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Forord 
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18 
mellom Dørdal og Tvedestrand. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og 
Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i 
Agder. Rapporten tar for seg konsekvensutredning av masselagring for friluftsliv / by- og 
bygdeliv. 
 
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. Ansvarlig for denne rapporten har vært Anette Flesjø Storsveen.  
 
 
April 2021 
Rugtvedt  
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1 Sammendrag 

Bakgrunn 
Det skal utarbeides reguleringsplan for firefelts motorvei (110 km/t) for strekningen 
Tvedestrand – Bamble, som er ca. 54 km.  
 
Massehåndtering og lokalisering av masselagring ble ikke konsekvensutredet i 
Kommunedelplan (KDP) for E18 Dørdal – Grimstad, og er derfor konsekvensutredet i dette 
planarbeidet. 

Konsekvensutredning 
Tabell 1-1: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de de ulike områdene.  

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

D1 Dørdal Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringen vil gi utvidelse av et eksisterende 
masselagringsområde i området, og vil ikke gi en vesentlig 
endring for områdets bruk eller eksisterende kvaliteter. 

 (0) 

D6 Skaugheia Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått rett sør for veilinja for ny 
E18, og vil opparbeides som en del av veianlegget. 

(0) 

D9 Stidalen Stor Forringet Utstrekningen av og den omfattende høyden på det 
foreslåtte masselagringsområdet, vil medføre redusert 
attraktivitet lokalt i Stidalen. Masselagringsområdet får en 
barriereeffekt i Stidalen og avskjærer flere stier i området.  

 (- -) 

D12 
Vesterbekk 

Stor Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet vil bli liggende mellom den 
eksisterende veien og planlagt ny E18. Ny E18 er planlagt 
på fylling over daldraget ved Vesterbekk, og ny veilinje med 
sideterreng vil dermed få et stort arealbeslag lokalt ved 
Vesterbekk. Masselagringsområdet vil opparbeides som del 
av veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg 
til ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D13 Ødegård Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet er planlagt delvis over postveien i 
området. Etablering av planlagt masselagringsområde vil 
føre til at denne forbindelseslinjen vil bli avbrutt og må 
legges om. 

(-) 

D14 Ødegård Middels Noe 
forringet 

Plasseringen på østsiden av ny veilinje, gir barriereeffekt i 
området utover den barriereeffekten som det planlagte 
veitiltaket vil føre til. Fyllingshøyden på opptil 25 meter vil 
utgjøre så store terrengendringer at stien som sikrer 
forbindelse mellom Tisjø og Postveien i Ødegård, vil bli 
brutt. 

(-) 

D19 Brynemo Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet favner områder nord for ny veilinje, 
og vil føre til at barriereeffekten som ny E18 vil få i området 
blir lokalt forsterket, da stier og tråkk vil bli berørt av 
masselagringsområdet, og vil bli avbrutt eller lagt om. 

(-) 
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D20 Langtjern Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet vil øke barriereeffekten fra ny E18 
lokalt, gi større arealbeslag, og stier og tråkk vil bli avbrutt 
eller legges om. Den østlige delen av masselagringsområdet 
er planlagt der stien fra Røllane mot Jambakkhytta går i 
dag.  

(-) 

D23 Kåskollen Uten 
betydni
ng 

Ubetydelig 
endring 

Foreslått masselagringsområde vil opparbeides som en del 
av nytt veianlegg for ny E18 og er foreslått i umiddelbar 
nærhet til nytt kryss på Fikkjebakke. 

(0) 

D24 Kåsa Uten 
betydni
ng 

Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet gir noe økt barriereeffekt. Selv om 
masselagringsområdet medfører en økt barriereeffekt, vil 
det ikke føre til en endring av områdets bruk og 
attraktivitet, da det meste av området er avsatt til 
industriformål.  

(0) 

D25A 
Blautmyrdalen 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet vil i området utgjøre en forlengelse 
av veianleggets fylling, og dermed gi en noe større 
barriereeffekt enn ny veilinje alene, men økningen av 
barrierevirkningen er vurdert å utgjøre liten forskjell. 

(0) 

D25B 
Vassbånndale
n 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått i området mellom 
eksisterende E18 og planlagt ny E18, og vil dermed ikke 
medføre en barriereeffekt utover den samlede 
barriereeffekten eksisterende E18 og planlagt ny E18 vil 
utgjøre i området. Planlagt masselagringsområde vil heller 
ikke ytterligere redusere områdets opplevelseskvalitet. 

(0) 

D26 
Bråtvannsdale
n 

Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet vil gi en større terrengendring i 
området enn planlagt ny E18 med tilhørende veianlegg uten 
masselagringsområde her, da det er planlagt med en 
endring av terrenget på opptil 30 meter. Stier må legges 
om.  

(-) 

D27 Salen Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdets plassering i foten av 
Bråtvannsknuten, vil gjøre det mulig å gi en tilpasning i 
utformingen av masselagringsområdet til det 
høyereliggende terrenget mot knuten, slik at en kan sikre at 
den etablerte stien kan legges om. Stien vil imidlertid få en 
brattere stigning og annen beliggenhet enn den har i dag. 

(-) 

D28 Stedalen Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet vil gi noe økt barrierevirkning, men 
denne er vurdert å utgjøre liten forskjell i området. 
Opplevelseskvaliteten i området vil heller ikke bli særlig 
endret utover endringen i opplevelseskvalitet i området som 
planlagt ny E18 vil medføre. 

(0) 

D29 Brattliene Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet vil forringe estetiske 
opplevelseskvaliteter sett fra ferdselsåren Postveien 
Persmyr samt gi omlegging av sti.  

(-) 

D30 
Brondalsheia 

Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområde vil gi et arealbeslag i området i tillegg 
til arealet som blir beslaglagt av den nye veilinja og 
sideterrenget til veien. Stor terrengendring på opptil 35 
meters høyde, samt at stien gjennom Brondalen til Gamle 
Vestlandske vil måtte legges noe om.  

(-) 
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D32 
Brokelandshei
a 

Noe Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er planlagt etablert i område avsatt 
til industri i gjeldende plan. 

(0) 

D33 
Brokelandshei
a 

Stor Forringet Masselagringsområdet er planlagt i et verdsatt og mye brukt 
friluftsområde. Masselagringsområdet er planlagt med en 
høyde som tilsier stor terrengendring, og vil dermed gi et 
direkte arealbeslag i friluftsområdet. Masselagringsområdet 
vil utgjøre en barriere og ødelegge ferdselslinjer 

(- -) 

D34 
Klafjellmyra 

Stor Noe 
forringet 

Masselagringsområdet er planlagt i registrert friluftsområde 
med svært stor verdi. Masselagringsområdet vil bli en 
barriere utover barriereeffekten som følger av planlagt ny 
E18.  Masselagringsområdets planlagte høyde på opptil 30 
meter over dagens terreng, vil endre terrenget i så stor 
grad at stinettet i friluftsområdet vil bli ødelagt og må 
legges om.  

(-) 

D35 Mjåvann Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er lagt rett ved veilinjen til ny E18, 
og opparbeides som en del av veianlegget. Barriereeffekten 
øker med ingen eller liten forskjell ut over den 
barriereeffekten ny E18 vil ha i området. 

(0) 

D36 
Molandsvann 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til 
ny E18, og opparbeides som en del av veianlegget. 
Barriereeffekten øker med ingen eller liten forskjell ut over 
den barriereeffekten ny E18 vil ha i området. 

(0) 

D37 Liamyra Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet er planlagt innenfor området der det 
skal tas spesielt hensyn til friluftsliv (H710-3 i gjeldende 
plan). Det er derfor vurdert slik at tiltaket gir et større 
arealbeslag enn nødvendig. 

(-) 

D38 Liamyra Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet er planlagt innenfor området der det 
skal tas spesielt hensyn til friluftsliv (H710-3 i gjeldende 
plan). Det er derfor vurdert slik at tiltaket gir et større 
arealbeslag enn nødvendig. 

(-) 

D39 Moland Noe Ubetydelig 
endring 

Det forutsettes at masselagringsområdet opparbeides i tråd 
med gjeldende plan ved Moland industriområde, slik at 
ferdsel langs den gamle kirkeveien blir ivaretatt. 
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er 
derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D40 Rundholt Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til 
ny E18, og vil opparbeides som en del av veianlegget. 
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er 
derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D41 Rundholt Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er lagt i nytt kryssområde med stort 
arealbeslag i tilknytning til planlagt ny E18. Påvirkningen 
som masselageret gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til 
å være ubetydelig. 

(0) 

D42 Rundholt Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er lagt i nytt kryssområde med stort 
arealbeslag i tilknytning til planlagt ny E18. Påvirkningen 

(0) 
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som masselageret gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til 
å være ubetydelig. 

D43 Bumyr Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til 
ny E18, og vil opparbeides som en del av veianlegget. 
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er 
derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D45 Djupmyr Stor Noe 
forringet 

Plassering av masselagringsområdet på østsiden av ny 
veilinje, gir økt arealbeslag og barriereeffekt i friluftsområde 
registrert som svært viktig.  

(- -) 

D46 
Kråketjernhog
sten 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til ny 
veilinje og vil opparbeides som en del av veianlegget. 
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er 
derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D47 
Kråketjernhog
sten 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til ny 
veilinje og vil opparbeides som en del av veianlegget. 
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er 
derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D49 Sagåsen Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til ny 
veilinje og vil opparbeides som en del av veianlegget. 
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er 
derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D50 Sagåsen Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for 
planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av 
veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til 
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D51 
Skerkholdt 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for 
planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av 
veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til 
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D52 
Skerkholdt 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for 
planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av 
veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til 
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D53 Sandvann Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for 
planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av 
veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til 
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D54 Modalen Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for 
planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av 
veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til 
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D56 Bjørnstad Noe Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for 
planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av 
veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til 
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 
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D58 Gårdalen Noe Ubetydelig 
endring 

Sti må legges om noe, men tilgjengelighet er ivaretatt ved 
lokalveiene i strekningen. Påvirkningen som masselageret 
gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D59 
Tronskjær 

Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet vil gi noe økt arealbeslag i området 
og avskjære enkelte stier i Grummestaheia. 

(-) 

D63 Plassen Middels Ubetydelig 
endring 

Ingen eller liten barriereeffekt utover den barriereeffekten 
ny E18 sammen med eksisterende E18 vil utgjøre i 
området. 

(0) 

D65 Hulldalen Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdets store utstrekning, og endring av 
dagens terreng med inntil 30 meter i høyden, vil føre til en 
så stor terrengendring at det vurderes som vanskelig å 
ivareta eventuell ferdsel gjennom området. 

(-) 

D67 Hulldalen Middels Ubetydelig 
endring 

Etablering av masselagringsområdet er foreslått i 
umiddelbar nærhet til planlagt ny E18 og vil opparbeides 
som en del av veitiltaket. Påvirkningen som masselageret 
gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

 

Masselagringsområdene D9 Stidalen, D33 Brokelandsheia og D45 Djupmyr er vurdert å gi 
betydelig miljøskade. Det er vurdert til at påvirkningen i disse områdene er forringet. 

I Stidalen, vil utstrekningen av og den omfattende høyden på det foreslåtte 
masselagringsområdet D9 Stidalen føre til redusert attraktivitet lokalt i Stidalen. 
Masselagringsområdet får en barriereeffekt i Stidalen og avskjærer flere stier i området.  
 
I Brokelandsheia, er masselagringsområdet D33 Brokelandsheia planlagt i et registrert 
friluftslivsområde verdsatt som svært viktig friluftslivsområde, og mye brukt. 
Masselagringsområdet er planlagt med en høyde som vil gi stor terrengendring, og vil 
dermed gi et direkte arealbeslag i friluftsområdet. Masselagringsområdet vil utgjøre en 
barriere og ødelegge eksisterende og planlagte ferdselslinjer.   
 
Ved Djupmyr, vil masselagringsområdet D45 Djupmyr gi et arealbeslag og en barriereeffekt i 
registrert friluftslivsområde verdsatt som svært viktig friluftslivsområde. Ny veilinje er trukket 
mot vest i området, slik at veilinja ligger i utkanten av det registrerte friluftslivsområdet.  
Plassering av masselagringsområdet på østsiden av ny veilinje, vil gi et økt arealbeslag og 
forringe terreng, stier og kvaliteter utover det etablering av det nye veianlegget vil gi.  
 
For de områdene som har fått noe miljøskade er den klare tendensen at de gir arealbeslag og 
barriereeffekt utover den barriereeffekten ny E18 sammen med eksisterende E18 vil utgjøre i 
området, samt at de medfører store terrengendringer som gjør det vanskelig å ivareta ferdsel 
gjennom området eller at eksisterende stier må legges om. Følgende områder er vurdert å gi 
noe miljøskade: D13 – D20, D26 -D27, D29-30, D34, D37-D38, D59, og D65. 
 
De resterende områdene er vurdert å gi ingen eller ubetydelig miljøskade for friluftsliv / by- 
og bygdeliv. 
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Konsekvenser i anleggsperioden 
Opparbeidelse av masselagringsområdene vil gi anleggsarbeid på arealene der 
masselagringsområdene er planlagt, og i områdene rundt. Dette kan medføre at 
opplevelseskvaliteter for friluftsliv forringes i anleggsperioden, samt bidra til økt støy i ellers 
stille områder.  
Etablering av masselagringsområder kan stedvis bidra til økt anleggstrafikk på lokalveier og 
traktorveier som brukes av myke trafikanter og til turer ut i områder som benyttes til 
friluftslivsformål. Gamle Sørlandske og andre lokalveier er i dag brukt av myke trafikanter, da 
spesielt til sykkel. Anleggstrafikk kan også føre til at lokalveier og stier blir stengt, eller få 
nedsatt tilgjengelighet og egnethet til friluftslivsformål. Gamle Sørlandske kan bli 
uframkommelig eller mindre egnet for myke trafikanter i dagens trasè i tiden anleggsarbeidet 
pågår. Anleggstrafikk for å anlegge D6 Skaugheia vil krysse Gamle Sørlandske.  
I Stidalen vil hogst og sterk terrengbearbeidelse ved etablering av masselagringsområdet D9 
gi en estetisk forringelse samt redusere opplevelseskvalitetene i området i anleggsperioden.  
Anleggstrafikk vil gjøre stiene i Stidalen helt eller delvis uframkommelig i anleggsfasen.  
Stien fra Bråtvannsdalen mot Bråtetjenn og stier nordover vil bli utilgjengelig ved etablering 
av masselagringsområde i anleggsperioden.  
  
Etablering av masselagringsområdet D29 vil kunne føre til arealer på strekningen Fisketjerna 
– Tuftjenndalen langs ferdselsåren Gamle vestlandske/ Postveien- Persmyr blir midlertidig 
forringet av støy og endring av estetiske kvaliteter. Stien øst for Tjernheia vil ikke kunne 
benyttes i anleggsfasen. Ferdsel mellom Eksjø og Moland i traseen til den gamle kirkeveien/ 
byveien Vegårshei – Risør kan bli forhindret eller stengt i anleggsfasen lokalt ved Moland 
industriområde.   
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 
Kommunedelplan (KDP) for E18 Dørdal – Grimstad ble vedtatt høsten 2019. Dette prosjektet 
omfatter reguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble. 
 
Massehåndtering og lokalisering av masselagring ble ikke konsekvensutredet i KDP for E18 
Dørdal – Grimstad, og er derfor konsekvensutredet i dette planarbeidet.  

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.  
 
Samfunnsmålene i prosjektet skal bidra til sektorpolitiske mål i NTP, skape et sikkert og 
verdiskapende transportsystem i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarked, samt 
legge til rette for at det nye transportsystemet blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.  
 
Effektmålene er økt verdiskaping i regionene, bedre trafikksikkerhet, bærekraftsertifisering, 
bedring av fremkommelighet og tilrettelegging for økt kollektivtrafikk, og redusert reisetid.   

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. Her 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. Det planlegges for 
hastighet 110 km/t. 
 
Det skal etableres planskilte kryss ved Gjerdemyra, Fikkjebakke, Brokelandsheia og ved 
avkjøring til Risør. 
 

 
Figur 2-1: Strekningen E18 Tvedestrand – Bamble. Kart fra varsel om oppstart av planarbeidet. 
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3 Rammer og premisser for planarbeidet 
 

3.1 Utdrag fra planprogrammet 
Virkninger for temaet friluftsliv / by og bygdeliv er utredet i henhold til planprogrammet 
vedtatt 04.11.2020 av det interkommunale planstyret.   
 
«….Det er potensiale for konflikt i form av barrierevirkning, støyvirkninger og direkte konflikt 
med viktige lokale/regionale frilufts- og rekreasjonsinteresser i flere områder, som ved 
Bakkevann, Postveien, Hullvann, Tisjø, Eksjø, Sandvann, og Lindland. Opprettholdelse av 
forbindelser som gang- og sykkelveier og turveier i nærmiljøet og for friluftsliv er viktig, og det 
må kartlegges hvor folk ferdes for å kunne tilstrebe å opprettholde dagens forbindelser eller 
finne gode skadereduserende tiltak som reduserer veiens barrierevirkning. Ved for eksempel 
Sundebru, Gjerdemyra, Tangen og Brokelandsheia har det kommet innspill knyttet til dette. 
Mellom Skorstøl og Tvedestrand skal det utredes planfri kryssing som skadereduserende tiltak, 
samkjørt med behov for viltkryssing. Kommunedelplanen har bestemmelser om at det skal 
tilstrebes løsninger som minimaliserer inngrep og gir god ivaretakelse av friluftslivs-, bo- og 
nærmiljøkvalitetene. Virkninger for friluftsliv / by- og bygdeliv skal utredes og det skal 
synliggjøres hvilke optimalisering og lokale tilpasninger som gjøres i reguleringsplanprosessen. 
Basert på kartlegging og verdivurderingen i konsekvensutredningen for kommunedelplanen, 
med nødvendige suppleringer, skal det gjøres en mer detaljert vurdering av virkninger av 
tiltaket. Skadereduserende tiltak skal vurderes og beskrives. 3Dvisualiseringer skal benyttes for å 
vise inngrep i særlig viktige turområder og områder med tettere befolkningskonsentrasjoner.» 
 
«Støy kan utgjøre en lokal miljøutfordring i forbindelse med veitrafikk, og det er flere 
nærområder med boligbebyggelse og rekreasjonsområder som kan bli påvirket av trafikkstøy… 
…I tråd med T-1442 skal det vurderes støy for berørte natur- og friluftsområder. Det skal 
vurderes avbøtende tiltak der disse områdene får overskridelse av anbefalte grenseverdier…» 
 
«...Hvis det er områder som blir berørt av tiltakene og som er i bruk til lek og opphold for barn 
og unge skal disse kartlegges, blant annet gjennom aktiv medvirkning fra barn og unge tidlig i 
reguleringsplanfasen. Veileder om barn og unge i plan og byggesak fra KMD datert 13.1.2020 
skal benyttes i arbeidet. Med unntak av friluftsområdene er det få områder langs strekningen 
som er i bruk av barn og unge. Traseen går stort sett i uberørt terreng uten tett befolkning, men 
tettstedene Sunde, Sannidal og Tangen ligger i tilknytning til planområdet. Abel skole ligger rett 
nord for plankorridoren på Sunde. På Tangen ligger både Sannidal barneskole og Sannidal 
ungdomsskole like ved dagens E18-kryss, og dermed i nærheten av området hvor det skal 
planlegges forbindelse mellom Tangen og ny E18. Det er en mulighet for at veianlegget kan 
påvirke naturområder som brukes i undervisningssammenheng. Ivaretakelse av barn og unges 
interesser blir er implementert i arbeidsopplegget for temaet friluftsliv / by- og bygdeliv. Det 
skal sjekkes om prosjektet påvirker områder som er særlig mye brukt til lek og opphold, og om 
etablering av ny veg med tilhørende tiltak kan føre til redusert tilgang til friområder, 
omdisponering av områder, endret tilgang til gang og sykkelveier, snarveier etc…» 
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3.2 Influensområde 
Influensområdet består av planområdet og i tillegg de områder som blir influert (påvirket) av 
tiltaket. Influensområdet er delt inn i enhetlige delområder og beskrevet under hvert 
delområde. Oversikt over delområdene er gitt i kap. 6 i Fagrapport friluftsliv / by- og 
bygdeliv, RAP_E18TB_Friluftsliv_by_og_bygdeliv.pdf.     
 

3.3 Gjeldende rammer og premisser 

Statlige føringer 

• Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv - Natur som kilde til helse og livskvalitet (Klima- 
og miljødepartementet, 2016) 

• Handlingsplan for friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet (Klima- og 
miljødepartementet, 2018).  

• Sammen om aktive liv – Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2020) 

• Meld. St.19 (2018–2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn (Helse- og 
omsorgsdepartementet, 2019) 

 
Følgende rammer og premisser er aktuelle for friluftsliv/by- og bygdeliv. Listen er ikke 
uttømmende: 

• LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven  

• LOV-1957-06-28-16 Friluftsloven (Lov om friluftslivet) 

• LOV-2009-06-19-100 Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens 
mangfold) 

• LOV-1977-06-10-82 Motorferdselloven (Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag) 

• LOV-1978-06-09-50 Kulturminneloven (Lov om kulturminner) 

• LOV-1981-05-29-38 Viltloven (Lov om jakt og fangst av vilt) 

• LOV-1992-05-15-47 Lakse- og innlandsfiskloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk 
mv.) 

• FOR-1994-11-10-1001 Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
 

Regionale planer  
Agder fylkeskommune 

• Regionalplan Agder 2030, (Agder fylkeskommune, 2019) 

• Regional plan for idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet- lokale og regionale kulturarenaer 
Aust-Agder 2018-2021 ("Aktive austagder II"), (Aust-Agder fylkeskommune, 2018).  
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• Folkehelsestrategi for Agder 2018-2025, (Aust-Agder fylkeskommune, 2018) 

• Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder 2014-2017 ("Et godt varp"), 
(Aust-Agder fylkeskommune, 2014) 

 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

• Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020 i Telemark, (Telemark 
fylkeskommune, 2016) 

Kommunale planer  
 
Bamble kommune 

• Kommuneplan for Bamble kommune 2013-2025, samfunnsdel med arealstrategier 
(Bamble kommune, 2013) 

• Friluftsplan 2015-2019, (Bamble kommune, 2015) 
 

• Reguleringsplaner innenfor planområdet:  

• Plan 228 E18 Rugtvedt-Dørdal 

• Plan 318 Reguleringsendring for E18 Rugtvedt-Dørdal - R09 Langrønningen 
 

Kragerø Kommune 

• Kommuneplan for Kragerø kommune 2018-2030, samfunnsdel og arealdel (Kragerø 
kommune, 2019) 

• Plan for idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet 2019-2024 (Kragerø kommune, 
2019) 

 

• Reguleringsplaner innenfor planområdet:  

• Plan 2001118 Haugbakkane Farsjø, vedtatt 13.12.2001   

• Plan 2009156 Kragerø Næringspark – Kåsa, vedtatt 18.06.2009  

• Plan 200024B Fikkjebakke øst, vedtatt 16.03.2000 

• Plan 197924A Fikkjebakke, vedtatt 10.05.1979 

• Plan 199074 Nilsbukjerr, vedtatt 15.11.1990  

• Plan 2013167 Detaljreguleringsplan for E18 Tangen - Aust-Agder grense, 
midtrekkverk, vedtatt 12.12.2013 

 
Gjerstad kommune 

• Kommuneplan for Gjerstad kommune 2011-2023, samfunnsdel og arealdel (Gjerstad 
kommune, 2009) 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY- OG BYGDELIV 

 
  

 
 

Side 16 av 117 
 

 

• Sektorplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2020, (Gjerstad kommune, 
2017) 

• Reguleringsplaner innenfor planområdet: 

• Plan 201501 Knipeheia, vedtatt 17.03.206  

• Plan 201201 Brokelandsheia områdereguleringsplan, vedtatt 21.03.2013 

• Plan 200001 E-18_Toplankryss_Brokelandsheia, vedtatt 13.09.2001  

• Plan 200201 Lindtjenn, vedtatt 27.06.2002  

• Plan 199902 E18 Brokelandsheia-Akland, vedtatt 01.01.1999 

• Reguleringsplan tilstøtende planområdet: 

• Plan 200802 Lindvollheia reguleringsplan, vedtatt 24.06.2014  
 
Risør kommune 

• Kommuneplan 2019-2030 samfunnsdel, (Risør kommune, 2019) 

• Kommuneplan 2019-2030 arealdel, (Risør kommune, 2019) 

• Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse 2013-2016, (Risør kommune, 2012) 
 

Vegårshei kommune  

• Kommuneplan Vegårshei 2019-2031 Samfunnsdel, (Vegårshei kommune, 2019) 

• Kommuneplanen Vegårshei 2019-2032 arealdel, (Vegårshei kommune, 2019) 

Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2011 – 2014, 
(Vegårshei kommune, 2011) 

• Reguleringsplan tilstøtende planområdet: 

• Plan 2006010R Eksjø, vedtatt 14.02.2006  
 
Tvedestrand kommune 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, (Tvedestrand kommune, 2018) 

• Kommuneplanens arealdel 2017-2029, (Tvedestrand kommune, 2017) 

• Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og Friluftsliv 2020-2023, (Tvedestrand 
kommune, 2019).  

• Reguleringsplaner innenfor planområdet: 

• Plan 135 E18 Tvedestrand – Arendal, vedtatt 10.06.2014 
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4 Metodikk 
Metodikk for vurdering av påvirkninger og konsekvenser av planforslaget vil være følgende 
punkter: 

• Informasjonsinnhenting og beskrivelse/verdivurdering av dagens situasjon 
• Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets påvirkninger og konsekvens 
• Beskrivelse av tiltak som kan redusere eventuell negativ virkning av tiltaket 
(skadereduserende tiltak og eventuelt kompenserende tiltak) 

 
I konsekvensutredningen for dette planarbeidet er det valgt å ta utgangspunkt i Statens 
vegvesen sin håndbok V712 (2018) for ikke prissatte konsekvenser.  

Kriterier for verdi 
Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt 
perspektiv. Kriteriene for verdisetting av delområdene, er gjengitt i tabellen under. 
 
Tabell 4-1: Verdikriterier for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv, hentet fra håndbok V712 (2018). 

 
 
 

 
Figur 4-1: Skala for vurdering av verdi (Kilde: SVV sin håndbok V712) 

Kriterier for påvirkning 
Påvirkning er en vurdering av hvordan et område påvirkes som følge av et definert tiltak, og 
vurderes i forhold til referansealternativet, som i dette prosjektet er dagens veisystem med 
fremskrevet trafikk. Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. 
Inngrep som utføres i anleggsperioden, inngår kun i vurdering av påvirkning dersom de gir 
varige endringer. Påvirkning i anleggsperioden som ikke gir varige endringer er beskrevet 
separat som midlertidig påvirkning, jf. kap. 6.45. Et veitiltak kan gi både negativ og positiv 
påvirkning. Påvirkningsfaktorer for temaet er gjengitt i tabellen under.  
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Tabell 4-2: Påvirkningsfaktorer for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv, hentet fra håndbok V712 (2018). 

 
 
 

 
Figur 4-2: Skala for vurdering av påvirkning (Kilde: SVV sin håndbok V712) 
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Kriterier for konsekvens 
 

 
Figur 4-3: Illustrasjonen viser konsekvensvifta, samt tabell med skala og veiledning for konsekvensvurdering av 
delområder (Kilde: SVV sin håndbok V712) 

4.1 0-alternativ 
0-alternativet / referansealternativet er situasjonen som brukes til sammenligning med 
planlagt tiltak i utredningene, og det er ikke et reelt alternativ å ikke bygge ny vei. 
Referansealternativet er i dette tilfellet definert som dagens veisystem med framskrevet 
trafikk. 
 
0-alternativet:  

• tar utgangspunkt i dagens situasjon 
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• inkluderer ordinært og periodisk vedlikehold (reparasjoner av feil, utskifting av 
ødelagte deler) 

• inkluderer utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, oppgraderinger) for å 
kunne fungere i den tidsperioden som forutsettes i analysen 

• tar hensyn til andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning   

• er sammenligningsgrunnlag for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser 

• er basert på analyseåret år 2060 for framtidig situasjon 

4.2 Avgrensning av tema 
Avgrensning av tema fremgår av Statens vegvesens håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018). 
 
Påvirkning av planlagt ny E18 er tatt inn i RAP_E18TB_Friluftsliv_by_og_bygdeliv.pdf. Planlagte 
masselagringsområder er i det følgende utredet på en slik måte at de er del av et større tiltak, 
for å unngå dobbeltvekting av virkningene. 

4.3 Kunnskapsgrunnlag  
For kunnskapsgrunnlaget i utredningen er det tatt utgangspunkt i relevant og tilgjengelig 
informasjon. Følgende er lagt til grunn for fagrapporten:  

• Gjeldene kommuneplaner og reguleringsplaner i berørte kommuner, se kapittel 3.3 
hvor blant annet informasjon om hvilke områder som er vedtatt utbygd eller spesielt 
ivaretatt med tanke på friluftsliv er innhentet (gjeldende pr. 10.12.2020). 

• KDP Dørdal – Grimstad, med tilhørende temarapport for friluftsliv / by- og bygdeliv.  

• Planprogram for detaljreguleringsplan E18 Dørdal – Tvedestrand (vedtatt 
04.11.2020), med tilhørende merknader og innspill, som er lagt til grunn/benyttet 
som informasjon for delområdene.  

• Åpne kontordager / temamøter: Innspill som ble gitt om fagtemaet er lagt til grunn 
for/ inngår i kunnskapsgrunnlaget for fagrapporten. Dialogmøter ble gjennomført 
den 17.11.2020 og 19.11.2020. 

• Miljødirektoratets Naturbase; Oversikt over statlige sikra friluftslivsområder og 
friluftslivsområder i kommunene som er kartlagte og verdsatte i henhold til veileder 
M98 «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» (Miljødirektoratet 2014), er 
tilgjengelige i kartløsning miljostatus.no. Områdene som er kartlagt og verdsatt i 
kartløsningen, er i den videre teksten beskrevet som kartlagt friluftsområde og lagt 
til grunn for vurderingene om verdi. 

• Medvirkning av barn og unge: Planarbeidet har hatt en omfattende prosess for å 
sikre en medvirkning og innhenting av informasjon av/ fra barn og unge. Det har 
vært dialog med flere skoler, der noen av skolene har vært med på en videre 
kartlegging / informasjonsinnhenting fra barn og unge. Denne delen av 
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medvirkningen er gjengitt og oppsummert i eget notat. Dette er oppsummert i NOT- 
E18TB_Medvirkning barn og unge_hovedrapport og er vedlegg til planen.  

• Støy / lydbilde: Det har vært tett samarbeid mellom fagutreder for dette fagtema og 
fagutreder av tema støy. For kunnskap om lydbilde er det støy- beregninger om 0-
alternativet, altså dagens situasjon med fremskrevet trafikktall som er benyttet som 
kunnskapsgrunnlag.  

• Offentlige databaser, herunder:  

• Miljødirektoratet: kartlagte og verdsatte friluftsområder i sin kartløsning 
miljostatus.no. Områdene som er kartlagt og verdsatt i kartløsningen, er i den 
videre teksten beskrevet som kartlagte friluftsområder.  

• Skoleporten, Udir: Innhentet informasjon om berørte skoler.  

• NVE: Kartløsning med temakart for Verneplan for Vassdrag.  

• Kulturminnesøk: Informasjon om kulturminner og kulturmiljøer. 

• Det er i tillegg benyttet databaser/nettsider aktuelle for friluftsliv/by- og bygdeliv 
som Ut.no og Inatur.no. 

 
Informasjon er hentet fortløpende i utredningsperioden. 

4.4 Usikkerhet 
Som beskrevet i masseforvaltingsplanen, er det en usikkerhet knyttet til prosjektering og 
grunnforhold, og følgelig beregning av overskuddsmasser. Dette medfører noe usikkerhet i 
behovet for masselagring, og eksakt hvor mange m³ som vil deponeres i de enkelte 
områdene er usikkert. 
 
Utforming av arealer til masselagring er i en prosjekteringsfase, og ikke detaljert utformet. 
Det kan derfor oppstå mindre avvik mellom det som er konsekvensutredet på reguleringsnivå 
og ferdig løsning. Hovedtrekkene er imidlertid på plass og vurdert tilstrekkelig avklart som 
underlag for konsekvensutredning. 
 
Spesifikt knyttet til friluftsliv/by – og bygdeliv:  
 
Usikkerhet knyttet til tiltaket:  

• Detaljeringsnivået er overordnet, og det ligger et handlingsrom i reguleringsplanen, 
som gir rom for nærmere detaljering i prosjekteringsfasen innenfor rammene som er 
gitt i reguleringsplanen. Dette gir en viss usikkerhet når det gjelder utforming av 
tiltaket også for dette fagtemaet. 

 
Evt. usikkerhet knyttet til datagrunnlaget: 

• Kunnskap for å vurdere påvirkning på ny vei og lokale veier er beskrevet ut fra 
estimerte trafikktall (E18TB_Fagrapport_trafikale_virkninger). Det er ikke lagt til grunn 
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om bompenger langs ny E18 vil føre til en større trafikkmengde langs lokalveier enn 
det som er beskrevet. Tallene har en viss usikkerhet, da de kun er estimat. 
Usikkerheten er beskrevet i trafikkrapporten.  

• Unøyaktighet i registreringer i kart / innsynsløsning utført av de som har kommet 
med innspill i forbindelse med medvirkning, kan forekomme. Det kan også være at 
innspill har blitt tolket feil. Flere innspill gitt i forbindelse med medvirkning, har 
tekstlig henvist til steder. Innspillene er tolket og gitt en geografisk forankring, men 
det kan være usikkerhet knyttet til stedsnavn, og eller det kan ha blitt misoppfattet 
hvilke geografiske områder innspillene har henvist til.  

• Vurdering av lydbilde er gjort ut fra støyberegninger, basert på trafikkestimat. For 
lokale veier er det vurdert etter skjønn. 

• For registreringer av barn og unge er det usikkerhet knyttet til plassering av områder, 
samt til bruken av området. En vet ikke hvor mange som bruker området, og det kan 
være andre områder som er ment registrert enn de som er fanget opp i kartet / 
verktøyet som ble benyttet ved registreringene.  

• I Miljødirektoratets Naturbase er friluftslivsområder i kommunene kartlagte og 
verdsatte i henhold til veileder M98 «Kartlegging og verdsetting av 
friluftslivsområder» (Miljødirektoratet 2014b) i kommunene. Data for kartlagte og 
verdsatte friluftslivsområder, er ikke tilgjengelig for Bamble og Kragerø kommune 
(per 17.04.2021).  

• Informasjon er hentet fortløpende i utredningsperioden. 
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5 Alternativer 
 

5.1 Oversikt 

 
Figur 5-1 Oversikt masselager fra Dørdal i Bamble kommune til Fikkjebakke i Kragerø kommune 

 
Figur 5-2 Oversikt masselager fra Blautmyrdalen i Kragerø kommune til Brokelandsheia i Gjerstad kommune.  
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Figur 5-3: Oversikt masselager fra Mjåvann i Gjerstad kommune til Djupmyr i Tvedestrand kommune. 

 
Figur 5-4: Oversikt masselager fra Kråketjernhogsten i Tvedestrand kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. 
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6 Konsekvensutredning 
Registreringskart og verdikart følger vedlagt rapporten (se kap. 10). 
 
Influensområdet er delt inn i enhetlige delområder på bakgrunn av innsamlet kunnskap i 
registreringene. Et delområde er definert som et område som har enhetlig funksjon, karakter 
og/eller verdi. Redegjørelsen for gitt verdi for delområdene, framkommer av 
RAP_E18TB_Friluftsliv_by_og_bygdeliv.pdf.  
 

6.1 D1 Dørdal 

   
Figur 6-1: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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. Masselageret 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.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR. Deler av 
området omfattes av faresone for høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler).  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst via eksisterende adkomst fra 
Gongeveien ved Sprangfoss.  Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter over 
dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 
 

Dagens situasjon 
Området for planlagt masselagring ligger i et utmarksområde nord for bebyggelsen på 
Dørdal. Området inngår i et større sammenhengende utmarksområde rundt Dørdalsheiane 
som er godt egnet til friluftsliv, med flere vann og stier, og god tilkomst fra bebyggelsen på 
Dørdal og Fosstveit. Det eksisterende masselagringsområdet ligger i dalsøkket mellom 
Dørdalsheiane og Fostvedtheiane, og det er en etablert anleggsvei fra Sprangfoss.  
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Nord for det planlagt utvidede masselagringsområdet, går den populære turruta til 
Gongeleiren. Fra grendehuset i Dørdal, er turen lagt om Sprangfoss, og langs med 
Gongevegen nordover forbi Fostvedt gård, til Gongeleiren og videre til et utkikkspunkt som 
ble brukt av Milorg (skaugutta) under annen verdenskrig.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområdet F2 Dørdalsheiene som er vurdert til å ha 
middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                       ▲ 

Påvirkning 
Masselagringen vil gi utvidelse av et eksisterende masselagringsområde, og vil ikke gi en 
vesentlig endring for områdets bruk eller eksisterende kvaliteter. Området er vurdert til å få 
en ubetydelig endring.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                            ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.2 D6 Skaugheia 

  
Figur 6-2: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Skogen, Skaugheia like sør for 
Bakkevannet i Bamble kommune. Arealet som er avsatt til masselagring ligger i småkupert 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY- OG BYGDELIV 

 
  

 
 

Side 27 av 117 
 

 

området dekket med barskog. Området er i et dalsøkk. I østlig del av avsatt området er det 
en bekk.  
 
Planstatus: Uregulert. Deler av arealet er avsatt til LNFR i kommunedelplan E18 Dørdal – 
Grimstad med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. Resterende område er avsatt til 
LNFR i kommuneplanens arealdel.   
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst kan løses ved å anlegge en pilotvei rett fra 
ny veilinje og opp til masselagringsområdet. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 
meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Bakkevannet med sjø og strandsone ligger nord for planlagt masselagringsområde. 
Bakkevannet har gode kvaliteter for friluftsliv og er et populært utfartsområde. Ferdselslinjen 
Gamle Sørlandske ligger sør for Bakkevannet, og rett nord for planlagt masselagringsområde. 
Gamle Sørlandske er mye brukt av myke trafikanter og er populær som del av en sykkelrute. 

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområdet F3 Bakkevannet – Teksttjenn som er vurdert 
til å ha middels verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                             ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått rett sør for veilinja for ny E18, og vil opparbeides som en 
del av veianlegget. Masselagringsområdet vil i tillegg gi en større endring av dagens terreng i 
området mellom Gamle Sørlandske og Teksttjenn. Det foreslåtte masselagringsområdet vil 
imidlertid utover barrierevirkningen fra ny E18, føre til en liten forskjell for bruk av området 
og opplevelseskvalitetene i området. Området er vurdert til å få en ubetydelig endring. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                                 ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.3 D9 Stidalen 

 
Figur 6-3: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.   
 
Planstatus: Uregulert. Deler av området er avsatt til LNFR i kommunedelplan E18 Dørdal – 
Grimstad, hvor deler av dette området er omfattet av H710_4 viltpassasjer. Resterende 
område er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens arealdel er 
området også omfattet av hensynssone H740 Båndlegging – lov om naturvern / lov om 
kulturvern / andre lover for vernet vassdrag og H130 Sikringssone - Byggeforbud rundt vei, 
bane og flyplass for fremtidig jernbanekorridor. Deler av området er omfattet av faresone for 
ras- og skred.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: 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. Fremtidig arealbruk vil være 
LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Området rundt Hullvann, Stidalen og videre nordover mot Brentheia har kvaliteter som gjør 
det godt egnet til friluftsliv. Det inngår i et større sammenhengende friluftsområde nord for 
dagens E18. Nord for Stidalen går den populære Postveien (Postveien Dørdal – Ødegård), 
som er en sammenhengende ferdselsåre med historisk verdi og regional betydning for 
friluftsliv. Landemerket Fantehelleren ligger langs postveien, rett nordøst for foreslått 
masselagringsområde. Det er etablerte turstier fra Hullvann og nordover langs Stidalen, både 
langs elva i dalbunnen, og gjennom området for foreslått masselagringsområde. Fra Stidalen 
er det stier videre mot Brentheia. Det er også stier som går fra strandsonen langs Hullvann 
(ved Bjønnheia og Bjørnsprettheia), som har tilrettelagt kryssing på lokalvei over dagens E18 
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og stier videre mot marka i nord, som er etablert der foreslått masselagringsområde er 
foreslått.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområdet F7 Steigen - Svarttjennknuten som er vurdert 
til å ha stor verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                                                    ▲ 

Påvirkning 
Etablering av masselagringsområdet er foreslått fra veilinja og har så stor utstrekning opp i 
Stidalen fra ny E18, at masselagringsområdet vil gi barrierevirkning i Stidalen. Dette vil 
forringe området utover barrierevirkningen som ny E18 gir. Masselagringsområdet vil i et 
større område berøre stier og tråkk som ivaretar forbindelse fra Hullvannet og opp i heiene, 
og berøre etablerte stier i et populært turområde. Stiene vil måtte legges om på grunn av en 
sterk endring i topografien, med påfylling av masser med opptil 50 meter over dagens 
terreng. Stier i området vil uunngåelig bli vesentlig brattere og lengre. Utstrekningen av og 
den omfattende høyden på det foreslåtte masselagringsområdet, vil medføre redusert 
attraktivitet lokalt i Stidalen. Påvirkningen er derfor vurdert til å være forringet.    
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                                                                   ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (--) betydelig miljøskade for delområdet.  
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6.4 D12 Vesterbekk 

  
Figur 6-4: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like nord for Vesterbekkilen i nordvestre 
del av Hullvann i Kragerø kommune. Området ligger i hellende terreng mot Hullvann. Arealet 
er skogkledd. Bekk like nord for området. 
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplan E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til LNFR 
med båndleggingssone H710_5 kulturarv. I kommuneplanens arealdel er området omfattet 
av hensynssone H740 vernet vassdrag, samt H130 fremtidig jernbane for deler av området.    
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
Eksisterende E18 ligger i strandsonene rundt Vesterbekkilen, nord for vannet. Veien utgjør en 
visuell og fysisk barriere mellom kilen og friluftsområdene i heilandskapet nord for 
eksisterende vei. Rett nord for kilen og eksisterende E18, går postveien som er brukt av 
mange, og utmarksområder videre nordover med gode kvaliteter for friluftsliv.  

Verdi 
Planlagt masselagringsområde ligger i delområde F7 Steigen – Svarttjennknuten som har fått 
stor verdi.  
 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                                   ▲ 
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Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått rett nord for eksisterende E18, og vil bli liggende mellom 
den eksisterende veien og planlagt ny E18. Ny E18 er planlagt på fylling over daldraget ved 
Vesterbekk, og ny veilinje med sideterreng vil dermed få et stort arealbeslag lokalt ved 
Vesterbekk. Masselagringsområdet er planlagt som del av denne fyllingen, og vil dermed ikke 
medføre ytterligere barrierevirkning eller forskjell i bruk av området, utover 
barrierevirkningen som både eksisterende E18 og ny E18 til sammen vil utgjøre i området. 
Påvirkningen er derfor vurdert til å være ubetydelig.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                 ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.5 D13 Ødegård 

   
Figur 6-5: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Mastereidmyra nordøst 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.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplan E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til LNFR 
med deler av området som av omfattet av hensynssone H710_5 kulturarv og mindre deler av 
H710_4 viltpassasjer og H710_6 naturmangfold. En mindre del er utenfor kommunedelplanen 
og er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. I kommuneplanen er området omfattet av 
hensynssone H740 vernet vassdrag og hensynssone H130 fremtidig jernbanekorridor. En 
mindre del av området i nord er båndlagt med faresone ras- og skred og en mindre del av 
området i sør er omfattet av faresone for høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler).    
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Beskrivelse av eventuelt masselager: Området ligger på begge sider av planlagt veitrasé og 
har adkomst rett fra veitraseen, i tillegg kan eksisterende skogsvei benyttes inn til 
masselagringsområdet. Det er foreslått en maks fyllingshøyde på ca. 15-25 meter over 
dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Ferdselsåren Postveien (Postveien Dørdal – Ødegård) har utgangspunkt fra Ødegård. 
Postveien har historisk verdi og er en ferdselsåre med stor attraktivitet og er brukt av mange. 
Postveien går under eksisterende E18 mellom Stegheia og Ødegård, og på sørsiden av 
europaveien ligger den på østsiden av planlagt ny E18.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F8 Ødegård som har fått middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                           ▲ 

Påvirkning 
Den delen av postveien som går i dette området, vil kunne bevares ved siden av den 
planlagte nye E18, øst for ny veilinje. Masselagringsområdet er planlagt delvis over postveien 
i området. Etablering av planlagt masselagringsområde vil føre til at denne forbindelseslinjen 
vil bli avbrutt og må legges om. Påvirkningen er derfor vurdert til å være noe forringet.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                               ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.6 D14 Ødegård 

   
Figur 6-6: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like sørvest for Mastereidmyra og 
Ødegård og like nordøst 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.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med båndleggingssone H710_4 viltpassasjer og H710_5 kulturarv. I 
kommuneplanens arealdel er området omfattet av hensynssone H130 Fremtidig 
jernbanekorridor og H740 vernet vassdrag.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst rett fra veitraseen. Det er 
foreslått en maks fyllingshøyde på ca. 15-25 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk 
vil være LNFR og samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
Området ligger mellom Tisjø med tilhørende friluftsområde i vest/sørvest, og Ødegård i 
nordøst. Tisjø er et populært friluftsområde på vann og i strandsonen, og det går flere stier 
mot øst, mot Tisjøtjenna, Tisjødalgruva og flere åser og topper i området. En av stiene 
mellom Tisjø og Ødegård går gjennom dalsøkket der masselageret er foreslått. Denne stien 
er ei ferdselslinje som binder turområdet rundt Tisjø sammen med Postveien i Ødegård.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F8 Ødegård som har fått middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                         ▲ 
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Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til planlagt ny E18, og vil opparbeides 
som en del av veitiltaket. Plasseringen på østsiden av ny veilinje, gir imidlertid en 
barriereeffekt i området utover den barriereeffekten som det planlagte veitiltaket vil føre til. 
Fyllingshøyden på opptil 25 meter vil utgjøre så store terrengendringer at stien som sikrer 
forbindelse mellom Tisjø og Postveien i Ødegård, vil bli brutt. Stien vil måtte legges om og 
trolig gå på østsida av Bæråsen for å ikke få for stor stigning over planlagt 
masselagringsområde. Påvirkningen er derfor vurdert til å være noe forringet.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                                              ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.7 D19 Brynemo 

 
Figur 6-7: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.      
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplan E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til LNFR 
med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.    
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst direkte fra linja, eller via 
Heglandsveien og på eksisterende skogsvei med avkjøring fra Heglandsveien. Det er foreslått 
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en maks fyllingshøyde på ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være 
LNFR og samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
Området ligger nord for tettstedet Sannidal, et stykke opp i heilandskapet på nordsiden av 
eksisterende E18. Det ligger i randsonen til det større sammenhengende utmarksområde mot 
heiene nordvest og nord for området, med stier fra området og nordover mot 
Jambakkmyrhytta og Hovstolen. Området ligger nært industriområdet på Fikkjebakke i vest, 
men er likevel mye brukt som friluftsområde av lokalbefolkningen. Sannidal skole bruker 
området som turterreng. Området er lett tilgjengelig fra bebyggelsen i Sannidal og har 
funksjon som nærturterreng til Sannidal og Hegland. Området er registrert av barn 
(medvirkning Sannidal skole) som kvalitativt område de bruker. Fra veien Røllane går det stier 
ved Brynemo. Det er flere stier og traktorveier fra Røllane, deriblant stien som går nordover til 
Storfisktjenn og områdene ved Jambakkmyrhytta.  
 

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F12 Store Grøtvann – Tyvann som har fått 
middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                    ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til planlagt ny E18, og vil bli 
opparbeidet som en del av veitiltaket. Masselagringsområdet favner områder nord for ny 
veilinje, og vil føre til at barriereeffekten som ny E18 vil få i området, blir lokalt forsterket da 
stier og tråkk vil bli berørt av masselagringsområdet, og vil bli avbrutt eller lagt om. Den 
østlige delen av masselagringsområdet er planlagt der stien fra Røllane mot Jambakkhytta 
går i dag. Planlagt ny vei og plasseringen av masselagringsområdet nær stien, fører til at stien 
må legges om slik at den tilpasses planlagt tilrettelagt kryssing av ny veilinje og legges om i 
området. Påvirkningen er derfor vurdert til å være noe forringet.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                                         ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY- OG BYGDELIV 

 
  

 
 

Side 36 av 117 
 

 

6.8 D20 Langtjern 

 
Figur 6-8: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst fra masselager D19. Adkomst 
til D19 er på pilotvei fra linja, eller via Heglandsveien og på eksisterende skogsvei. Det er 
foreslått en maks fyllingshøyde på ca. 15-20 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk 
vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Som i 6.7 

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F12 Store Grøtvann – Tyvann som har fått 
middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                    ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått et stykke nord for planlagt ny E18. Masselagringsområdet 
vil føre til at barriereeffekten som ny E18 vil få i området, blir lokalt forsterket med et større 
arealbeslag, samt at stier og tråkk vil bli avbrutt eller legges om. Den østlige delen av 
masselagringsområdet er planlagt der stien fra Røllane mot Jambakkhytta går i dag. Planlagt 
ny vei og plasseringen av masselagringsområdet nær stien, fører til at stien må tilpasses en 
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konstruksjon for å krysse ny veilinje og legges om i området. Påvirkningen er derfor vurdert 
til å være noe forringet. 
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                    ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 

6.9 D23 Kåskollen 

  
Figur 6-9: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger langs Krokenveien på næringsområdet 
Fikkjebakke i Kragerø kommune. Det er tatt ut steinmasser innenfor området, som framstår 
uten vegetasjon eller naturlig terreng. 
 
Planstatus: Regulert til industri i reguleringsplan Kragerø næringspark – Kåsa, planid 
2009156. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
næringsvirksomhet med hensynssone H710_1 kryss og lokalveier. I kommuneplanens arealdel 
er området omfattet av hensynssone H910 detaljeringssone reguleringsplan skal fortsatt 
gjelde.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst direkte fra linja, samt fra 
offentlig vei, Krokenveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens 
terreng. Fremtidig arealbruk vil være næringsvirksomhet. 

Dagens situasjon 
Området er tett på et delvis industriområde, som er vedtatt ytterligere utbygget. Området er i 
dag ikke egnet eller attraktivt for opphold. 
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Verdi 
Masselagringsområdet ligger i området F14 Fikkjebakke som er vurdert til å ha verdien uten 
betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
            ▲ 

Påvirkning 
Foreslått masselagringsområde vil opparbeides som en del av nytt veianlegg for planlagt E18 
og er foreslått i umiddelbar nærhet til nytt kryss på Fikkjebakke. Det foreslåtte 
masselagringsområdet vil utover arealbeslag og barrierevirkning fra ny E18, ikke medføre 
endret bruk av området. Området er vurdert til å få en ubetydelig endring. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                        ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått verdien uten betydning og påvirkning er ubetydelig endring.  
Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.10 D24 Kåsa 

  
Figur 6-10: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like sør for Fikkjebakke næringsområde i 
Kragerø kommune. Området følger et ubebygd skogkledd daldrag, med et bekkedrag i 
bunnen av terrengformen.  
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Planstatus: Delvis regulert til industri i reguleringsplan Kragerø næringspark – Kåsa, planid 
2009156. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
næringsvirksomhet og LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.  
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være næringsvirksomhet og LNFR.  

Dagens situasjon 
Området er tett på et eksisterende industriområde, som er vedtatt ytterligere utbygget. Rett 
sør for industriområde ligger et åslandskap med områdene Skurvane og Heivamoden. 
Området er enten avsatt til industri eller har stor nærhet til industriarealer, og er derfor ikke 
ansett som attraktivt for opphold. 

Verdi 
Det meste av masselagringsområdet er planlagt i delområdet F14 Fikkjebakke som er vurdert 
til å ha verdien uten betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
          ▲ 

Påvirkning 
Foreslått masselagringsområde er planlagt med noe avstand til ny E18. 
Masselagringsområdet vil derfor føre til en ytterligere barriereeffekt utover den 
barriereeffekten ny E18 gir i området. Masselagringsområdet er planlagt delvis på område 
avsatt til industriformål i gjeldende plan, og delvis på område med stor nærhet til industri.  
Selv om det foreslåtte masselagringsområdet medfører en økt barriereeffekt for hele 
veitiltaket, vil det ikke føre til en endring av områdets bruk og attraktivitet. Påvirkningen er 
derfor vurdert til å være ubetydelig endring. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                               ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått verdien uten betydning og påvirkning er ubetydelig endring.  
Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.11 D25A Blautmyrdalen 

  
Figur 6-11: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nordvest for vannet Lona, i Kragerø 
kommune. Området følger et ubebygd skogkledt daldrag, med et bekkedrag i bunnen av 
terrengformen. 
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710_6 naturmangfold.  
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
På nordsiden av eksisterende E18 ligger det et sammenhengende utmarksareal, Vestre 
Slettefjell. Utmarksarealet rundt Slettefjell ligger i nærheten av større områder mot nord og 
vest, mot Drangedal. Områdene samlet er godt egnet for friluftsliv, og er brukt til turer, jakt 
og fiske.    
 
Området for planlagt masselagringsområde ligger i randsonen av utmarksarealet ved 
Slettfjell, rett nord for eksisterende E18, og øst for bebyggelsen på Sannidal og 
industriområdet på Fikkjebakke. Masselagringsområdet er foreslått i dalsøkket Blautmyrdalen 
mellom Ekornkjerr i vest og Kjærlighetskjerr i nordøst. Det går en sti / traktorvei som brukes 
til ferdsel i området fra Gamle Sørlandske ved Røssbekk, opp mot Gautkjerr og langs sørsida 
av Blautmyrdalen. Stien ligger sør for det planlagte masselagringsområdet i området.  

Verdi 
Masselagringsområdet er planlagt i delområde F16 Hegland – Nordre / Vestre Slettfjell som 
er vurdert til å ha middels verdi.  
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   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                              ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått trukket noe bort fra veilinja til planlagt ny E18.  
E18 er planlagt lagt på fylling over Blautmyrdalen, og veiens sideareal vil dermed beslaglegge 
noe av arealet i Blautmyrdalen nær veilinja. Masselagringsområdet er foreslått trukket noe 
bort fra veilinja, og gir et større arealbeslag i området enn planlagt E18 vil medføre, og 
påfølgende noe større barriereeffekt enn ny veilinje alene.  
 
Masselagringsområdet er lagt nord for stien som går mellom Stormyr og Helvetestjenn, slik 
at masselagringsområdet ikke er vurdert til å påvirke forbindelseslinjene i området vesentlig.  
Opplevelseskvaliteten i området vil heller ikke bli særlig endret utover endringen i 
opplevelseskvalitet i området som planlagt ny E18 vil medføre. Påvirkningen er derfor vurdert 
til å være ubetydelig endring.   
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                              ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.12 D25B Vassbånndalen 

  
Figur 6-12: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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. 
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Planstatus: Uregulert. Største delen av området er omfattet av kommunedelplanen E18 
Dørdal – Grimstad, hvor området er avsatt til LNFR. En mindre del utenfor 
kommunedelplanen er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. Deler av området er i 
kommunedelplanen omfattet av hensynssone H740 båndlegging etter energiloven, H710 
båndlegging etter PBL og H710_6 naturmangfold.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst vil være anleggsvei fra ny trase for E18. Det 
er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng i daldraget. Fremtidig 
arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
På nordsiden av eksisterende E18 ligger det et sammenhengende utmarksareal, Vestre 
Slettefjell. Utmarksarealet rundt Slettefjell ligger i nærheten av større områder mot nord og 
vest mot Drangedal. Områdene samlet er godt egnet for friluftsliv, og er brukt til turer, jakt 
og fiske.    
 
Området for planlagt masselagringsområde ligger i randsonen av utmarksarealet ved 
Slettfjell, rett nord for eksisterende E18, og øst for bebyggelsen på Sannidal og 
industriområdet på Fikkjebakke. Masselagringsområdet er foreslått i dalsøkket 
Vassbånndalen som ligger mellom eksisterende E18 i sør og planlagt ny E18 i nord.  
 

Verdi 
Masselagringsområdet er planlagt i delområde F16 Hegland – Nordre / Vestre Slettfjell som 
er vurdert til å ha middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                          ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått trukket noe bort fra veilinja til planlagt ny E18. Selv om 
masselagringsområdet er foreslått trukket noe bort fra veilinja, er masselagringsområdet 
plassert i området mellom eksisterende E18 og planlagt ny E18. Masselagringsområdet er 
derfor vurdert til å ikke medføre en barriereeffekt utover den samlede barriereeffekten 
eksisterende E18 og planlagt ny E18 vil utgjøre i området. Planlagt masselagringsområde vil 
heller ikke føre til endring av områdets opplevelseskvalitet utover endringen i 
opplevelseskvalitet i området som planlagt ny E18 vil medføre. Påvirkningen er derfor vurdert 
til å være ubetydelig endring.   
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                        ▲ 
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Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.13 D26 Bråtvannsdalen 

      
Figur 6-13: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Bråtvann i Kragerø kommune. 
Området følger et daldrag / skrånende terreng ovenfor Bråtvann. Arealet er i hovedsak 
skogkledt.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL og H710_4 viltpassasjer.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst direkte fra trase for ny E18. Det er foreslått 
en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være 
LNFR og samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
På nordsiden av eksisterende E18 ligger det et sammenhengende utmarksareal, Vestre 
Slettefjell. Utmarksarealet rundt Slettefjell ligger i nærheten av større områder mot vest og 
mot Drangedal. Arealene under ett er godt egnet for friluftsliv, og er brukt til turer, jakt og 
fiske. Planlagt masselagringsområde ligger i randsonen av utmarksarealet ved Slettefjell, litt 
nord for høyden Bråtvannsknuten, og sørvest for Bråtetjenn og Forsteråstjennane. Dagens 
E18 ligger som en fysisk og visuell barriere mellom Bråtvann og arealene nord for veien, ved 
Salen og Bråtvannsknuten, men tilgjengelighet på tvers av dagens E18 i området er gitt ved 
at Gamle Sørlandske går på bru over eksisterende E18 til Bråtvannsdalen. Fra Bråtvannsdalen 
er det flere stier som går oppover i Bråtvannsdalen til området for planlagt 
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masselagringsområde. Det er en registrert sti fra Bråtvannsdalen til Bråtetjern, samt sti i 
retning nord mot Stormyrknuten, som går i området der masselagringsområdet er foreslått.   

Verdi 
Masselagringsområdet er planlagt i delområde F16 Hegland – Nordre / Vestre Slettfjell som 
er vurdert til å ha middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                          ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet vil gi en større terrengendring i området enn planlagt ny E18 med 
tilhørende veianlegg uten masselagringsområde her, da det er planlagt med en endring av 
terrenget på opptil 30 meter. Dette vil føre til at den eksisterende stien til Bråtetjern vil bli 
brattere dersom den skal gå i dagens trase, eller at den må legges om. Stiforbindelse 
nordover vil også måtte legges om. Påvirkningen er derfor vurdert til å være noe forringet.   
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                                              ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.14 D27 Salen 

    
Figur 6-14: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  
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Beliggenhet og dagens situasjon: 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.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. I kommuneplanens arealdel er deler av 
området i vest omfattet av faresone høyspenningsanlegg.  
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR 
og samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
På nordsiden av eksisterende E18 ligger det et sammenhengende utmarksareal, Vestre 
Slettefjell. Utmarksarealet rundt Slettefjell ligger i nærheten av større områder mot vest og 
nord i retning Drangedal. Disse utmarksarealene under ett er godt egnet for friluftsliv, og er 
brukt av flere til turer, jakt og fiske.  
 
Området for planlagt masselagringsområde ligger i randsonen av utmarksarealet ved 
Slettfjell, rett nord for høyden Bråtvannsknuten og nordvest for Bråtvannsdalen. Dagens E18 
ligger som en fysisk og visuell barriere mellom Bråtvann og Bråtvannsknuten, men 
tilgjengelighet på tvers av dagens E18 i området er gitt ved at Gamle Sørlandske går på bru 
over eksisterende E18 til Bråtvannsdalen. Fra Bråtvannsdalen er det flere stier som går 
oppover i Bråtvannsdalen til området for planlagt masselagringsområde. Det er to stier, 
hvorav den ene er traktorvei, som går gjennom området der masselagringsområdet er 
foreslått plassert.  

Verdi 
Masselagringsområdet er planlagt i delområde F16 Hegland – Nordre / Vestre Slettfjell som 
er vurdert til å ha middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                          ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til planlagt ny E18, og vil opparbeides 
som en del av veitiltaket. Planlagt masselagringsområde vil føre til ingen eller liten endring av 
områdets opplevelseskvalitet, utover endret opplevelseskvalitet som følger av planlagt ny E18 
i Bråtvannsdalen. Masselagringsområdet vil imidlertid gi en terrengendring i området, på 
inntil 20 meter, som vil føre til at eksisterende sti vil måtte legges noe om. Omlegging av 
traktorveien er gitt av plasseringen til den nye veilinja til planlagt E18.  
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Masselagringsområdets plassering i foten av Bråtvannsknuten, vil gjøre det mulig å gi en 
tilpasning i utformingen av masselagringsområdet til det høyereliggende terrenget mot 
knuten, slik at en kan sikre at den etablerte stien kan legges om. Stien vil imidlertid få en 
brattere stigning og annen beliggenhet enn den har i dag. Påvirkningen er derfor vurdert til å 
være noe forringet.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                         ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.15 D28 Stedalen 

  
Figur 6-15: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger i Stedalen nord for Bråtvann i Kragerø 
kommune. Området er kupert og skogkledd.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. Det fremkommer av kommuneplanens 
arealdel at en liten del av området er omfattet av ras og skredfare.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området vil kunne bli på anleggsvei rett 
fra veitraseen. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng, 
høyere i nordøst enn i sørvest. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 
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Dagens situasjon 
På nordsiden av eksisterende E18 ligger det et sammenhengende utmarksareal, Vestre 
Slettefjell. Utmarksarealet rundt Slettefjell ligger i nærheten av større områder mot vest og 
mot Drangedal. Arealene under ett er godt egnet for friluftsliv, og er brukt til turer, jakt og 
fiske. Planlagt masselagringsområde ligger i randsonen av utmarksarealet ved Slettfjell, rett 
nord for den eksisterende E18, og sør for Forbufjell. Vest for foreslått masselagringsområde 
går en lokalvei opp Stedalen. Fra denne veien er det flere stier opp til Forbufjell, men lengre 
mot nord enn foreslått masselagringsområde.  

Verdi 
Masselagringsområdet er planlagt i delområde F18 Sundåsen – Elvebakken som er vurdert til 
å ha middels verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                        ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått trukket noe bort fra veilinja til planlagt ny E18, rett nord 
for ny veilinje, og vil medføre noe mer arealbeslag i området enn kun ny veilinje med 
tilhørende sideterreng. Masselagringsområdet vil dermed gi en noe større barriereeffekt enn 
ny veilinje alene, men økningen av barrierevirkningen er vurdert å utgjøre liten forskjell i 
området.   
 
Opplevelseskvaliteten i området vil heller ikke bli særlig endret utover endringen i 
opplevelseskvalitet i området som planlagt ny E18 vil medføre. Påvirkningen er derfor vurdert 
til å være ubetydelig endring.   
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                               ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.16 D29 Brattliene 

  
Figur 6-16: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Tjernheia på Østerholtheia i Gjerstad 
kommune. Området er i et dalsøkk. Arealet er skogkledd. Det er et par vannforekomster 
innenfor området.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området blir via eksisterende adkomst fra 
Gamle Sørlandske. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens 
terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er planlagt sørøst for den eksisterende E18, på motsatt side av 
høydedraget / åsen Tjernheia. Tettstedet Sunde med boligbebyggelse og barne- og 
ungdomskolen Abel skole, samt boligbebyggelsen på Østerholt, ligger et stykke sørvest for 
området. Fra bebyggelsen i sørvest går det viktige ferdselsforbindelser mot nordøst: Både 
Gamle Sørlandske, med videre stier mot område, samt Vestlandske hovedvei (via Kvennveien, 
og videre på sti) går sentralt i retning nordøst i området der masselagringsområdet er 
foreslått. Vestlandske hovedvei ligger sørøst for planlagt masselagringsområde, og deler av 
veien gjennom området er kartlagt og verdisatt som et svært viktig friluftsområde (Postveien 
– Persmyr, ID KK00030845). Det går en sti på østsiden av Tjernheia, ved Brattliene, gjennom 
området der masselagringsområdet er foreslått.  

Verdi 
Masselagringsområdet er planlagt i delområde F18 Sundåsen – Elvebakken som har fått 
middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                      ▲ 
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Påvirkning 
Det planlagte masselagringsområdet er planlagt et stykke sør for planlagt ny E18. Ny E18 
følger traseen til dagens E18 gjennom området. Planlagt masselagringsområde vil gi et 
arealbeslag i området i tillegg til arealet som blir beslaglagt av den nye veilinja og 
sideterrenget til veien. Masselagringsområdet er lagt i en skråning i terrenget mot øst, slik at 
de estetiske opplevelseskvalitetene sett fra Vestlandske hovedvei/ Postveien – Persmyr vil 
kunne bli forringet, da masselagringsområdet er planlagt med en stor forhøyning, på inntil 20 
meter. Masselagringsområdet er foreslått over den eksisterende stien på østsida av Tjernheia, 
ved Brattliene. Med den store økningen av høyden på terrenget der masselagringsområdet er 
planlagt, vil stien måtte bli lagt om, eller bli vesentlig brattere. Påvirkningen er derfor vurdert 
å være noe forringet.  
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                                                 ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.  
 

6.17 D30 Brondalsheia 

  
Figur 6-17: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Brondalsheia på Østerholtheia i 
Gjerstad kommune. Området er i et skogkledd dalsøkk. 
 
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR. En liten del av 
området er omfattet av kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad og er avsatt til LNFR med 
hensynssone H710 båndlegging etter PBL.  
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Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området blir fra veilinja. Det er foreslått 
en maks fyllingshøyde ca. 25-35 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være 
LNFR og samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er planlagt sørøst for eksisterende E18, sørvest for høydedraget 
Brondalsheia. Tettstedet Sunde med boligbebyggelse og barne- og ungdomskolen Abel 
skole, samt boligbebyggelsen på Østerholt, ligger et stykke sørvest for området. Fra 
bebyggelsen i sørvest går det viktige ferdselsforbindelser mot nordøst: Både Gamle 
Sørlandske, med videre stier mot området, samt Vestlandske hovedvei (via Kvennveien, og 
videre på sti) går sentralt i retning nordøst i området der masselagringsområdet er foreslått. 
Vestlandske hovedvei ligger sørøst for planlagt masselagringsområde, og deler av veien 
gjennom området er kartlagt og verdisatt som et svært viktig friluftsområde (Postveien – 
Persmyr, ID KK00030845).  
Det går en ferdselsåre gjennom Brondalen der masselagringsområdet er foreslått. 
Ferdselsåren slutter seg til Gamle Vestlandske i sørøst. 

Verdi 
Masselagringsområdet er planlagt i delområde F18 Sundåsen – Elvebakken som har fått 
middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                      ▲ 

Påvirkning 
Det planlagte masselagringsområdet er planlagt i direkte tilknytning til ny E18. Ny E18 følger 
traseen til dagens E18 gjennom området. Planlagt masselagringsområde vil gi et arealbeslag i 
området i tillegg til arealet som blir beslaglagt av den nye veilinja og sideterrenget til veien. 
 
Masselagringsområdet vil endre terrenget i området slik at eksisterende sti gjennom 
Brondalen til Gamle Vestlandske vil måtte legges noe om. Da masselagringsområdet er 
planlagt med en økning av terrenghøyden med inntil 35 meter, vil det bli vanskelig å etablere 
sti gjennom Brondalen da den vil bli svært bratt. Påvirkningen er derfor vurdert å være noe 
forringet. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                 ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.18 D32 Brokelandsheia 

  
Figur 6-18: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.  
 
Planstatus: Området er regulert i Brokelandsheia områdereguleringsplan, planid 201201 
(21.03.2012). Arealet er regulert til næring/kontor/industri og deler av området er omfattet av 
støysone gul. I kommuneplanens arealdel er deler av området er omfattet av støysone gul.  
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være 
forretning/kontor/industri. 

Dagens situasjon 
Området inngår i areal kartlagt som friluftsområde (Gjerstadveien vest for Bjørkås 
ID: FK00030812) som er verdsatt til svært viktig. Området er registrert av barn (medvirkning 
Abel skole) som kvalitativt område de bruker. Området er imidlertid vedtatt utbygget i 
gjeldende planer, og er avsatt til areal som ikke er egnet til friluftsliv.  

Verdi 
Masselagringsområdet er planlagt i delområde F20 Brokelandsheia som er vurdert til å ha 
verdien noe. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                               ▲ 
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Påvirkning 
Masselagringsområdet er planlagt etablert i område avsatt til industri i gjeldende plan. 
Påvirkningen er derfor vurdert til å være ubetydelig endring.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                 ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått verdien noe og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.19 D33 Brokelandsheia 

  
Figur 6-19: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved like vest for industriområdet på 
Brokelandsheia i Gjerstad kommune. Området er skogkledd i et dalsøkk.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området i hovedsak avsatt til LNFR. 
Deler av arealet mot industriområdet er avsatt til sentrumsformål. Deler av arealet er omfattet 
av infrastruktursone jernbanetrase.  
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR, 
grønnstruktur og forretning/kontor/tjenesteyting.  

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er foreslått i areal som inngår i det kartlagte friluftslivsområdet 
"Brokelandsheia / Klavfjell" (ID. FK00030877), som er verdsatt til å være et svært viktig 
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friluftsområde (Miljødirektoratet, 2020). Området er brukt av mange og har funksjon som 
nærturterreng. Området er registrert av barn (medvirkning Abel skole) som kvalitativt område 
de bruker. Tilkomst fra Brokelandsheia er markert som en del av friluftslivsområdet. 
Tilkomstene fra Brokelandsheia er akkurat i området der masselagringsområdet er foreslått 
plassert.  
 

Verdi 
Masselagringsområdet er i hovedsak foreslått i delområde F21 Klavfjellet – Fiane som har stor 
verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                                                 ▲ 

Påvirkning 
Det foreslåtte masselagringsområdet er planlagt i et verdsatt og mye brukt friluftsområde. 
Masselagringsområdet er planlagt med en høyde som tilsier stor terrengendring i området, 
og vil dermed gi et direkte arealbeslag i friluftsområdet. Masselagringsområdet vil utgjøre en 
barriere og ødelegge ferdselslinjer fra arealer satt til bolig og sentrumsformål i gjeldende 
planer og til det nærliggende friluftsområdet. Påvirkningen er derfor vurdert til å være 
forringet.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                                                                    ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet. 
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6.20 D34 Klafjellmyra 

  
Figur 6-20: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.   
 
Planstatus: Uregulert. Deler av området er omfattet av kommunedelplanen E18 Dørdal – 
Grimstad, hvor arealet er avsatt til LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
Resterende arealer er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. Deler av arealet er omfattet 
av støysone gul i kommuneplanens arealdel.   
 
Beskrivelse av eventuelt 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. 
Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er foreslått i areal som inngår i det kartlagte friluftslivsområdet 
"Brokelandsheia / Klavfjell" (ID. FK00030877), som er verdsatt til å være et svært viktig 
friluftsområde (Miljødirektoratet, 2020). Området er brukt av mange og har funksjon som 
nærturterreng. Området er registrert av barn (medvirkning Abel skole) som kvalitativt område 
de bruker. 
 
Arealet der masselagringsområdet er foreslått er helt i utkanten av friluftsområdet. Det går i 
dag flere turveier og stier ved Klafjellmyra i det området masselagringsområdet er foreslått. 
Stiene er sentrert i dette området da det er en undergang under dagens E18 som binder 
sammen turveiene på begge sider av E18 i området.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F21 Klavfjellet – Fiane som har stor verdi.  
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   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                                                 ▲ 

Påvirkning 
Det foreslåtte masselagringsområdet er planlagt i et verdsatt og mye brukt friluftsområde. 
Masselagringsområdet er planlagt med en høyde som tilsier stor terrengendring i området, 
og vil utgjøre en økt barriere i området utover barriereeffekten som følger av planlagt ny E18.  
 
Masselagringsområdets planlagte høyde på opptil 30 meter over dagens terreng, vil endre 
terrenget i så stor grad at stinettet i friluftsområdet vil bli ødelagt og må legges om. 
Påvirkningen er derfor vurdert til å være noe forringet. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                                                       ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 

6.21 D35 Mjåvann 

  
Figur 6-21: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Pinesund i Gjerstad kommune. 
Området er skogkledd og ligger i et dalsøkk. Området består av myr.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710_2 drikkevann.  
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Beskrivelse av eventuelt masselager: 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Området ligger vest i heilandskapet noe øst for eksisterende E18. Arealet er tilknyttet et 
større utmarksareal på vestsiden av den eksisterende veien, som har gode kvaliteter for 
friluftsliv med flere tur og sykkelruter. Det går sti / traktorvei som krysser under dagens E18 
ved Bjønnbokskjerr som går rundt Lille Bjørnebukk-kjerr og mot Pinesund. Denne stien går 
gjennom området der masselagringsområdet er planlagt.  

Verdi 
Masselagringsområdet er planlagt i delområde F24 Eksjø – Espehaugen som har fått middels 
verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                                  ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er planlagt på østsiden langs med planlagt ny E18, og vil bli 
opparbeidet som en del av veianlegget. Masselagringsområdet gir et arealbeslag som brer 
seg over den eksisterende stien mot Pinesund. Stien er allerede berørt av ny veilinje til den 
planlagte nye E18. Påvirkningen er derfor vurdert til å være ubetydelig endring.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                              ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.22 D36 Molandsvann 

  
Figur 6-22: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like nord for Brattlandskilen og 
Molandsvann i Risør kommune. Området er kupert. Arealet er skogkledd og det er flere 
vannforekomster innenfor området.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710_2 drikkevann. I kommuneplanens arealdel er arealet omfattet 
av båndleggingssone H710 i påvente av vedtak om detaljreguleringsplan.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området er direkte fra veitraseen. Det er 
foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil 
være LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Området ligger vest i heilandskapet noe øst for eksisterende E18, rett ved Store 
Grimsbutjenna. Arealet er tilknyttet et større utmarksareal på vestsiden av den eksisterende 
veien, som har gode kvaliteter for friluftsliv med flere turstier og sykkelruter. Området er 
registrert av barn (medvirkning Vegårshei skole) som kvalitativt område de bruker. Det går sti 
/ traktorvei mellom Brattlandskilen og mot Store Grimsbutjenna og Orremyra som krysser 
området der masselagringsområdet er planlagt.  

Verdi 
Masselagringsområdet er planlagt i delområde F24 Eksjø – Espehaugen som har fått middels 
verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                  ▲ 
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Påvirkning 
Sti / traktorvei mellom Brattlandskilen, mot Store Grimsbutjenna og Orremyra vil bli brutt av 
den nye E18. Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til ny E18, og vil 
opparbeides som en del av veianlegget. Barriereeffekten øker med ingen eller liten forskjell 
ut over den barriereeffekten ny E18 vil ha i området. Påvirkning er derfor vurdert til å være 
ubetydelig.  
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                         ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring.  Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.23 D37 Limyra 

  
Figur 6-23: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710_2 drikkevann og H710_3 nærmiljø.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området vil være direkte fra veitraseen. 
Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk 
vil være LNFR og samferdelsformål. 
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Dagens situasjon 
Området ligger vest i heilandskapet et stykke øst for eksisterende E18, mellom Espehaugen i 
øst og Eksjø i vest. Arealet er tilknyttet et større utmarksareal på vestsiden av den 
eksisterende veien som er brukt av mange til friluftsliv. Det går turstier både på nordsiden og 
på sørsiden av Espehaugen og over Nærestadkjerr til Eksjø. Det går flere stier og tråkk i 
området (H710_3) som er sikret en stor ivaretagelse for friluftsliv i gjeldene planer. 
Masselagringsområdet er foreslått i denne sonen, og foreslått lagt over sentrale stier.  

Verdi 
Masselagringsområdet er planlagt i delområde F24 Eksjø – Espehaugen som har fått middels 
verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                                  ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til ny E18, og vil i utgangspunktet 
opparbeides som en del av veianlegget. Selv om barriereeffekten er vurdert til å ikke utgjøre 
mer enn en liten forskjell ut over den barriereeffekten ny E18 vil ha i området, er det tatt med 
i vurderingen at masselagringsområdet er planlagt innenfor området der det skal tas spesielt 
hensyn til friluftsliv (H710-3 i gjeldende plan). Det er derfor vurdert slik at tiltak som gir et 
større arealbeslag enn nødvendig, og vil føre til at forbindelseslinjer legges ytterlige om enn 
hva planlagt ny E18 fører til, vil bidra til noe forringing av området. Påvirkningen er vurdert til 
å være noe forringet.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                         ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.24 D38 Limyra 

  
Figur 6-24: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710_2 drikkevann og H710_3 nærmiljø. En liten del av arealet er 
utenfor kommunedelplanen og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området vil være direkte fra veitraseen. 
Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig 
arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Som i punkt 6.23.  

Verdi 
Masselagringsområdet er planlagt i delområde F24 Eksjø – Espehaugen som har fått middels 
verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                                  ▲ 

Påvirkning 
Som i punkt 6.23. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                         ▲ 
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Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
 

6.25 D39 Moland 

  
Figur 6-25: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger på Moland, like vest for Moland 
industriområde i Risør kommune. Området er småkupert med en tydelig høyde. Arealet er i 
hovedsak skogkledd med noe åpen fastmark. Området ligger i tilknytning til eksisterende 
industriområde på Moland. 
 
Planstatus: Store deler av området, foruten noe i nord, er regulert til industri, 
vegetasjonsskjerm og kjørevei i reguleringsplanen Moland Vest, planid 2003002, 23.04.2003. 
Deler av området har faresone høyspenningsanlegg. I kommuneplanens arealdel er store 
deler av området avsatt til næringsvirksomhet, foruten en mindre del i nord som er avsatt til 
LNFR. Deler av området er omfattet av faresone høyspenningsanlegg. I nord er et lite areal 
omfattet av faresone for ras og skred.    
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området er fra veitraseen inn på Fv. 416 
Aklandsveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-20 meter over dagens terreng. 
Fremtidig arealbruk vil være næringsvirksomhet og LNFR. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er planlagt på areal som er vedtatt utbygget til industriformål i 
gjeldende plan. Den gamle ferdselsforbindelsen Kirkeveien Vegårshei – Søndeled sikrer 
tilgjengelighet for turgåere fra Eksjø- til Moland, og arealet til planlagt masselagringsområde 
berører denne ferdselsforbindelsen. Ferdselsforbindelsen er ivaretatt i gjeldende planer for 
området.  
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Verdi 
Det meste av masselagringsområdet er foreslått i delområde F26 Moland industriområde 
som er vurdert til å ha noe verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                        ▲ 

Påvirkning 
Det forutsettes at masselagringsområdet opparbeides i tråd med gjeldende plan ved Moland 
industriområde, slik at ferdsel langs den gamle kirkeveien blir ivaretatt. Påvirkning er derfor 
vurdert til å være ubetydelig endring.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                       ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring.  Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.26 D40 Rundholt 

  
Figur 6-26: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er arealet avsatt til LNFR. 
Store deler av området er omfattet av hensynssone H710_4 viltpassasje, mens mindre deler 
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av omfattet av H710_1 kryss og lokalveier og H710 båndlegging etter PBL. I 
kommuneplanens arealdel er området omfattet av H710, båndleggingssone i påvente av 
vedtak om detaljreguleringsplan. Deler av området er også omfattet av faresone ras og skred. 
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
Området inngår i et større sammenhengende turområde nordvest for eksisterende E18 og i 
området mot Savassheia, Myrvang og Vierli. Området har mange kvaliteter for friluftsliv og 
har flere merket og kartlagte turstier. Masselagringsområdet er planlagt i Barlindalen, som 
ligger mellom høydedraget ved Rundholt og Fjerbumyrheia. Det går en sti/traktorvei i 
dalstrekket, med flere mindre stier opp mot høydedraga på begge sider.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F28 Vierliheia – Lindland som er vurdert til å 
ha middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                          ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til ny E18, og vil opparbeides som en 
del av veianlegget. Ny veilinje er planlagt over stien som går i Barlinddalen. 
Masselagringsområdet vil ikke utgjøre noen forskjell i barriereeffekt utover den barrieren ny 
E18 vil utgjøre i området. Påvirkningen er vurdert til å være vil være ubetydelig endring.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring.  Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.27 D41 Rundholt 

  
Figur 6-27: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger i Barlinddalen like nord for Savannet i 
Risør kommune. Området ligger i et dalsøkk med nokså bratte dalsider. Arealet er skogkledd. 
Det er en eksisterende vei innenfor området.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710_1 kryss og lokalveier. I kommuneplanens arealdel er området 
omfattet av H710, båndleggingssone i påvente av vedtak om detaljreguleringsplan. Deler av 
området er også omfattet av faresone ras og skred.    
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Området inngår i et større sammenhengende utmarksområde nordvest for eksisterende E18 
og rundt Myrvang, med mange kvaliteter for friluftsliv og har flere merket og kartlagte 
turstier. Masselagringsområdet er planlagt langs Aklandsveien et stykke vest for bebyggelsen 
på Akland. Det går stier både langs med Aklandsveien, og fra Aklandsveien opp Rundholt.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F28 Vierliheia – Lindland som er vurdert til å 
ha middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                          ▲ 
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Påvirkning 
Masselagringsområdet er lagt i tilknytning til planlagt ny E18 med ny veilinje, sideveier og 
nytt kryssområde med stort arealbeslag. Kryssløsning og sideveier er planlagt over de 
eksisterende stiene og tråkkene. Kryssområdet har stort arealbeslag i området, og 
masselagringsområdene vil opparbeides som en del av krysset til den nye E18. 
Masselagringsområdet vil føre til ingen eller svært liten forskjell utover arealbeslag og 
barriereeffekt som følger av planlagt ny E18 med kryssløsning og sideveier i området. 
Påvirkningen er derfor vurdert å være ubetydelig endring.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                            ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.28 D42 Rundholt 

 
Figur 6-28: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR med 
båndleggingssone H710, båndleggingssone i påvente av vedtak om detaljreguleringsplan. 
Deler av området er omfattet av faresone ras og skred.    
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området er direkte fra veitraseen og lett 
tilgjengelig fra Fv. 416 Aklandsveien ved å anlegge midlertidig avkjøring. Det er foreslått en 
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maks fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Som i 6.27.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F28 Vierliheia – Lindland som er vurdert til å 
ha middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                          ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er lagt i tilknytning til planlagt ny E18 med ny veilinje, sideveier og 
nytt kryssområde med stort arealbeslag. Kryssløsning og sideveier er planlagt over 
eksisterende stier og tråkk. Kryssområdet har stort arealbeslag i området, og 
masselagringsområdene vil opparbeides som en del av krysset til den nye E18. 
Masselagringsområdet vil føre til svært liten forskjell utover arealbeslag og barriereeffekt som 
følger av planlagt ny E18 med kryssløsning og sideveier i området. Påvirkningen er derfor 
vurdert å være ubetydelig endring.   
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                        ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.29 D43 Bumyr 

  
Figur 6-29: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger øst for Stavvann i Risør kommune.  
Området er ubebygd, og består av noe myr, samt skog. 
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR og omfattet av hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
Området inngår i et større sammenhengende utmarksområde nordvest for eksisterende E18 
og rundt Bumyr, Myrvang og Vierliheia, med mange kvaliteter for friluftsliv og flere merkede 
og kartlagte turstier. Masselagringsområdet er planlagt mellom Stavvann og Bumyr. Det går 
enkelte stier og tråkk på østsiden av Stavann, fra Vierliveien og Lia.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F28 Vierliheia – Lindland som er vurdert til å 
ha middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                          ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til ny E18, og vil opparbeides som en 
del av veianlegget. Masselagringsområdet vil ikke utgjøre noen forskjell i barriereeffekt 
utover den barrieren ny E18 vil utgjøre i området. Påvirkningen masselageret gir i tillegg til 
veianlegget er vurdert til å være ubetydelig endring.  
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          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring.  Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.30 D45 Djupmyr 

  
Figur 6-30: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR. Området i nord er omfattet av hensynssone H710 båndlegging etter PBL og arealet i 
sør er omfattet av hensynssone H710_4 viltpassasje.     
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst er tenkt direkte fra den nye veitraseen. Det 
er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk 
vil være LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Området ligger i et turområde som har stor bruk og svært gode kvaliteter, og er en del av 
nærturmiljøet i tilknytning til bebyggelsen på Songe. Sandvannet og Sandvannshytta er 
turmål som har stor bruk / brukt av mange, og ligger sentralt i kartlagt friluftsområde 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY- OG BYGDELIV 

 
  

 
 

Side 69 av 117 
 

 

("Songe, Sandvann", ID. FK00007451) verdsatt som et svært viktig friluftsområde 
(Miljødirektoratet, 2020).  Det er flere stier og registrerte turløyper i området.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F29 Sandvannet som er vurdert til å ha stor verdi. 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                                         ▲ 

Påvirkning 
Ny E18 er planlagt rett vest for Sandvannet, men trukket mot vest gjennom det registrerte 
friluftsområdet slik at arealbeslaget fra ny vei vil bli i utkanten av friluftsområdet. 
Plassering av masselagringsområdet på østsiden av ny veilinje, gir økt arealbeslag og 
barriereeffekt i friluftsområdet. Veilinja i seg selv er lagt over sentrale stier rundt Sandvannet, 
men masselagringsområdet vil gi en ytterligere omlegging av de eksisterende stiene. Selv om 
masselagringsområdet er foreslått relativt nært ny veilinje, vil i tillegg masselagringsområdets 
omfattende høyde på inntil 25 meter gi terrengendringer som i stor grad vil redusere 
attraktiviteten i friluftsområdet, utover den forringelsen som ny veilinje medfører i området. 
Påvirkningen er derfor vurdert til å være noe forringet.  
  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                                                        ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet.  Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet.  
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6.31 D46 Kråketjernhogsten 

 
Figur 6-31: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.  
 
Planstatus: Området er uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området 
avsatt til LNFR. Deler av området er omfattet av H710 båndlegging etter PBL og deler av 
området er omfattet av H710_4 viltpassasje. I kommuneplanens arealdel er deler av området 
omfattet faresone for høyspentlinjer (H370) og i nordvest vil deler av området planlagt til 
mulig masselager komme innenfor faresonen.  
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Området ligger i et heilandskap med flere myrer og vann, og som har flere kartlagte turstier 
og generelt gode kvaliteter for friluftsliv. Den gamle ferdselsåren Postveien, som går fra Vierli 
til Angelstad, går gjennom området rett vest for planlagt masselagringsområde. Arealet 
masselagringsområdet er foreslått i, ligger mellom Fantesengheia i vest og øvre Skottmyr i 
sørøst. Parallelt med postveien Vierli – Anglestad, går en gammel sti (Askeladden: ID 244221) 
øst for postveien. Denne stien går vest til Postveien ved Klokkemyra i arealet 
masselagringsområdet er foreslått.   

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F31 Skjerkholtlonene – Skjerkholtdalen som 
er gitt middels verdi.  
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   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                         ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til ny veilinje og vil opparbeides som 
en del av veianlegget. Ny veilinje er planlagt over ferdselsåren som møter Postveien ved 
Klokkermyra, og må som følge av det legges om i området. Masselagringsområdet vil kun 
utgjøre en liten forskjell på barrierevirkningen som planlagt ny E18 vil gi gjennom området. 
Påvirkningen er derfor vurdert til å være ubetydelig endring. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                      ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.32 D47 Kråketjernhogsten 

  
Figur 6-32: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR. Arealet i nord er omfattet av hensynssone H710_4 viltpassasjer og arealet i sør er 
omfattet av H710 båndlegging etter PBL. 
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Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
Som i 6.31.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F31 Skjerkholtlonene – Skjerkholtdalen som 
er gitt middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                         ▲ 

Påvirkning 
Som i 6.31. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                       ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.33 D49 Sagåsen 

  
Figur 6-33: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 
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Beliggenhet og dagens situasjon: 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.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.  
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
Området ligger i et heilandskap med flere myrer og vann, og som har flere kartlagte turstier 
og generelt gode kvaliteter for friluftsliv. Området for planlagt masselagringsområde ligger 
nordøst for høyden Sagåsen. Den gamle ferdselsåren Postveien, som går fra Vierli til 
Angelstad, går i daldraget øst for Sagåsen i området. Fra Øygardssteveien går det flere stier 
opp til Sagåsen, hvorav en av disse er registrert å ha historisk verdi, og går rett nord for 
planlagt masselagringsområde. 

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F31 Skjerkholtlonene – Skjerkholtdalen som 
er gitt middels verdi.  
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                         ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet 
som en del av veianlegget. Masselagringsområdet er avgrenset mot nord slik at det ikke 
berører den stien fra Øygardssteveien som er registrert å ha historisk verdi. Påvirkningen er 
vurdert å være ubetydelig endring. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                         ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.34 D50 Sagåsen 

  
Figur 6-34: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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. 
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
Som i 6.33. 

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F31 Skjerkholtlonene – Skjerkholtdalen som 
er gitt middels verdi.  
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                         ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet 
som en del av veianlegget. Påvirkningen er vurdert å være ubetydelig endring. 
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          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                       ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.35 D51 Skjerkholt 

  
Figur 6-35: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR 
og samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
Området ligger i et heilandskap med flere myrer og vann, og som har flere kartlagte turstier 
og generelt gode kvaliteter for friluftsliv. I dette området ligger det et tydelig daldrag. 
Området for planlagt masselagringsområde ligger nordøst for vassdraget Skjerkholtlonene. 
Det går en sti på østsiden av vassdraget mot Skjerkholt.  
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Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F31 Skjerkholtlonene – Skjerkholtdalen som 
er gitt middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                         ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet 
som en del av veianlegget. Oppfyllingshøyden i daldraget vil gjøre det mulig å beholde stien 
mellom masselagringsområdet og vassdraget. Påvirkningen er derfor vurdert til å være 
ubetydelig endring.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                              ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.36 D52 Skjerkholt 

  
Figur 6-36: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.   
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Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR 
og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Området ligger som del av et større heilandskap med flere myrer og vann, og som har flere 
kartlagte turstier og generelt gode kvaliteter for friluftsliv. I dette området ligger det et 
tydelig daldrag. Arealet for planlagt masselagringsområde ligger på sørsida av vassdraget 
Skjerkholtlonene og på sørsida av Skjerkholtsveien. 

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F31 Skjerkholtlonene – Skjerkholtdalen som 
er gitt middels verdi.  
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                         ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet 
som en del av veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er derfor 
vurdert til å være ubetydelig endring. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                       ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.37 D53 Sandvann 

  
Figur 6-37: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger øst for Sandvann i Tvedestrand 
kommune. Arealet som er planlagt til masselager ligger i et småkupert område som er preget 
av barskog og noe myr nordøst i området.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
Området er en del av et større sammenhengende areal med noe spredt bebyggelse, og med 
generelt gode kvaliteter for friluftsliv i områdene rundt Sandvann og Modalen. Området har 
flere eldre ferdselslinjer som følger daldragene i terrenget.  
 

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F33 Fosstveit som har blitt vurdert til å ha 
middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                        ▲ 
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Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet 
som en del av veianlegget.  Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er derfor 
vurdert til å være ubetydelig endring. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                       ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.38 D54 Modalen 

  
Figur 6-38: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.    
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil 
være LNFR og samferdselsformål. 
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Dagens situasjon 
Området er en del av et større sammenhengende areal med noe spredt bebyggelse, og med 
generelt gode kvaliteter for friluftsliv i områdene rundt Sandvann og Modalen. Området har 
flere eldre ferdselslinjer som følger daldragene i terrenget. Det går en sti fra Lauvlandsveien 
og på østsiden av Langåsen.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F33 Fosstveit som har blitt vurdert til å ha 
middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                        ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet 
som en del av veianlegget. Ny veilinje er planlagt over stien som går på østsiden av 
Langåsen. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til å være 
ubetydelig endring.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                            ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.39 D56 Bjørnstad 

  
Figur 6-39: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  
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Beliggenhet og dagens situasjon: 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.      
 
Planstatus: Uregulert. Deler av området i vest er innenfor kommunedelplanen E18 Dørdal – 
Grimstad og er avsatt til LNFR. Resterende areal er avsatt til LNFR i kommuneplanens 
arealdel. I kommunedelplanen er området omfattet av hensynssone H710 4 viltpassasjer og 
H710_5 kulturarv og H710 båndlegging etter PBL.  
 
Beskrivelse av eventuelt 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Området ligger sør for Storelva, i omgivelser som er stedvis bygget ut og preget av 
infrastrukturen rundt dagens E18 og lokalveier i daldraget mellom Bergehaganeheia, 
Takseråsen og Haugliene. I tillegg til eksisterende E18, går Gamleveien nord – sør gjennom 
området, ved Takseråsen. Området har samtidig flere registrerte stier rundt på høydedragene 
i området. 

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F34 Bergehagen som er vurdert til å ha noe 
verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                    ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet 
som en del av veianlegget. Masselagringsområdet vil medføre ingen eller liten forskjell for 
barrierevirkningen som ny vei sammen med eksisterende E18 vil utgjøre i området. 
Påvirkningen er derfor vurdert til å være ubetydelig endring. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                    ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY- OG BYGDELIV 

 
  

 
 

Side 82 av 117 
 

 

6.40 D58 Gårdalen 

  
Figur 6-40: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.    
 
Planstatus: Området er uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR-
område.  
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området planlagt til mulig masselagringsområde 
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. Fremtidig 
arealbruk vil være LNFR og samferdelsformål. 

Dagens situasjon 
Området ligger sør for Storelva, i omgivelser som er stedvis bygget ut og preget av 
infrastrukturen rundt dagens E18 og lokalveier i daldraget mellom Bergehaganeheia, 
Takseråsen og Haugliene. I tillegg til eksisterende E18, går Gamleveien nord – sør gjennom 
området, ved Takseråsen. Området har samtidig flere registrerte stier rundt på høydedragene 
i området. Det er sti i Gårdalen, mellom Holtveien og Gamleveien.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområde F34 Bergehagen som er vurdert til å ha noe 
verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                    ▲ 
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Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått over eksisterende sti i Gårdalen og vil gjøre at disse stiene 
trolig ikke kan benyttes med endring av dagens terreng med inntil 15 meter. Tilgjengelighet 
er ivaretatt ved lokalveiene i strekningen. Påvirkningen vurderes derfor til å være ubetydelig.   
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                                  ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring.  Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.41 D59 Tronskjær 

 
Figur 6-41: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Grummestadheia, øst for Tronskjær i 
Bamble kommune. Arealet som er planlagt for masselager ligger i et dalsøkk. Områder er 
småkupert, grunnlendt og dekket av barskog.   
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.   
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdelsformål. 
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Dagens situasjon 
Bakkevannet med sjø og strandsone ligger nordvest for planlagt masselagringsområde. 
Bakkevannet har gode kvaliteter for friluftsliv og er et populært utfartsområde. Det foreslåtte 
masselagringsområdet ligger i et turområde med Grummestadheia i nord, Dørdalsheia i øst 
og vann og strandsone rundt Teksttjenn og Grummestad. Området har flere stier.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområdet F3 Bakkevannet – Teksttjenn som er vurdert 
til å ha middels verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                           ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått i tilknytning til linja for ny E18, og vil opparbeides som en 
del av veianlegget. Veilinjen og masselagringsområdet vil avskjære enkelte stier i 
Grummestadheia. Det forutsettes at masselagringsområdet formes på en slik måte at stier og 
tråkk som kan opprettholdes i nærheten av ny E18, blir opprettholdt gjennom 
masselagringsområdet. Det foreslåtte masselagringsområdet vil utover barrierevirkningen fra 
ny E18, føre til en liten forskjell for bruk av området og opplevelseskvalitetene i området. 
Masselagringsområdet vil i tillegg føre til noe mer arealbeslag utover arealbeslaget ny E18 
medfører i området. Området er vurdert til å bli noe forringet.  
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                                        ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.42 D63 Plassen 

  
Figur 6-42: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. 

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.  
 
Planstatus: Uregulert. Arealet ligger innenfor kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad og er 
avsatt til LNFR. I tillegg ligger det en hensynssone H710_4 viltpassasjer over det meste av 
arealet. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området vil få adkomst fra linja på pilotvei forbi 
Plassen. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. 
Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er foreslått svært nær eksisterende E18, og området ligger på den 
måten i randsonen til det større sammenhengende utmarksområde nord for dagens E18, mot 
Skjellaugsmyra, Masterød og det videre heilandskapet i vest og nordvest, som har flere stier, 
turområder og har gode kvaliteter for friluftsliv. Fra lokalveien til Plassen, går det sti 
/traktorvei mot Skaugtjenna, gjennom det dalsøkket masselagringsområdet er foreslått lagt i.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområdet F5 Hulldalen som er vurdert til å ha middels 
verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  
   
                                                     ▲ 

Påvirkning 
Masselagringsområdet er foreslått i tilknytning til linja for eksisterende E18, men vil bli 
opparbeidet uten direkte tilknytning til det nye veianlegget. Da masselagringsområdet er 
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foreslått med begrenset utstrekning, vurderes det til at masselagringsområdet vil føre til 
ingen eller liten forskjell i barriereeffekt utover den barriereeffekten ny E18 sammen med 
eksisterende E18 vil utgjøre i området.  
 
På grunn av den begrensede utstrekningen på foreslått masselagringsområde, vil den 
eksisterende stien fra Plassen mot Skaugtjenna, kunne tilpasses noe eller opprettholdes slik 
den går i dag. Området er derfor vurdert til å få en ubetydelig endring. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 
                              ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 

6.43 D65 Hulldalen 

  
Figur 6-43: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 
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Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er foreslått et stykke nord for planlagt ny E18. Området ligger i 
randsonen til et større sammenhengende utmarksområde nord for dagens E18, mot Tortjenn, 
Fantehelleren ved postveien, Masterød og det videre heilandskapet mot vest og nordvest, 
som har flere stier, turområder og har gode kvaliteter for friluftsliv. Dagens E18 utgjør en 
barriere mellom dette friluftsområdet, og Hullvannet i sør med tilhørende strandsone. 
 
I området masselagringsområdet er foreslått, er det flere spor etter skogsdrift og traktorveier 
i området, og det antas at traktorveiene kan ha en begrenset betydning for 
friluftslivsinteresser.  
 

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområdet F5 Hulldalen som er vurdert til å ha middels 
verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                     ▲ 

Påvirkning 
Etablering av masselagringsområdet er foreslått i så stor avstand fra ny E18, at 
masselagringsområdet vil forringe området utover barrierevirkningen til planlagt ny E18, 
samt beslaglegge areal løsrevet fra ny veilinje.  
 
Masselagringsområdet har en forholdsvis stor utstrekning, og vil med en endring av dagens 
terreng med inntil 30 meter i høyden, føre til en så stor terrengendring at det vurderes som 
vanskelig å ivareta eventuell ferdsel gjennom området. Påvirkningen er derfor vurdert til å 
være noe forringet.    
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                                                 ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket 
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.44 D67 Hulldalen 

  
Figur 6-44: Kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.  

Beliggenhet og dagens situasjon: 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 
nordøst-sørvest, det er relativt grunnlendt og i hovedsak dekket av barskog/hogstfelt.  
 
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad er området avsatt til 
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. 
 
Beskrivelse av eventuelt masselager: 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 
Masselagringsområdet er foreslått nord for eksisterende E18, samt planlagt ny E18, i direkte 
tilknytning til ny veilinje. Området for foreslått masselagringsområde ligger i randsonen til et 
større sammenhengende utmarksområde nord for dagens E18, mot Tortjenn, Fantehelleren 
ved postveien, Masterød og det videre heilandskapet mot vest og nordvest, som har flere 
stier, turområder og har gode kvaliteter for friluftsliv. Dagens E18 utgjør en barriere mellom 
dette friluftsområdet i nord, og Hullvannet med tilhørende strandsone i sør. 
 
I området masselagringsområdet er foreslått, er det skog og flere spor etter skogsdrift med 
traktorveier i området, og det antas at traktorveiene kan ha en svært begrenset betydning for 
friluftslivsinteresser og framkommelighet.  

Verdi 
Masselagringsområdet er foreslått i delområdet F5 Hulldalen som er vurdert til å ha middels 
verdi. 
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   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   
                                                      ▲ 

Påvirkning 
Etablering av masselagringsområdet er foreslått i umiddelbar nærhet til planlagt ny E18 og vil 
opparbeides som en del av veitiltaket. E18 er planlagt med en forholdsvis stor fylling over 
dalsøkket masselagringsområdet dekker, og veianlegget vil derfor få et bredt arealbeslag i 
området. Det foreslåtte masselagringsområdet vil utover barrierevirkningen fra ny E18, føre til 
liten forskjell for bruk av området og liten forskjell i barrierevirkningen fra ny veilinje. 
Påvirkningen er derfor vurdert til å være ubetydelig.   
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 
 
                            ▲ 

Konsekvens 
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av 
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 
 

6.45 Konsekvenser i anleggsperioden 

Generelt 

Opparbeidelse av masselagringsområdene vil gi anleggsarbeid på arealene der 
masselagringsområdene er planlagt, og i områdene rundt. Dette kan medføre at 
opplevelseskvaliteter for friluftsliv forringes i anleggsperioden, samt bidra til økt støy i ellers 
stille områder.  

Etablering av masselagringsområder kan stedvis bidra til økt anleggstrafikk på lokalveier, 
traktorveier og stier som brukes av myke trafikanter og til turer ut i områder som benyttes til 
friluftslivsformål. Anleggstrafikk kan føre til at lokalveier og stier dermed blir stengt, eller få 
nedsatt tilgjengelighet og egnethet til friluftslivsformål. Gamle Sørlandske og andre lokalveier 
er i dag brukt av myke trafikanter, da spesielt til sykkel. Stedvis vil lokalveiene benyttes til 
anleggstrafikk slik at framkommeligheten langs veien vil bli redusert eller avbrutt.  

Spesifikt  
D6 Skaugheia   
Anleggstrafikk vil krysse Gamle Sørlandske mellom veilinja ny E18 og til 
masselagringsområdet. Dette vil gjøre Gamle Sørlandske uframkommelig eller mindre egnet 
for myke trafikanter i dagens trasè i tiden anleggsarbeidet pågår.  
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D9 Stidalen:  
Hogst, sterk terrengbearbeidelse med følgende estetisk forringelse vil påvirke 
opplevelseskvalitetene i området i anleggsperioden.  
Da masselagringsområdet ligger med noe avstand til planlagt ny E18, vil det bli 
anleggstrafikk langs skogsveier i Stidalen opp til området der masselagringsområdet er 
foreslått, og området vil dermed bli lite egnet for ferdsel for allmennheten.  
 
D26 Bråtvannsdalen 
Stien fra Bråtvannsdalen mot Bråtetjenn og stier nordover vil bli utilgjengelig ved etablering 
av masselagringsområde i anleggsperioden. 
  
D27 Salen  
Stien fra Gamle Sørlandske og opp Bråtvannsdalen, vest for Bråtvannsknuten vil bli 
utilgjengelig ved etablering av masselagringsområde i anleggsperioden.  
 
D29 Brattliene 
Etablering av masselagringsområdet vil kunne føre til at opplevelseskvalitetene i området vil 
bli vesentlig forringet i anleggsperioden, med blant annet støy og endring av estetiske 
kvaliteter på strekningen Fisketjerna – Tuftjenndalen langs ferdselsåren Gamle vestlandske/ 
Postveien- Persmyr. Stien øst for Tjernheia vil ikke kunne benyttes.  
 
D30 Brondalsheia  
Masselagringsområdet er plassert så langt fra linja at det vil bli anleggstrafikk i området 
mellom eksisterende / ny E18 og masselagringsområdet. 
 

D34 Klafjellmyra 
Stinettet vil bli utilgjengelig for ferdsel i anleggsperioden. Turområdene/ friluftsområdet kan 
bli midlertidig forringet og vil ikke være egna for opphold i anleggsperioden. 
 
D39 Moland 
Ferdselsåren byveien Vegårshei – Risør, i tilknytning til kirkeveien, går gjennom 
masselagringsområdet. Veien vil ikke være egnet for ferdsel eller få redusert 
framkommelighet i anleggsfasen  
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7 Skadereduserende tiltak 
I planarbeidet har det vært jobbet tverrfaglig gjennom hele prosessen for å minimere 
negative virkninger på landskap og omgivelser, og herunder interesser og kvaliteter for 
friluftsliv / by- og bygdeliv. Det er blant annet gitt innspill om viktige områder og 
ferdselslinjer i arbeidet med å lokalisere masselagringsområder. Slik er noen 
skadereduserende tiltak innarbeidet som del av planforslaget.  
 
Skadereduserende tiltak som i det videre er beskrevet, er forslag til mulige tiltak som kan 
bidra til å redusere de negative virkningene.  

7.1 Anleggsperioden 

Generelt 

Der anleggsarbeid for å anlegge masselagrene vil foregå i nærheten av ferdselsårer som er 
mye brukt eller har historisk verdi, bør det opprettholdes så stor avstand som mulig til 
ferdselsårene. Det bør ikke åpnes for anleggstrafikk på ferdselsårer med høy bruk eller med 
historisk verdi, før det er tilrettelagt for midlertidig ferdsel på egnet vei eller sti.  
 
Det er viktig å opprettholde eksisterende stier og turveier for å opprettholde ferdsel. Stier og 
turveier som går der det er planlagt masselagringsområde eller anleggsvei til dette, kan 
legges om utenfor anleggsområdet. Ved omlegging av sti, bør det unngås unødvendige 
omveier. Sentrale, eller mye brukte ferdselsforbindelser, herunder veier og stier som benyttes 
til skolevei må sikres gjennom hele anleggsperioden.  
 
Anleggstrafikk kan ikke tillates langs lokalveier som benyttes som skolevei, uten at det er 
gjort tiltak på forhånd som sikrer trygg skolevei. Anleggstrafikk bør heller ikke tillates i 
turveier som brukes, uten at det først etableres egen sti eller trasé for myke trafikanter, slik at 
turgåere og andre myke trafikanter er skånet fra anleggstrafikk.  
 
Det bør som del av anleggsgjennomføringen for masselagringsområdene, lages en plan som 
viser midlertidige løsninger for viktige gang- og sykkelforbindelser, herunder turveier, turstier 
og skiløyper i de ulike fasene for gjennomføringen av anleggsarbeidene. Som del av planen 
bør det også vises sikring av arealer som må skjermes/skånes, trafikksikkerhetstiltak samt 
midlertidig støyskjerming. Det bør innarbeides i konkurransegrunnlaget for entreprisene at 
en skal sikre fremkommelighet for gående og syklende i anleggsfasen, at adkomst til viktige 
friluftsområder skal opprettholdes og at områder med sikkerhetskonflikt mot anleggsarbeid 
skal sikres. 
 
For å minimere støyplager i friluftsområder, bør det gjøres en vurdering av om det stedvis 
bør tilrettelegges for midlertidig skjerming langs anleggsområdet.  
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Vegetasjon og terreng bør ivaretas i størst mulig grad for å ivareta naturkvaliteter – som 
blomstring og endring av vegetasjon, samt nærvær av insekter og små og store fugler og dyr 
– som er viktig for opplevelsesverdien i friluftsområder.  
 
Lokalveier har i stor grad funksjon som arena for syklister, og det må derfor legges til rette 
for at det kan sykles på lokalveier i hele anleggsperioden. Omkjøring må planlegges på en 
slik måte at sykling kan opprettholdes langs egnet vei. 

Informasjon om stengning eller omlegging av turstier, utfartsparkering som må stenges 
midlertidig eller fjernes, samt eventuell etablering av midlertidig parkering knyttet til 
utfartsområder er viktig å kommunisere til lokalsamfunnet. Entreprenør, byggherre og 
kommunen bør samarbeide om dette.   
 

Spesifikt 
D1 Dørdal 
Det bør tilrettelegges slik at myke trafikanter kan krysse E18 på tvers (mellom Dørdal og 
Fostvedt) i hele anleggsperioden, for å kunne nå eksisterende tursti mot Gongeleiren. 
 
D6 Skaugheia 
Mulighet for ferdsel og sykling langs Gamle sørlandske bør opprettholdes i størst mulig grad 
i anleggsperioden.  
 

D34 Klafjellmyra 
Utstrekningen av anleggsområdet bør begrenses til et minimum innenfor friluftsområdet. Det 
eksisterende omkringliggende stinettet bør opprettholdes så langt det er mulig.  
 
D39 Moland  
Ved anleggsarbeid på Moland, bør en sørge for å holde byveien åpen for kryssing over 
eksisterende E18 (ikke stenge kirkeveien/ Allmannveien og byveien Vegårshei - Risør 
samtidig i anleggsperioden).  
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7.2 Permanent situasjon 

Generelt  

Der masselagringsområdene er foreslått lagt over stier, tråkk og andre ferdselslinjer, bør 
masselagringsområdene utformes eller tilpasses slik at ferdsel kan opprettholdes gjennom 
området. 

Spesifikt 
 
D13 Ødegård  
Masselagringsområdet bør få god landskapstilpasning, og utstrekningen bør tilpasse slik at 
det unngås å berøre Postveien. 
 
D39 Moland 
Masselagringsområdet må opparbeides i tråd med gjeldende plan ved Moland 
industriområde, slik at ferdsel langs den gamle kirkeveien blir ivaretatt.  



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY- OG BYGDELIV 

 
  

 
 

Side 94 av 117 
 

 

8 Samlet vurdering 
Tabell 8-1: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de de ulike områdene. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

D1 Dørdal Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringen vil gi utvidelse av et eksisterende 
masselagringsområde i området, og vil ikke gi en vesentlig 
endring for områdets bruk eller eksisterende kvaliteter. 

 (0) 

D6 Skaugheia Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått rett sør for veilinja for ny 
E18, og vil opparbeides som en del av veianlegget. 

(0) 

D9 Stidalen Stor Forringet Utstrekningen av og den omfattende høyden på det 
foreslåtte masselagringsområdet, vil medføre redusert 
attraktivitet lokalt i Stidalen. Masselagringsområdet får en 
barriereeffekt i Stidalen og avskjærer flere stier i området.  

 (- -) 

D12 
Vesterbekk 

Stor Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet vil bli liggende mellom den 
eksisterende veien og planlagt ny E18. Ny E18 er planlagt 
på fylling over daldraget ved Vesterbekk, og ny veilinje med 
sideterreng vil dermed få et stort arealbeslag lokalt ved 
Vesterbekk. Masselagringsområdet vil opparbeides som del 
av veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg 
til ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D13 Ødegård Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet er planlagt delvis over postveien i 
området. Etablering av planlagt masselagringsområde vil 
føre til at denne forbindelseslinjen vil bli avbrutt og må 
legges om. 

(-) 

D14 Ødegård Middels Noe 
forringet 

Plasseringen på østsiden av ny veilinje, gir barriereeffekt i 
området utover den barriereeffekten som det planlagte 
veitiltaket vil føre til. Fyllingshøyden på opptil 25 meter vil 
utgjøre så store terrengendringer at stien som sikrer 
forbindelse mellom Tisjø og Postveien i Ødegård, vil bli 
brutt. 

(-) 

D19 Brynemo Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet favner områder nord for ny veilinje, 
og vil føre til at barriereeffekten som ny E18 vil få i området 
blir lokalt forsterket, da stier og tråkk vil bli berørt av 
masselagringsområdet, og vil bli avbrutt eller lagt om. 

(-) 

D20 Langtjern Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet vil øke barriereeffekten fra ny E18 
lokalt, gi større arealbeslag, og stier og tråkk vil bli avbrutt 
eller legges om. Den østlige delen av masselagringsområdet 
er planlagt der stien fra Røllane mot Jambakkhytta går i 
dag.  

(-) 

D23 Kåskollen Uten 
betydni
ng 

Ubetydelig 
endring 

Foreslått masselagringsområde vil opparbeides som en del 
av nytt veianlegg for ny E18 og er foreslått i umiddelbar 
nærhet til nytt kryss på Fikkjebakke. 

(0) 
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D24 Kåsa Uten 
betydni
ng 

Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet gir noe økt barriereffekt. Selv om 
masselagringsområdet medfører en økt barriereeffekt, vil 
det ikke føre til en endring av områdets bruk og 
attraktivitet, da det meste av området er avsatt til 
industriformål.  

(0) 

D25A 
Blautmyrdalen 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet vil i området utgjøre en forlengelse 
av veianleggets fylling, og dermed gi en noe større 
barriereeffekt enn ny veilinje alene, men økningen av 
barrierevirkningen er vurdert å utgjøre liten forskjell. 

(0) 

D25B 
Vassbånndale
n 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått i området mellom 
eksisterende E18 og planlagt ny E18, og vil dermed ikke 
medføre en barriereeffekt utover den samlede 
barriereeffekten eksisterende E18 og planlagt ny E18 vil 
utgjøre i området. Planlagt masselagringsområde vil heller 
ikke ytterligere redusere områdets opplevelseskvalitet. 

(0) 

D26 
Bråtvannsdale
n 

Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet vil gi en større terrengendring i 
området enn planlagt ny E18 med tilhørende veianlegg uten 
masselagringsområde her, da det er planlagt med en 
endring av terrenget på opptil 30 meter. Stier må legges 
om.  

(-) 

D27 Salen Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdets plassering i foten av 
Bråtvannsknuten, vil gjøre det mulig å gi en tilpasning i 
utformingen av masselagringsområdet til det 
høyereliggende terrenget mot knuten, slik at en kan sikre at 
den etablerte stien kan legges om. Stien vil imidlertid få en 
brattere stigning og annen beliggenhet enn den har i dag. 

(-) 

D28 Stedalen Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet vil gi noe økt barrierevirkning, men 
denne er vurdert å utgjøre liten forskjell i området. 
Opplevelseskvaliteten i området vil heller ikke bli særlig 
endret utover endringen i opplevelseskvalitet i området som 
planlagt ny E18 vil medføre. 

(0) 

D29 Brattliene Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet vil forringe estetiske 
opplevelseskvaliteter sett fra ferdselsåren Postveien 
Persmyr samt gi omlegging av sti.  

(-) 

D30 
Brondalsheia 

Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområde vil gi et arealbeslag i området i tillegg 
til arealet som blir beslaglagt av den nye veilinja og 
sideterrenget til veien. Stor terrengendring på opptil 35 
meters høyde, samt at stien gjennom Brondalen til Gamle 
Vestlandske vil måtte legges noe om.  

(-) 

D32 
Brokelandshei
a 

Noe Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er planlagt etablert i område avsatt 
til industri i gjeldende plan. 

(0) 

D33 
Brokelandshei
a 

Stor Forringet Masselagringsområdet er planlagt i et verdsatt og mye brukt 
friluftsområde. Masselagringsområdet er planlagt med en 
høyde som tilsier stor terrengendring, og vil dermed gi et 
direkte arealbeslag i friluftsområdet. Masselagringsområdet 
vil utgjøre en barriere og ødelegge ferdselslinjer 

(- -) 
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D34 
Klafjellmyra 

Stor Noe 
forringet 

Masselagringsområdet er planlagt i registrert friluftsområde 
med svært stor verdi. Masselagringsområdet vil bli en 
barriere utover barriereeffekten som følger av planlagt ny 
E18.  Masselagringsområdets planlagte høyde på opptil 30 
meter over dagens terreng, vil endre terrenget i så stor 
grad at stinettet i friluftsområdet vil bli ødelagt og må 
legges om.  

(-) 

D35 Mjåvann Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er lagt rett ved veilinjen til ny E18, 
og opparbeides som en del av veianlegget. Barriereeffekten 
øker med ingen eller liten forskjell ut over 
denbarriereeffekten ny E18 vil ha i området. 

(0) 

D36 
Molandsvann 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til 
ny E18, og opparbeides som en del av veianlegget. 
Barriereeffekten øker med ingen eller liten forskjell ut over 
den barriereeffekten ny E18 vil ha i området. 

(0) 

D37 Liamyra Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet er planlagt innenfor området der det 
skal tas spesielt hensyn til friluftsliv (H710-3 i gjeldende 
plan). Det er derfor vurdert slik at tiltaket gir et større 
arealbeslag enn nødvendig. 

(-) 

D38 Liamyra Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet er planlagt innenfor området der det 
skal tas spesielt hensyn til friluftsliv (H710-3 i gjeldende 
plan). Det er derfor vurdert slik at tiltaket gir et større 
arealbeslag enn nødvendig. 

(-) 

D39 Moland Noe Ubetydelig 
endring 

Det forutsettes at masselagringsområdet opparbeides i tråd 
med gjeldende plan ved Moland industriområde, slik at 
ferdsel langs den gamle kirkeveien blir ivaretatt. 
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er 
derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D40 Rundholt Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til 
ny E18, og vil opparbeides som en del av veianlegget. 
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er 
derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D41 Rundholt Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er lagt i nytt kryssområde med stort 
arealbeslag i tilknytning til planlagt ny E18. Påvirkningen 
som masselageret gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til 
å være ubetydelig. 

(0) 

D42 Rundholt Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er lagt i nytt kryssområde med stort 
arealbeslag i tilknytning til planlagt ny E18. Påvirkningen 
som masselageret gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til 
å være ubetydelig. 

(0) 

D43 Bumyr Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til 
ny E18, og vil opparbeides som en del av veianlegget. 
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er 
derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D45 Djupmyr Stor Noe 
forringet 

Plassering av masselagringsområdet på østsiden av ny 
veilinje, gir økt arealbeslag og barriereeffekt i friluftsområde 
registrert som svært viktig.  

(- -) 
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D46 
Kråketjernhog
sten 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til ny 
veilinje og vil opparbeides som en del av veianlegget. 
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er 
derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D47 
Kråketjernhog
sten 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til ny 
veilinje og vil opparbeides som en del av veianlegget. 
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er 
derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D49 Sagåsen Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til ny 
veilinje og vil opparbeides som en del av veianlegget. 
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er 
derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D50 Sagåsen Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for 
planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av 
veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til 
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D51 
Skerkholdt 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for 
planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av 
veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til 
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D52 
Skerkholdt 

Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for 
planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av 
veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til 
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D53 Sandvann Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for 
planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av 
veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til 
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D54 Modalen Middels Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for 
planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av 
veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til 
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D56 Bjørnstad Noe Ubetydelig 
endring 

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for 
planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av 
veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til 
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D58 Gårdalen Noe Ubetydelig 
endring 

Sti må legges om noe, men tilgjengelighet er ivaretatt ved 
lokalveiene i strekningen. Påvirkningen som masselageret 
gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

D59 
Tronskjær 

Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdet vil gi noe økt arealbeslag i området 
og avskjære enkelte stier i Grummestaheia. 

(-) 

D63 Plassen Middels Ubetydelig 
endring 

Ingen eller liten barriereeffekt utover den barriereeffekten 
ny E18 sammen med eksisterende E18 vil utgjøre i 
området. 

(0) 
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D65 Hulldalen Middels Noe 
forringet 

Masselagringsområdets store utstrekning, og endring av 
dagens terreng med inntil 30 meter i høyden, vil føre til en 
så stor terrengendring at det vurderes som vanskelig å 
ivareta eventuell ferdsel gjennom området. 

(-) 

D67 Hulldalen Middels Ubetydelig 
endring 

Etablering av masselagringsområdet er foreslått i 
umiddelbar nærhet til planlagt ny E18 og vil opparbeides 
som en del av veitiltaket. Påvirkningen som masselageret 
gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig. 

(0) 

 
Masselagringsområdene D9 Stidalen, D33 Brokelandsheia og D45 Djupmyr er vurdert å gi 
betydelig miljøskade. Det er vurdert til at påvirkningen i disse områdene er forringet. 

I Stidalen, vil utstrekningen av og den omfattende høyden på det foreslåtte 
masselagringsområdet D9 Stidalen føre til redusert attraktivitet lokalt i Stidalen. 
Masselagringsområdet får en barriereeffekt i Stidalen og avskjærer flere stier i området.  
 
I Brokelandsheia, er masselagringsområdet D33 Brokelandsheia planlagt i et registrert 
friluftslivsområde verdsatt som svært viktig friluftslivsområde, og mye brukt. 
Masselagringsområdet er planlagt med en høyde som vil gi stor terrengendring, og vil 
dermed gi et direkte arealbeslag i friluftsområdet. Masselagringsområdet vil utgjøre en 
barriere og ødelegge eksisterende og planlagte ferdselslinjer.   
 
Ved Djupmyr, vil masselagringsområdet D45 Djupmyr gi et arealbeslag og en barriereeffekt i 
registrert friluftslivsområde verdsatt som svært viktig friluftslivsområde. Ny veilinje er trukket 
mot vest i området, slik at veilinja ligger i utkanten av det registrerte friluftslivsområdet.  
Plassering av masselagringsområdet på østsiden av ny veilinje, vil gi et økt arealbeslag og 
forringe terreng, stier og kvaliteter utover det etablering av det nye veianlegget vil gi.  
 
For de områdene som har fått noe miljøskade er den klare tendensen at de gir arealbeslag og 
barriereeffekt utover den barriereeffekten ny E18 sammen med eksisterende E18 vil utgjøre i 
området, samt at de medfører store terrengendringer som gjør det vanskelig å ivareta ferdsel 
gjennom området eller at eksisterende stier må legges om. Følgende områder er vurdert å gi 
noe miljøskade: D13 – D20, D26 -D27, D29-30, D34, D37-D38, D59, og D65. 
 
De resterende områdene er vurdert å gi ingen eller ubetydelig miljøskade for friluftsliv / by- 
og bygdeliv. 
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10 Vedlegg 
• Registreringskart 
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Registreringskart Friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 1 av 8: Bamble. 
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Registreringskart Friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 2 av 8: Kragerø (N). 
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Registreringskart Friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 3 av 8: Kragerø (S). 
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Registreringskart Friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 4 av 8: Gjerstad (N). 
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Registreringskart Friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 5 av 8: Gjerstad (S). 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY- OG BYGDELIV 

 
  

 
 

Side 107 av 117 
 

 

 
 Registreringskart Friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 6 av 8: Vegårshei og Risør. 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY- OG BYGDELIV 

 
  

 
 

Side 108 av 117 
 

 

 
Registreringskart Friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 7 av 8: Tvedestrand (Ø). 
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Registreringskart Friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 8 av 8: Tvedestrand (V). 
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• Verdikart 

 
Verdikart friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 1 av 8: Bamble. 
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Verdikart friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 2 av 8: Kragerø (N). 
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Verdikart friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 3 av 8: Kragerø (S). 
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Verdikart friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 4 av 8: Gjerstad (N). 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY- OG BYGDELIV 

 
  

 
 

Side 114 av 117 
 

 

 
Verdikart friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 5 av 8: Gjerstad (S). 
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Verdikart friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 6 av 8: Vegårshei og Risør. 
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Verdikart friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 7 av 8: Tvedestrand (Ø). 
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Verdikart friluftsliv/by- og bygdeliv. Kart 8 av 8: Tvedestrand (V). 
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