i
prosjektet følger av tabellene under:
Table 3-1 Mengdefordeling for E18
Entreprise 1 Tvedestrand - Gjerstad
Entreprise 2 Gjerstad - Kragerø
Entreprise 3 Kragerø-Bamble
Linje

Sum
Sum
veilengde jordskjæring:

f-veg_10000_AN_Quantity-report

10 510 m

179 511 m3

2 031 918 m3

228 695 m3

1 088 442 m3

f-veg_11000_AN_Quantity-report

8 010 m

153 167 m3

2 083 497 m3

219 870 m3

731 050 m3

f-veg_12000_AN_Quantity-report

14 330 m

520 212 m3

1 907 705 m3

550 076 m3

205 974 m3

f-veg_16000_AN_Quantity-report

12 160 m

168 666 m3

4 551 366 m3

407 682 m3

1 123 069 m3

f_veg_14000_AN_Quantity-report

8 460 m

135 895 m3
~ 1 200 000
uam³

1 977 490 m3
~ 12 600 000
uam³

232 211 m3
~650 000
uam³

775 146 m3
~ 3 900 000
uam³

Sum

53 470 m

Sum
bergskjæring:

Sum
dypsprengning:

Sum fylling:

Kvalitet (type masser)
Berg fra skjæring

Veitraseen vil primært gå gjennom bergarter som migmatitt og ulike gneiser i veksling med
amfibolitt. På generell basis er dette bergarter med mekaniske egenskaper som ofte
tilfredsstiller krav til eksempelvis veioppbygging. Derimot vil bergmassenes egnethet til ulike
formål kunne variere ut fra grad av oppsprekking, forvitring med mer.
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Tabell 3-3 Fordeling av bergarter langs planlagt trasé

Bergart

Lengde [km]

Andel [%]

Migmatitt

27,2

51 %

Amfibolitt
Båndgneis

Kvartsrik gneis

Granittisk/granodiorittisk gneis
SUM

9,9

13,6
0,6
2,1

53,4

19 %
26 %
1%
4%

100 %

Det er foretatt geoscanning og overordnet kartlegging av prosjektområdet som viser
områder og hvor stor grad av sannsynlighet for sulfidførende berg. Det er utarbeidet en egen
rapport for sulfidførende berg [4] som beskriver mer detaljert om lokasjoner, retningslinjer og
tiltak/krav ved deponering.
Som beskrevet i rapporten er det i tillegg innhentet steinprøver fra forskjellige lokasjoner
langs strekket for en overordnet vurdering. Nesten alle prøvene viser seg å være i en kategori
der steinen kan brukes internt i anleggsområdet med tiltak som kalking, tørrlegging av stein
samt overvåking av avrenning til resipienter. Steinmasser med for høyt innhold av svovel, må
kjøres til godkjent mottak.

Løsmasser fra skjæring

Løsmassene i veitraseen er i hovedsak et tynt løsmassedekke over berg, men med områder
med større løsmassemektighet. I tillegg er det strekninger med myrområder.
Løsmassene transporteres til områder for permanent masselager eller til mellomlagring for
senere bruk som terrengarrondering av veikroppen.
En detaljert strekningsvis beskrivelse av grunnforholdene i forhold til mektighet og type
løsmasser er beskrevet i geoteknisk rapport [1].

Bløte masser (fra masseutskiftning)
Av bløte masser som påtreffes er:
•

Myr/organisk materiale – lokasjoner og detaljer se fagrapport myr som er en
oppsummering av alle rapporter som omhandler myr [5].

•

Bløte siltige løsmasser/ leirmasser – lokasjoner og detaljer se fagrapport geoteknikk
[1].

Vegetasjonsdekke/matjord

Den nye veilinja krysser areal med dyrka mark. Matjorda er en ressurs som bør tas vare på og
helst benyttes på arealer som kan opparbeides for landbruk eller benyttes som
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jordforbedring av eksisterende landbruksareal. Det er både midlertidig og permanent beslag
av matjorda langs veilinja, samt noe areal som kan tilbakeføres til jordbruksareal.
Masser som betegnes som matjord skal behandles etter egne krav og regler. Prinsipper for
håndtering av matjord i anleggsfasen er detaljert beskrevet i utarbeidet matjordplan [3].
I områder hvor midlertidig anleggsområde etableres på eksisterende dyrka mark, skal det før
oppstart av anleggsarbeider vurderes og gjennomføres nødvendige tiltak for å sikre dyrka
mark mot pakking og strukturskader, samt annen skade som følge av tiltaket.
På de midlertidige bygge- og anleggsområdene, der reguleringsformålet er landbruk, skal
matjord som blir berørt på eksisterende landbruksareal tas av og lagres i egne ranker.
Rankene skal være maks 3 meter høye, og maks 9 meter brede og 5 meter mellom hver
ranke. Ranker bør være oppdelt og merka etter hvilken eiendom de er gravd ut fra, og hvilke
typer jordmasser det er: A-sjikt, B-sjikt og undergrunnsjord. Jordlagene må holdes avskilt i
egne ranker, med tanke på senere bruk. Matjorda skal legges tilbake senest innen ett år etter
at anlegget er tatt i bruk. Dybden på matjordlaget skal være slik det var før området ble
avdekket og benyttet til rigg- og anleggsområde.

Massenes brukbarhet
Berg fra skjæring og tunnel

Det er vanskelig å si noe konkret om hvor godt egnet bergartene langs ny E18 Tvedestrand Bamble vil være til veioppbygging og som tilslag i asfalt uten ytterligere prøvetaking av
bergmassene.
Fra nærliggende prosjekter finnes det eksempler hvor lokale masser er benyttet både til
veioppbygging og som tilslag i asfalt, men det foreligger ikke nøyaktig beskrivelse av hvilke
bergarter som er benyttet til dette bare testresultatet for de prøvene som er utført.
Erfaringer fra prosjektet E18 Arendal – Tvedestrand viser at bergartene i området er av svært
varierende kvalitet. Det meste av steinmaterialet langs denne strekningen ble benyttet i
veioppbyggingen opp til under frostsikringslag.
Utførte bergprøver fra vedliggende prosjekt Rugtvedt – Dørdal viser at prøvene er innenfor
de krevde verdier for LA og Micro Deval [2]. Disse prøvene kan være relevante innenfor
prosjektområdet frem til Bråtvannsdalen hvor det ser ut til å være et skifte i
berggrunnsgeologien.
På Fikkjebakke ved Sannidal driver Steintransport AS knusing og produksjon av
tilslagsmaterialer. Her produseres blant annet fraksjonene 8/16 mm og 20/120 mm som
tilfredsstiller kravene til bruk i forsterkningslag og som tilslag i betong, i tillegg til grøftepukk
og fyllmasser. Slitasjeverdiene (MD-verdi) tilfredsstiller ikke krav til bruk i bærelag og asfalt.
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For å kunne avgjøre bedre om de lokale massene i prosjektområdet kan brukes til øvrige, mer
høyverdige formål, er det planlagt prøvetaking og analyser for å undersøke massenes
egenskaper nærmere.
Flere bruksområder stiller ikke krav til massenes mekaniske egenskaper, slik som frostsikring i
veioppbyggingen, grøftepukk og fyllmasse. Utsprengte masser langs ny veitrasé kan trolig i
stort omfang benyttes til disse formålene.
Det er utarbeidet en egen fagrapport for vurdering av bergkvaliteten [2], som omhandler krav
til materialer for ulike bruksområder, berggrunnsgeologien, erfaringer fra nærliggende
prosjekter og bergartens egnethet for veibygging som gir en mer detaljert beskrivelse.

Løsmasser fra skjæring

Løsmassene, med unntak av myr- og torvmasser, benyttes til skråningsutslag og arrondering
av terreng rundt kryss etc. Det er estimert en mengde løsmasser på ca. 1,5 mill. uam3 for bruk
til utslaking og arrondering av skråninger.

Bløte masser

Ved deponering av bløte masser i permanent masselager må det i utførelsesfasen utarbeides
en plan for hvordan "innkassing" av massene og avrenning tenkes utført. Mengde
myrområder som blir berørt av veitraseen er ca. 130 000 m2, og med en gjennomsnittsdybde
i myrene på ca. 4 m tilsvarer dette ca. 800 000 m³ myrmasser som må flyttes for reetablering
av myr eller deponeres i områder for permanent masselager. Plan for håndtering av
myrmassene må utarbeides av utførende entreprenør.

Vegetasjonsdekke/matjord

Matjordplanen [3] omhandler retningslinjer for matjordavtak og mellomlagring, berørte
områder, tilbakeføring og mulige omdisponeringer og hvilke krav som stilles til dette.
Det er totalt ca. 69 440 m², eller 69,4 daa matjord, som blir permanent berørt av tiltaket og
som omdisponeres.

Potensielle sulfidførende bergarter - forurensede masser

Steinmasser som kommer i definisjonen med lav sulfidførende potensiale, skal disponeres i
prosjektområdet både i veikroppen og i områder for permanent masselager. Dette må
utføres på en slik måte at de i størst mulig grad blir skjermet mot eksponering av vann.
Det vil si at massene ikke kan legges nederst veifylling hvor vann drenerer, og lokale
deponier må utformes slik at de enten unngår vanngjennomstrømning eller ikke har tilgang
på oksygen, helst begge deler. Lokale masselager skal ikke plasseres ved sårbare vassdrag
eller vassdrag med elvemusling. For tiltak som kreves før utlegging, se "Fagrapport
potensielle sulfidførende bergarter" [4].
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Usikkerhet
•

Brukbarheten av steinmassene ved knusing til forsterkningslag, tilslag asfalt og
omfyllingsmasser i grøfter.

•

Omfang av myrmasser som må transporteres til godkjente masselager dersom lokale
tiltak ikke er mulig.

•

Geologisk betinget utfall på grunn av foliasjonen i bergmassene.

•

Økt mengde løsmasser, og dermed fordelingen av masselager mellom berg og
løsmasser

•

Detaljeringsnivå i masseberegninger
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4 Prinsipper for massehåndtering
Generelt
Mengden overskuddsmasser som blir generert i planområdet er stort og jevnt fordelt over
hele strekningen. Derfor må vi planlegge massehåndteringen slik at overskuddet og
transportavstander reduseres. Dette gjøres ved å planlegge i tråd med ressurspyramidens
prinsipper.

Figur 4-1 Ressurspyramide som danner rammer for en mer bærekraftig massehåndtering. [7]

•

Reduksjon – planlegge godt slik at man får et mindre overskudd.

•

Gjenbruk - massen brukes om igjen i prosjektet uten omfattende bearbeiding og
transportavstand

•

Materialgjenvinning – bearbeiding av massene til et nytt produkt

•

Utfylling – overskuddsmasser som ikke egner seg til gjenbruk eller gjenvinning

•

Avfallsdeponering – masser som må deponeres i godkjent masselager

Reduksjon
Med utgangspunkt i veigeometrien fra kommunedelplanen har det vært en prosess med
optimalisering av linjen med tanke på å reduksjon av masseoverskuddet. Det er gjort
vurdering av tunnel i forhold til høye skjæringer, heve eller senke vertikalkurvaturen for å
minske uttak eller oppfylling av masser, legging av horisontalgeometri for å unngå
myrområder og den masseutskiftningen det medfører og områder som gir mye skjæringer.
Samtidig er justeringsmulighetene en tverrfaglig vurdering, og veilinja kan ikke utelukkende
ta hensyn til masseregnskapet.
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Gjenbruk
For å redusere det ca. 14 500 000 uam3 masseuttaket i prosjektet er det lagt vekt på å kunne
gjenbruke det meste av massene i prosjektområdet. Massene vil bli gjenbrukt i veifundament,
fyllinger, voller/støyvoller og bakkeplaneringer.
I områder som blir sterkt påvirket av veianlegget, slik som areal i kryssområder og områder
med bebyggelse, er det lagt vekt på en god utforming av veianlegget. For å sikre best mulig
utforming og overganger til eksisterende terreng, vil det være naturlig å gjenbruke en del
masser i disse områdene for å få en god landskapsutforming for tiltaket, jf. estetisk
oppfølgingsplan og kapitlet om skadereduserende tiltak i fagrapporter for tema
landskapsbilde [8,9].
Støyvoller er nødvendige tiltak for omkringliggende bebyggelse, og masser fra prosjektet
benyttes for å opparbeide disse. Mer informasjon om støyutsatte områder ligger i fagrapport
støy [11]. Mange steder er det ønskelig å etablere fyllinger som er slakere enn behovet for
stabilitet, bl.a. for å unngå behov for etablering av veirekkverk, samt tilpasse veien bedre til
landskapet.

Materialgjenvinning
Med det store overskuddet av steinmasser som er i prosjektområdet, er gjenvinning ved
knusing av uttatt stein fordelaktig både økonomisk og bærekraftig. Innkjøp av steinmasser er
fordyrende og øker fotavtrykket med økte transportavstander både innenfor og utenfor
prosjektområdet.
Gjenvinning av masser er tenkt gjort i knuseområder innenfor prosjektområdet, på de
områdene for masselagring som egner seg best til dette i forhold til blant annet støy og støv.
Det er tenkt 1-2 knuseverk pr entrepriseområde, slik at transportavstanden skal bli minst
mulig og en kan gjenvinne mest mulig av nødvendige fraksjoner innenfor "sitt" prosjekt. Stor
avstand til massegjenvinningsanlegg vil medføre uforholdsmessig mye transport, også på
offentlig veinett, så det er ønskelig at mest mulig transport av masser foregår internt på
anlegget. Inn- og utkjøring fra anleggsområdet er utsatte ulykkespunkt, og man ønsker å
minimere behovet for dette.
I tillegg er tilgrising av veinettet ett stort problem ved transport av masser, spesielt i tørre
perioder og ved mye vind (selv med tiltak som vaskegrop, vanning ol.).
Steinmassene vurderes som gode for produksjon/knusing til frostsikring, forsterkningslag og
grøftepukk. Tilslag til asfaltproduksjon og til bærelag i veikroppen er av erfaring også mulig,
men det vil først gi svar etter prøveuttak når sprengningsarbeidene er i gang.

Utfylling
Etter gjenbruk og knusing av masser til veioppbygging, fyllinger, voller og bakkeplanering er
det fortsatt et samlet overskudd av masser i prosjektområdet. Disse massene kjøres til
områder for masselagring på lik linje med organisk materiale og andre løsmasser som ikke
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kan gjenbrukes innenfor anlegget. De ulike områder for permanent masselagring er detaljert
beskrevet i kap. 5.
Lagring av de massene som ikke kan deponeres direkte, gjelder blant annet matjordmasser
som lagres i ranker. Hvordan matjordmassene skal disponeres innenfor hvert område er
nærmere beskrevet i egen matjordplan [3].
Det planlegges med at det i hovedsak er de foreslåtte områdene for masselagring som skal
ta overskuddsmassene. Dette for å redusere transportavstanden mellom uttak og lagring,
unngå massetransport på offentlig vei og blanding med eksisterende trafikk, samt forbedre
CO₂-regnskapet så mye som mulig ved å redusere transportbehovet.
Det er i tillegg til prosjektets forslag til områder for masslagring, tatt kontakt med alle
kommunene i prosjektområdet, for å undersøke og få innspill til eventuelle andre mulige
prosjekter på utsiden av prosjektområdet som kan ta imot og gjenbruke overskuddsmasser.
Tvedestrand kommune har spilt inn Grenstøl næringsområde som mulig masselager i tillegg
til et annet område på samme sted. Risør kommune meldte tilbake at de har noen prosjekter
der de kan ta imot steinmasser for utfylling for fremtidig utbygging. Kragerø har meldt inn
sine aktuelle områder i forbindelse med nytt kryss på Fikkjebakke. Gjerstad hadde ingen nye
aktuelle prosjekt som trengte overskuddsmasser foruten områdene meldt inn i tidligere
planfase.

Deponering (avfall)
Det er alltid en mulighet å treffe på masser som ikke kan benyttes eller lagres innenfor
prosjektområdet, som betegnes som forurensede masser innen tiltaksklasse 5. Disse massene
må kjøres til godkjent massedeponi for forurensede masser, som i dette prosjektet ligger
utenfor prosjektområdet. Masser innen tiltaksklasse 5 på dette prosjektet kan være
bergmasser med for høye svovelverdier eller myrmasser som graves ut og har forhøyede
verdier som krever bortkjøring. Fagrapport potensielle sulfidførende bergarter [4] sier mer
om eventuelle mulige soner hvor dette kan forekomme, og for myrmassene og eventuelle
løsmasser foretas prøvetaking i forhold til dette i utførelsesfasen.

Tiltak i anleggsfasen
Masseforvaltningsplanen er vedlegg til reguleringsplanen, og vil være et grunnlag for
entreprenøren sin videre planlegging i utførelsesfasen. Det er entreprenøren som vil være
ansvarlig for å sikre gjennomføringen i tråd med reguleringsplanen.
Entreprenøren vil videre i utførelsesfasen, med denne fagrapporten som grunnlag, utarbeide
mer detaljerte planer for massedisponeringen. Masseberegning for de ulike delområdene
etter en ytterligere optimalisering av veilinje vil være grunnlag for både prising av arbeidene
og utarbeidelse av detaljerte planer for transport, massedisponering og miljøoppfølging.
Innenfor områdene foreslått til permanent masselagring, kan entreprenøren også
mellomlagre, sortere og bearbeide masser. I tillegg er det i tilknytning til kryssene og på
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utsiden av veitraseen på begge sider, regulert areal til annen veigrunn og midlertidige
bygge- og anleggsområder som også kan benyttes til massetransport og mellomlagring av
masser. Entreprenør må i utførelsesfasen utarbeide detaljerte planer for utforming, tilkomst
og eventuelle tiltak i forbindelse med områdene for masselagring.
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5 Masselagring
Midlertidig masselager
Som en del av veianlegget vil det være behov for håndtering og midlertidig lagring av masser
i prosjektet. Det forutsettes å plassere løsmasser midlertidig i bygge- og anleggsområder
eller på areal regulert til annen veigrunn langs veitraseen. På strekninger med matjordavtak
kreves ekstra areal til lagring da rankene må splittes for ulike massetyper [3] og dette er
ivaretatt i omfang av areal avsatt til midlertidige bygge- og anleggsområder.

Permanent masselager
Som beskrevet i kapittel 3.1 forventes det et masseoverskudd i prosjektet, og det er et behov
for områder for permanent masselager jf. kapittel 4.
Selv med en optimalisering av veilinja for å få en best mulig massebalanse og gjenbruk av
overskuddsmasser til både veioppbygging, voller og bakkeplaneringer, vil det fortsatt være
store mengder overskuddsmasser som må lagres i permanente områder for masselagring.
For å komme frem til mulige områder for masselagring ble det gått bredt ut langs traseen for
kommunedelplanen og sett på områder langs hele strekningen. Et viktig prinsipp har vært å
legge til rette for masselagring jevnt fordelt i hele prosjektområdet, for å unngå store
transportavstander med påfølgende miljøulemper, klimabelastning og kostnader. Samtidig er
det søkt etter områder som har lavest mulig grad av konflikter.
Den delen av tiltaket som omfatter massehåndtering og lokalisering av masselagring ble ikke
konsekvensutredet i kommunedelplanen. Det knytter seg derfor plikt til å konsekvensutrede
tiltak knyttet til masselagring i detaljreguleringsplanen.
For å ivareta utredningsplikten og gjøre en grundig vurdering av områdene som ble vurdert
som aktuelle for permanente masselager, er det utarbeidet konsekvensutredning av
masselager [12]. Konsekvensutredningen består av en samlerapport, samt vedlegg med
fagutredninger basert på metodikken for ikke prissatte tema i Statens vegvesens håndbok
V712, og det henvises til nevnte rapporter for konsekvensutredning av masselagring.
Basert på konsekvensutredningen av ikke prissatte tema, samt en vurdering av andre
relevante forhold, er det gjort en anbefaling av hvilke områder for permanent masselagring
som bør inngå i planforslaget. I de følgende kapitlene er disse områdene kort beskrevet. Det
er delt inn i tre delstrekninger som samsvarer med foreslåtte entreprisestrekninger for
prosjektet.
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5.2.1 Delstrekning 1: Bamble – Kragerø
D1 Dørdal – ca. 80 daa / ca. 600 000 m³
Beskrivelse: Området ligger øst for Grasdalstjenn i
Bamble kommune. Arealet som er avsatt til
masselagring ligger i et utmarksområde som er kupert
og dekket med barskog. Området er lagt i et dalsøkk
og følger terrenget fra nordvest til sørøst. Det ligger et
eksisterende masselagringsområde her i dag, som det
er tenkt å utvide. Området har adkomst via
eksisterende adkomst fra Gongeveien ved Sprangfoss.
Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter
over dagens terreng.

D59 Tronskjær – ca. 51 daa / ca. 574 000 m3
Beskrivelse: Området ligger ved Grummestadheia, øst
for Tronskjær i Bamble kommune. Arealet som er
planlagt for masselager ligger i et dalsøkk. Området er
småkupert, grunnlendt og dekket av barskog. Det
forventes jf. NGU løsmassekart tynt dekke over berg.
Georadarmålinger på langs av området er utført og
indikerer generelt tynt dekke over berg, med et enkelt
område med omkring 4-6 meter løsmassedekke.
Masselagringsområdet er plassert øst for den
planlagte veitraseen, så adkomst kan bli ved pilotvei
fra anleggsområdet inn til søndre del av
masselagringsområdet. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng.

D6 Skaugheia – ca. 54 daa / ca. 664 000 m3
Beskrivelse: Området ligger ved Skogen, Skaugheia
like sør for Bakkevannet i Bamble kommune. Arealet
som er avsatt til masselagring ligger i småkupert
området dekket med barskog. Området er i et
dalsøkk. I østlig del av avsatt området er det en bekk.
Det forventes jf. NGU løsmassekart tynt dekke over
berg. Det er ikke gjort geotekniske undersøkelser i
området. Adkomst løses ved å anlegge en pilotvei rett
fra ny veilinje og opp til masselageret. Område er
egnet for knusing av stein. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 15-25 meter over dagens terreng.
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D63 Plassen – ca. 9 daa / ca. 39 000 m3
Beskrivelse: Området ligger mellom Plassen og
Skaugtjenna, nord for E18 i Bamble kommune. Arealet
som er planlagt til masselager ligger i et dalsøkk med
retning sørvest til nordøst, med mindre åser langs
dalsøkket. Det forventes jf. NGU løsmassekart tynt
dekke over berg. Det er ikke gjort geotekniske
undersøkelser i området. Området vil få adkomst fra
linja på pilotvei forbi Plassen. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng.

D65 Hulldalen – ca. 91 daa / ca. 835 000 m3
Beskrivelse: Området ligger nord for Hulldalen i
Kragerø kommune. Arealet som er planlagt til
masselagring er lagt i et daldrag og opp mot de
omkringliggende haugene i nord. Terrenget er kupert,
men har hovedretning nordøst-sørvest, det er relativt
grunnlendt og i hovedsak dekket av barskog/hogstfelt.
Det forventes jf. NGU løsmassekart tynt dekke over
berg. Det er ikke gjort geotekniske undersøkelser i
området. Området for masselagring er planlagt nord
for veilinja, og vil få tilkomst via pilotvei fra linja. Det er
foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over
dagens terreng.

D67 Hulldalen – ca. 72 daa / ca. 475 000 m3
Beskrivelse: Området ligger vest for Hulldalen i
Kragerø kommune. Arealet som er planlagt til
masselagring er lagt over et par dalsøkk og opp mot
de omkringliggende haugene i nord, vest og øst.
Terrenget er kupert, men har hovedretning nordøstsørvest, det er relativt grunnlendt og i hovedsak dekket
av barskog/hogstfelt. Det forventes jf. NGU
løsmassekart tynt dekke over berg. Georadarmålinger
på tvers av den sørlige del av området er utført og
indikerer generelt tynt dekke over berg. Flere
registeringer av berg i dagen er gjort. Området for
masselagring er planlagt nord for veilinja, og vil få
tilkomst via pilotvei fra linja. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng.
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D9 Stidalen – ca. 95 daa / ca. 671 000 m³
Beskrivelse: Området ligger vest for Stidalen, like nord
for Hullvann og Stidalskilen i Kragerø kommune.
Området er bratt og består av terrengformasjoner i
hovedsak tildekt med barskog og noe grunnlendt
terreng. Det er påvist kvikkleire i den lavere del av
området. Masselageret bør tilpasses ytterligere for å
unngå påvirkning av de bløte masser. Området har
adkomst fra ny veitrase og benytter eksisterende
avkjøring fra dagens E18 ved Auråa og eksisterende
skogsvei. Det er foreslått en maks fyllingshøyde opp til
ca. 40-50 meter over dagens terreng.

D12 Vesterbekk – ca. 8 daa / ca. 65 000 m³
Beskrivelse: Området ligger like nord for
Vesterbekkkilen i nordvestre del av Hullvann i Kragerø
kommune. Området ligger i hellende terreng mot
Hullvann. Arealet er skogkledd. Bekk like nord for
området. Området ligger under marin grense.
Løsmassekart viser tynt humus- og torvdekke. Befaring
har vist punkter med berg i dagen. Det er vurdert at
grunnforhold ikke vil gi betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering av masselager.
Området avsatt til masselagring ligger helt inntil den
planlagte veitraseen, så adkomst vil bli direkte fra linja.
Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter
over dagens terreng.

D13 Ødegård – ca. 29 daa / ca. 300 000 m3
Beskrivelse: Området ligger ved Mastereidmyra nord
for Tisjø i Kragerø kommune. Området er nede i et
mindre søkk og er dekt med skog. I nordvestre del er
det en bekk og i østre del er det et lite vann og en
bekk. Området ligger like nordvest for bebyggelse og
dyrka mark. Dårlige grunnforhold, torv og kvikkleire.
Det er i den sørøstlige del av planlagt masselager
påvist bløte masser av større mektighet, opptil 10 m.
Dette er i området hvor ny E18 krysser
"Mastereidmyra". Det kan kreve vesentlige tiltak for å
benytte området. Området ligger på begge sider av
planlagt veitrasé og har adkomst rett fra veitraseen, i
tillegg kan eksisterende skogsvei benyttes inn til
masselageret. Det er foreslått en maks fyllingshøyde på
ca. 15-25 meter over dagens terreng.

Side 21 av 33

FAGRAPPORT MASSEFORVALTNINGSPLAN

D14 Ødegård – ca. 26 daa / ca. 84 000 m3
Beskrivelse: Området ligger like sørvest for
Mastereidmyra og Ødegård og like nord for
Tisjøtjenna i Kragerø kommune. Området er mellom
to høydedrag og er dekt med skog. Området grenser
mot dyrket mark i nordøstre del. Innenfor området er
det en bekk. Området ligger under marin grense.
Løsmassekart viser tynt humus- og torvdekke.
Befaring har vist punkter med berg i dagen. Det er
vurdert at grunnforholdene ikke vil gi betydelige
utfordringer i forbindelse med etablering av
masselager. Det bør etableres voll for å dempe støy
mot eiendommen Ødegård. Området har adkomst
rett fra veitraseen. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde på ca. 15-25 meter over dagens
terreng.

D19 Brynemo – ca. 52 daa / ca. 182 000 m3
Beskrivelse: Området ligger øst for Fikkjebakke ved
Brynemo og Tømmerås i Kragerø kommune. Området
består av skog og myrområder og ligger i småkupert
terreng nord før høydedraget Tømmerås og vest for
bebyggelsen på Brynemo. Området har adkomst
direkte fra linja, eller via Heglandsveien og på
eksisterende skogsvei med avkjøring fra
Heglandsveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde
på ca. 10-15 meter over dagens terreng.

v
D20 Langtjern – ca. 78 daa / 615 000 m3
Beskrivelse: Området ligger ved Plassen sør for
Kjellstadmyra og Brynemo og nord for Langtjenn og
Fikkjebakke i Kragerø kommune. Området er småkupert
og består av skog og flere bekker. Grenser mot
myrområder i sør og øst. Området har adkomst fra D19.
Adkomst til D19 er på pilotvei fra linja, eller via
Heglandsveien og på eksisterende skogsvei med
avkjøring fra Heglandsveien. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde på ca. 15-20 meter over dagens terreng.
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D23 Kåskollen – ca. 26 daa / ca. 169 000 m3
Beskrivelse: Området ligger langs Krokenveien på
næringsområdet Fikkjebakke i Kragerø kommune. Det
er tatt ut steinmasser innenfor området, som framstår
uten vegetasjon eller naturlig terreng. Befaring av
området viser mye bart berg. Området ligger over
marin grense og det er vurdert at grunnforholdene
ikke vil gi betydelige utfordringer i forbindelse med
etablering av masselager. Området har adkomst
direkte fra linja, samt fra offentlig vei, Krokenveien.
Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10 meter
over dagens terreng.

D24 Kåsa – ca. 38 daa / ca. 327 000 m3
Beskrivelse: Området ligger like sør for Fikkjebakke
næringsområde i Kragerø kommune. Området følger
et ubebygd skogkledd daldrag, med et bekkedrag i
bunnen av terrengformen. Masselageret ligger i et
område der løsmassekart viser tynt humus- og
torvdekke og er noe i kontakt med en markert myr.
Befaring i området viser at området ligger over marin
grense og det er vurdert at grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i forbindelse med etablering
av masselager. Området har adkomst direkte fra linja,
samt fra offentlig vei, Krokenveien. Det er foreslått en
maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens
terreng.

D25A Blautmyrdalen – ca. 54 daa / ca. 332 000
m3

Beskrivelse: Området ligger nordvest for vannet Lona,
i Kragerø kommune. Området følger et ubebygd
skogkledt daldrag, med et bekkedrag i bunnen av
terrengformen. Masselageret ligger i et område der
løsmassekart viser tynt humus- og torvdekke. Befaring
av området viser mye bart berg og noe myr i bunn av
dalen. Området ligger over marin grense og det er
vurdert at grunnforholdene ikke vil gi betydelige
utfordringer i forbindelse med etablering av
masselager. Adkomst vil være fra trase for ny E18, via
eksisterende skogsvei. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng,
hvor man forsetter fylling for veilinja ut i daldraget.
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D25B Vassbånndalen – ca. 19 daa / ca. 145 000
m3

Beskrivelse: Området ligger nordvest for vannet Lona,
i Kragerø kommune. Området følger et ubebygd
skogkledt daldrag ut mot Lona og dagens E18.
Området krysses av en høyspentlinje. Masselageret
ligger i et område der løsmassekart viser tynt humusog torvdekke og morenemateriale. Området ligger
over marin grense og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering av masselager. Konflikt ift.
høyspentmast midt i dalsøkket. Adkomst vil være
anleggsvei fra ny trase for E18. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng i
daldraget.

D26 Bråtvannsdalen – ca. 51 daa / ca. 334 000 m3
Beskrivelse: Området ligger nord for Bråtvann i Kragerø
kommune. Området følger et daldrag / skrånende terreng
ovenfor Bråtvann. Arealet er i hovedsak skogkledt.
Masselageret ligger i et område der løsmassekart viser
tynt humus- og torvdekke og morenemateriale. Georadar
gjennom området viser liten mektighet av løsmasser over
berg. Området ligger over marin grense og det er vurdert
at grunnforholdene ikke vil gi betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering av masselager. Adkomst
direkte fra trase for ny E18. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng.

D27 Salen – ca. 31 daa / ca. 205 000 m3
Beskrivelse: Området ligger i Bråtvannsdalen nord for
Bråtvann i Kragerø kommune. Området er i et dalsøkk.
Arealet er i hovedsak skogkledd med et lite område med
dyrkbar jord i nordøst. Det er også en vannforekomst
innenfor området. Høyspentlinje krysser området i vest.
Masselageret ligger i et område der løsmassekart viser
tynt humus- og torvdekke og morenemateriale.
Georadar gjennom området viser liten mektighet av
løsmasser over berg. Området ligger over marin grense
og det er vurdert at grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i forbindelse med etablering av
masselager. Området for masselagring ligger rett sør for
den planlagte veitraseen og adkomst til området vil
være direkte fra veilinja. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng.
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5.2.2 Delstrekning 2: Kragerø - Gjerstad
D29 Brattliene – ca. 105 daa / ca. 1 000 000 m3
Beskrivelse: Området ligger ved Tjernheia på
Østerholtheia i Gjerstad kommune. Området er i et
dalsøkk. Arealet er skogkledd. Det er et par
vannforekomster innenfor området. Masselageret
ligger i et område der løsmassekart viser tynt humusog torvdekke. Området ligger over marin grense og
det er vurdert at grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i forbindelse med etablering
av masselager. Adkomst til området blir via
eksisterende adkomst fra Gamle Sørlandske. Det er
foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over
dagens terreng. Flatt område og anvendelig for å
opprette knuseverk/mobilt asfaltverk m.m. i tillegg til
masselager.

D30 Brondalsheia – ca. 120 daa / ca. 890 000 m3
Beskrivelse: Området ligger ved Brondalsheia på
Østerholtheia i Gjerstad kommune. Området er i et
skogkledd dalsøkk. Masselageret ligger i et område
der løsmassekart viser tynt humus- og torvdekke.
Området ligger i hovedsak over marin grense og det
er vurdert at grunnforholdene ikke vil gi betydelige
utfordringer i forbindelse med etablering av
masselager. Adkomst til området blir fra veilinja. Det
er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 25-35 meter
over dagens terreng.

D32 Brokelandsheia – ca. 33 daa / ca. 150 000
m3

Beskrivelse: Området ligger ved Helleren like nord for
Brokelandsheia i Gjerstad kommune. Området er
småkupert og skogkledd. Arealet ligger i nær
tilknytning til eksisterende næringsområde på
Brokelandsheia. Området ligger under marin grense.
Løsmassekart
viser tynt humus- og torvdekke. Befaring har vist
punkter med berg i dagen. Det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering av masselager. Adkomst til
området blir på eksisterende vei, mulig via krysset på
Brokelandsheia og videre transport på Gjerstadveien.
Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter
over dagens terreng.
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D33 Brokelandsheia – ca. 261 daa / ca. 1 977
000 m3

Beskrivelse: Området ligger ved like vest for
industriområdet på Brokelandsheia i Gjerstad
kommune. Området er skogkledd i et dalsøkk.
Området ligger delvis over marin grense og
løsmassekart viser tynt torv-/ humusdekke, samt myr.
Det er vurdert at øvrige områder sannsynligvis ikke vil
gi betydelige utfordringer i forbindelse med etablering
av masselager. Adkomst til området er via offentlig vei
gjennom Brokelandsheia med anleggsvei fra
Gjerstadveien via industriområdet. Det er foreslått en
maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens
terreng.

D34 Klafjellmyra – ca. 253 daa / ca. 1 360 000 m3
Beskrivelse: Området ligger ved Klavfjellet like sør for
Brokelandsheia i Gjerstad kommune. Området er
skogkledd og ligger i et dalsøkk. Det er noe myr og
bekk innenfor arealet. Masselageret ligger i et område
der løsmassekart viser tynt humus- og torvdekke og
myr. Dybde i myr er ca. 6 meter. Området ligger over
marin grense og det er vurdert at grunnforholdene
ikke vil gi betydelige utfordringer i forbindelse med
etablering av masselager. Adkomst til området blir via
midlertidig rundkjøring for kryssing over eksisterende
E18. Alternativ adkomst er via skogsvei med avkjøring
fra Gjerstadveien. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng.

5.2.3 Delstrekning 3: Gjerstad - Tvedestrand
D35 Mjåvann – ca. 40 daa / ca. 450 000 m3
Beskrivelse: Området ligger vest for Pinesundet i
Gjerstad kommune. Området er skogkledd og ligger i
et dalsøkk. Området består av myr. Masselageret ligger
i et område der løsmassekart viser tynt humus- og
torvdekke. Området ligger over marin grense. Det er to
lavpunkter i området benevnt Smalmyr og Geitkjerr,
der det kan være myr eller bløte løsmasser. Øvrige
grunnforhold vurderes ikke å gi nevneverdige
utfordringer i forbindelse med etablering av
masselager. Mulig å benytte som riggområde i
anleggsfasen da det er i nærhet til eksisterende E18.
Adkomst til området er direkte fra veitraseen, ved
midlertidig avkjøring fra eksisterende E18. Det er
foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over
dagens terreng.
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D36 Molandsvann – ca. 42 daa / ca. 437 000 m3
Beskrivelse: Området ligger like nord for
Brattlandskilen og Molandsvann i Risør kommune.
Området er kupert. Arealet er skogkledd og det er
flere vannforekomster innenfor området. Masselageret
ligger i et område der løsmassekart viser tynt humusog torvdekke og morenemateriale, usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen. Området ligger
over marin grense og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering av masselager. Adkomst til
området er direkte fra veitraseen. Det er foreslått en
maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens
terreng.

D37 Limyra – ca. 19 daa / ca. 240 000 m3
Beskrivelse: Området ligger ved Djupmyr like øst for
Eksjø i Vegårshei kommune. Området ligger i et dalsøkk.
Store deler av arealer er myr og det er flere bekker
innenfor området, ellers skogkledde arealer.
Masselageret ligger i et område der løsmassekart viser
tynt humus- og torvdekke. Området ligger over marin
grense. Det er et lavpunkt i området benevnt Djupmyr,
der det kan være myr eller bløte løsmasser. Øvrige
grunnforhold vurderes ikke å gi nevneverdige
utfordringer i forbindelse med etablering av masselager.
Adkomst til området vil være direkte fra veitraseen. Det
er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10 meter over
dagens terreng.

D38 Limyra – ca. 14 daa / ca. 122 000 m3
Beskrivelse: Området ligger ved Djupmyr like øst for
Eksjø i Vegårshei kommune. Området ligger i et dalsøkk.
Store deler av arealer er myr og det er flere bekker
innenfor området, ellers skogkledde arealer.
Masselageret ligger i et område der løsmassekart viser
tynt humus- og torvdekke. Området ligger over marin
grense. Det er et lavpunkt i området benevnt Djupmyr,
der det kan være myr eller bløte løsmasser. Øvrige
grunnforhold vurderes ikke å gi nevneverdige
utfordringer i forbindelse med etablering av masselager.
Adkomst til området vil være direkte fra veitraseen. Det
er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over
dagens terreng.
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D40 Rundholt – ca. 26 daa / ca. 200 000 m3
Beskrivelse: Området ligger ved Barlinddalen like vest
for Fjerbumyrheia i Risør kommune. Området ligger i et
dalsøkk. Store deler av arealet er myr og det er flere
bekker innenfor området, ellers skogkledde arealer.
Masselageret ligger i et område der løsmassekart viser
tynt humus- og torvdekke. Området ligger over marin
grense. Det er et lavpunkt i området, der det kan være
myr eller bløte løsmasser. Øvrige grunnforhold vurderes
ikke å gi nevneverdige utfordringer i forbindelse med
etablering av masselager. Adkomst til området som
ligger rett vest for planlagt veitrase, vil være direkte fra
veitrase. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 5-10
meter over dagens terreng.

D41 Rundholt – ca. 19 daa
Beskrivelse: Området ligger i Barlinddalen like nord for
Savannet i Risør kommune. Masselageret er en integrert
del av det planlagte kryssområdet og tas ikke med i
beregning av lagringskapasitet i masselagringsområder.
Området ligger i et dalsøkk med nokså bratte dalsider.
Arealet er skogkledd. Det er en eksisterende vei innenfor
området. Masselageret ligger i et område der
løsmassekart viser tynt humus- og torvdekke og myr.
Området ligger over marin grense. Det er ukjent dybde i
myra. Øvrige grunnforhold vurderes ikke å gi nevneverdige
utfordringer i forbindelse med etablering av masselager.
Adkomst til området er direkte fra veitraseen og lett
tilgjengelig fra fv. 416 Aklandsveien ved å anlegge
midlertidig avkjøring. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens terreng.

D42 Rundholt – ca. 23 daa / ca. 230 000 m3
Beskrivelse: Området ligger fra Barlinddalen og sør til
Moltekjerr like nord for Savannet i Risør kommune.
Området er skogkledd og består av noe myr. Området
ligger i et dalsøkk med nokså bratte dalsider. Masselageret
ligger i et område der løsmassekart viser tynt humus- og
torvdekke og myr. Området ligger over marin grense. Det
er ukjent dybde i myra. Øvrige grunnforhold vurderes ikke
å gi nevneverdige utfordringer i forbindelse med
etablering av masselager.
Området vurderes som aktuelt for framtidig regulering til
næring. Deponering på myrområder kan kreve ekstra tiltak.
Adkomst til området er direkte fra veitraseen og lett
tilgjengelig fra fv. 416 Aklandsveien ved å anlegge
midlertidig avkjøring. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens terreng.
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D43 Bumyr – ca. 26 daa / ca. 215 000 m3
Beskrivelse: Området ligger øst for Stavvann i Risør
kommune. Området er ubebygd, og består av noe myr,
samt skog. Masselageret ligger i et område der
løsmassekart viser morenemateriale, usammenhengende
eller tynt dekke over berggrunnen. Området ligger over
marin grense. Det er to lavpunkter (daler) i området, der
det kan være myr eller bløte løsmasser. I den sørlige dal
er det tolket >6 m løsmasser i georadar, som kan
indikerer myr. Øvrige grunnforhold vurderes ikke å gi
nevneverdige utfordringer i forbindelse med etablering
av masselager. Adkomst vil være direkte fra trase for ny
E18. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20
meter over dagens terreng, inn mot fylling for ny vei.

D45 Djupmyr – ca. 76 daa / ca. 620 000 m3
Beskrivelse: Området ligger ved Djupmyrheia i Tvedestrand
kommune. Området er småkupert, men i hovedsak
sørøstvendt, preget av barskog med noe våtere områder og
små myrområder innimellom. Masselageret ligger i et
område der løsmassekart viser tynt humus- og torvdekke. I
et område er det registrert myr ved Langkjerr/Djupmyr.
Området ligger over marin grense. Det er to lavpunkter i
området ved Langkjerr/Djupmyr i nord og et område i sør,
der det kan være myr eller bløte løsmasser. Det er tolket
noen meter løsmasser i georadar der. Øvrige grunnforhold
vurderes ikke å gi nevneverdige utfordringer i forbindelse
med etablering av masselager. Adkomst er tenkt direkte fra
den nye veitraseen. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca.
15-25 meter over dagens terreng.

D46 Kråketjernhogsten – ca. 20 daa / ca. 140 000 m3
Beskrivelse: Området ligger nord for Kråketjern i
Tvedestrand kommune. Arealet som er planlagt for
masselager ligger i et småkupert område som er delvis
grunnlendt og preget av barskog. Masselageret ligger i et
område der løsmassekart viser tynt humus- og torvdekke.
Nordlige del grenser mot registrert myr ved Klokkermyra.
Området ligger over marin grense. I sørlig del er det et
lavpunkt, hvor det kan være myr eller bløte løsmasser. Det er
tolket noen meter løsmasser i georadar der. Øvrige
grunnforhold vurderes ikke å gi nevneverdige utfordringer i
forbindelse med etablering av masselager. Det planlagte
masselageret ligger rett nord for den planlagte veitraseen, så
adkomst kan skje direkte fra veilinja. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng.
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D47 Kråketjernhogsten – ca. 33 daa / ca. 295 000 m3
Beskrivelse: Området ligger nord for Kråketjern i
Tvedestrand kommune. Arealet som er planlagt for
masselager ligger i et småkupert område som er delvis
grunnlendt og preget av barskog. Masselageret ligger i et
område der løsmassekart viser tynt humus- og torvdekke.
Området ligger i over marin grense og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering av masselager. Det planlagte
masselageret ligger rett sør for den planlagte veitraseen, så
adkomst kan skje direkte fra veilinja. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng.

D49 Sagåsen – ca. 7 daa / ca. 54 000 m3
Beskrivelse: Området ligger nord for Skjerkholtdalen i
Tvedestrand kommune. Arealet planlagt til masselager
ligger i en liten dal som strekker seg fra nordvest til
sørøst, nordøst for Sagåsen. Dalsøkket har bratte sider
og er dekket av barskog. Masselageret ligger i et område
der løsmassekart viser tynt humus- og torvdekke.
Området ligger over marin grense og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering av masselager. Det planlagte
masselageret ligger rett nord for den planlagte
veitraseen, så adkomst kan skje direkte fra veilinja. Det er
foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over
dagens terreng.

D50 Sagåsen – ca. 5 daa / ca. 36 000 m3
Beskrivelse: Området ligger nord for Skjerkholtdalen i
Tvedestrand kommune. Arealet planlagt til masselager
ligger i en liten dal som strekker seg fra nordvest til
sørøst, nordøst for Sagåsen. Dalsøkket har bratte sider
og er dekket av barskog. Masselageret ligger i et område
der løsmassekart viser tynt humus- og torvdekke.
Området ligger over marin grense og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering av masselager. Det planlagte
masselageret ligger rett sør for den planlagte veitraseen,
så adkomst kan skje direkte fra veilinja. Det er foreslått
en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens
terreng.
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D51 Skjerkholt – ca. 8 daa / ca. 38 000 m3
Beskrivelse: Området ligger nordvest for Skjerkholt i
Tvedestrand kommune. Arealet planlagt til masselagring
ligger i sørøstvendt i Sagåslia, opp mot Sagåsen.
Området er relativt bratt med et lite platå midt i det
planlagte masselageret, det er grunnlendt og dekket av
barskog. Området ligger over marin grense, men i sør
grenser det mot å ligge under marin grense, mot elva.
Forutsatt at masselageret plasseres over marin grense er
det vurdert at grunnforholdene ikke vil gi betydelige
utfordringer i forbindelse med etablering av masselager.
Adkomst kan skje rett fra anleggsområdet, ettersom
masselageret er plassert tett inn mot den planlagte
veitraseen på østsiden. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng.

D52 Skjerkholt – ca. 14 daa / ca. 84 000 m3
Beskrivelse: Området ligger nordvest for Skjerkholt i
Tvedestrand kommune. Arealet planlagt til masselagring
ligger øst for Øygardssteveien, i den østvendte hellingen
opp mot Midtbøheia. Området er brattlendt, småkupert,
grunnlendt og preget av knauser og barskog.
Masselageret ligger i et område der løsmassekart viser
tynt humus- og torvdekke. Området ligger over marin
grense, men grenser mot områder langs elva som ligger
under marin grense. Forutsatt at masselageret plasseres
over marin grense er det vurdert at grunnforholdene
ikke vil gi betydelige utfordringer i forbindelse med
etablering av masselager. Adkomst kan skje rett fra
anleggsområdet, ettersom masselageret er plassert helt
inntil den planlagte veitraseen på østsiden. Det er
foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over
dagens terreng.

D53 Sandvann – ca. 25 daa / ca. 280 000 m3
Beskrivelse: Området ligger øst for Sandvann i
Tvedstrand kommune. Arealet som er planlagt til
masselager ligger i et småkupert område som er
preget av barskog og noe myr nordøst i området.
Masselageret ligger i et område der løsmassekart viser
tynt humus- og torvdekke. Området ligger over marin
grense. Det er et lavpunkt (daler) i området fra sørøst
til nordlige del, der det kan være myr eller bløte
løsmasser. I den nordlige dal er det tolket >6 m
løsmasser i georadar, som kan indikerer myr. Øvrige
grunnforhold vurderes ikke å gi nevneverdige
utfordringer i forbindelse med etablering av
masselager. Masselagringsområdet ligger tett inntil
den planlagte veitraseen og vil kunne få direkte
tilkomst fra anleggsområde. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng.
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D54 Modalen – ca. 24 daa / 255 000 m3
Beskrivelse: Området ligger i Askedalen, nord for
Modalen i Tvedestrand kommune. Arealet planlagt til
masselagring ligger i et relativt smalt dalsøkk som
heller fra nordøst til sørvest og er dekket av barskog.
Masselageret ligger i et område der løsmassekart viser
tynt humus- og torvdekke. Noe av området ligger
under marin grense. Det er et lavpunkt (Askedalen) i
området, som ligger under marin grense, og hvor det
er tolket noen meter løsmasser i georadar. Det er
vurdert at grunnforholdene ikke vil gi betydelige
utfordringer i forbindelse med etablering av
masselager. Adkomst til det planlagte
masselagringsområdet kan skje direkte fra veitraseen,
ettersom det ligger helt inntil den planlagte veilinja i
øst. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25
meter over dagens terreng.

D56 Bjørnstad – ca. 19 daa / ca. 91 000 m3
Beskrivelse: Området ligger nord for Rømyr i
Tvedestrand kommune. Arealet som er planlagt til
masselager ligger mot toppen av Bergehaganeheia,
nordvest for dagens E18, og terrenget er litt kupert,
men skråner fra toppen av Bergehaganeheia og
nedover mot sørøst. Området er i hovedsak dekket av
barskog. Masselageret ligger i et område der
løsmassekart viser tynt humus- og torvdekke. Området
ligger over marin grense og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering av masselager. Siden det
planlagte masselagringsområdet ligger tett på den
planlagte veitraseen, vil det være mulig å etablere
adkomstvei fra det fremtidige anleggsområdet og bort
til masselagringsområdet. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng.

D58 Gårdalen – ca. 25 daa / ca. 335 000 m3
Beskrivelse: Området ligger i Gårdalen i Tvedestrand
kommune, litt nord for Tvedestrand. Arealet som er
planlagt til masselagring er i et lite dalsøkk, som ligger
klemt mellom Holtsveien og Gamleveien, ved
Amtmannssvingen. Området er stort sett dekket av
barskog, og noe blandingsskog. Masselageret ligger i et
område der løsmassekart viser tynt humus- og
torvdekke. Noe av området ligger under marin grense.
Det er et lavpunkt i området, som ligger under marin
grense, og hvor det er tolket noen meter løsmasser i
georadar. Det er vurdert at grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i forbindelse med etablering av
masselager. Området planlagt til mulig
masselagringsormåde ligger ca. 600 m fra den
planlagte veitraseen. Adkomst til området blir via fv.
410 Holtsveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde
ca. 10-15 meter over dagens terreng.
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