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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 kulturarv. 
 
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 Magnus Torp og Anette 
Hansen.  
 
 
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 Samlet vurdering av konsekvenser for alle delområdene 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

D1 Dørdal Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D1 finnes det ingen kjente automatisk fredete 
eller nyere tids kulturminner. Masselagringsområdet 
ligger i et område som er gitt verdien uten betydning. 
Nytt masselagringsområde vil ikke medføre at kjente 
kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir 
derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D6 Skaugheia Middels Ubetydelig 

endring 

I område D6 finnes det ingen kjente automatisk fredete 

eller nyere tids kulturminner. Masselagringsområdet 

ligger i et område som er gitt middels verdi. Nytt 

masselagringsområde vil ikke medføre at kjente 

kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir 

derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D9 Stidalen Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D9 finnes det ingen kjente automatisk fredete 

eller nyere tids kulturminner. Masselagringsområdet 

ligger i et område som er gitt verdien uten betydning. 

Nytt masselagringsområde vil ikke medføre at kjente 

kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir 

derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D12 Vesterbekk Middels Ubetydelig 

endring 

I område D12 finnes det kjente kulturminner.  

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke 

medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0)  

D13 Ødegård Middels Forringet I område D13 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor betydelig miljøskade. 

(--) 

D14 Ødegård Stor Forringet I område D14 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

(--) 
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kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor betydelig miljøskade. 

D19 Brynemo Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D19 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D20 Langtjenn Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D20 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D23 Kåskollen Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D23 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D24 Kåsa Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D24 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D25A 

Blautmyrdalen 

Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D25A finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D25B 

Vassbånndalen 

Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D25B finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D26 

Bråtvannsdalen 

Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D26 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 
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D27 Salen Noe Noe 

forringet 

I område D27 finnes det kjente kulturminner. 

Delområdet som er gitt noe verdi. Nytt 

masselagringsområde vil medføre at kjente 

kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir 

derfor noe miljøskade. 

(-) 

D28 Stedalen Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D28 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D29 Brattliene Uten 

betydning 

Noe 

forringet  

I område D29 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(0) 

D30 Brondalsheia Uten 

betydning 

Noe 

forringet 

I område D30 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(0) 

D32 

Brokelandsheia 

Noe Ubetydelig 

endring 

I område D32 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke medføre 

at kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D33 

Brokelandsheia 

Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D33 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

uten betydning. Nytt masselagringsområde vil ikke 

medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D34 Klafjellmyra Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D34 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D35 Mjåvann Noe Noe 

forringet 

I område D35 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D36 Molandsvann Noe Noe 

forringet 

I område D36 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

(-) 
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kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

D37 Limyra Noe Noe 

forringet 

I område D37 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D38 Limyra Noe Uten 

betydning 

I område D38 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke medføre 

at kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D39 Moland Middels Forringet I område D39 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger hovedsakelig i et 

delområde som er gitt middels verdi. Nytt 

masselagringsområde vil medføre at kjente 

kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir 

derfor betydelig miljøskade. 

(--) 

D40 Rundholt Stor Ubetydelig 

endring 

I område D40 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke medføre 

at kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D41 Rundholt Stor Noe 

forringet 

I område D41 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D42 Rundholt Stor Noe 

forringet 

I område D42 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D43 Bumyr Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D43 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

ingen verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke medføre 

at kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D45 Djupymyr Noe Noe 

forringet 

I område D45 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir noe berørt, og konsekvensen 

av dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D46 

Kråketjernhogsten 

Stor Forringet I område D46 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

(--) 
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kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor betydelig miljøskade. 

D47 

Kråketjernhogsten 

Stor  Forringet I område D47 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor betydelig miljøskade. 

(--) 

D49 Sagåsen Middels Noe 

forringet 

I område D49 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D50 Sagåsen Stor Forringet I område D50 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor betydelig miljøskade. 

(--) 

D51 Skjerkholt Stor Noe 

forringet 

I område D51 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D52 Skjerkholt Stor Noe 

forringet 

I område D52 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D53 Sandvann Middels Noe 

forringet 

I område D53 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D54 Modalen Middels Noe 

forringet 

I område D54 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D56 Bjørnstad Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D56 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D58 Gårdalen Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D58 finnes det kjente kulturminner.  

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

(0) 
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konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

D59 Tronskjær Middels Forringet I område D59 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor betydelig miljøskade. 

(--) 

D63 Plassen Middels Ubetydelig 

endring 

I område D63 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke 

medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D65 Hulldalen Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D65 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D67 Hulldalen Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D67 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

  
 
Generelt 
Samlet vurderes masselagringsområdene D13-14, D39, D46-47, D50 og D59 til å gi størst 
miljøskade for fagtemaet kulturarv. Disse gir konsekvensgrad: betydelig (--) miljøskade.  
 
Samlet vurderes masselagringsområdene D27, D35-D37, D41-D42, D45, D49 og D51-D54 til å 
gi nest størst miljøskade for fagtemaet kulturarv. Disse gir konsekvensgrad: noe (-) 
miljøskade.  
 
Samlet vurderes D1, D6, D9, D12, D19-D20, D24, D25A og D25B, D26, D28-D30, D32-D34, 
D38, D40, D43, D56, D58, D63, D65 og D67 til å gi lavest miljøskade for fagteamet kulturarv. 
Disse gir konksensgrad: (0), ubetydelig miljøskade.  
 
Spesielt 
Masselagringsområdene ved Ødegård (D13 og D14), Rundholt (D40), i og ved Skjerkholt og 
Sandvann (D46-47 og D50 og D59) bør unngås utfra hensyn til fagtema kulturarv. Disse 
områdene ligger i delområder som er gitt middels til stor verdi i verdikartet. 
Masselagringsområdene ligger i direkte konflikt med kjente kulturminner og vil berøre disse, 
eller i umiddelbar nærhet til kulturminner og vil delvis berøre disse.  
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Masselagringsområdene ved Dørdal (D1), Stidalen og Hullvann (D9, D65 og D67), Fikkjebakke 
(D22), Brokelandsheia (D33 og D32) og ved Bjørnstad (D56 og D5) vil medføre minst 
miljøskade for fagtemaet kulturarv. Disse ligger avsides, i delområder som er gitt ingen til 
noe verdi, og i områder med få kjente kulturminner. 
 

Konsekvenser i anleggsperioden 

Generelt 
Anleggsperioden vil kunne medføre en stor belastning for kulturminner og kulturmiljøer. I 
tillegg til selve arealet for masseuttak/lagring, vil det kunne være behov for midlertidig 
bygge- og anleggsområde, anleggsveier, samt tipp- og riggområder. Flere kulturminner kan 
bli direkte, og eller indirekte berørt. I anleggsperioden vil støv og støy kunne medføre 
konsekvenser for tilliggende områder, herunder kulturminner og kulturmiljø. Særlig sårbare 
miljøer kan være kirker, kirkegårder, bygdetun, historiske veifar med mer.  
 
Automatisk fredete kulturminner kan være mindre synlig i terrenget enn stående bygninger.  
Alle kjente automatisk fredete- og nyere tids kulturminner som skal ivaretas, må tydelig 
avmerkes i plankart og i aktuelle prosjekteringsdokumenter for å unngå negative 
konsekvenser i anleggsperioden.  
 
Under anleggsperioden må kjente automatisk fredete kulturminner (med sikkerhetssone på 5 
meter) gjerdes inn med midlertidig gjerde for å unngå negative konsekvenser. Det kan også 
blir behov for dette ved nyere tids kulturminner. 
 
Det kan gi konsekvenser for tiltaket i anleggsperioden dersom tiltak som medfører direkte 
konflikt med automatisk fredete kulturminner og dispensasjon (jf. kulturminneloven, jf. § 8, 4. 
ledd). ikke er avklart i planprosessen. Konsekvenser kan være stans av arbeidet og betydelig 
utsettelser.   
 
Under anleggsarbeid eller annen virksomhet kan det fremkomme automatisk fredete 
kulturminner. Om dette skjer og skal arbeidet stanses umiddelbart jf. lov om kulturminner §8, 
2. ledd og kulturminnemyndighet skal varsles.  
 
Spesifikt 
Potensialet for en mulig konflikt vurderes som større ved enkelte masselagringsområder enn 
andre. Ved følgende masselagringsområder vurderes konfliktpotensialet som størst: D13, D19 
og D20, D27, D36, D37 og D38, D39, D41 og D42, D46, D47, D49 og D50, D51 og D52, D53 
og D59. I flere av områdene ligger det automatisk fredete eller nyere tids kulturminner i eller 
like ved masselagringsområdet. Dette kan være aktivitets- og boplasser, gamle veifar, 
grensesteiner, listeførte bygninger mm.  
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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 

«…Kommunedelplanen har bestemmelser om at det skal tilstrebes løsninger som 

minimaliserer tap av og fysiske inngrep i kulturminneverdier og deres 

landskapsrom. Reguleringsarbeidet skal søke løsninger som minimaliserer visuell 

påvirkning av omkringliggende landskap og kulturminneverdier. Dette gjelder både 

ved utforming av veianlegget, midlertidige anleggsområder og i byggefasen. Gamle 

Postvei mellom Hullvann og Tisjø, Vestlandske hovedvei og viktige områder for 

tema kulturarv ved blant annet Sannidal og Fosstveit, er eksempler på områder 

hvor dette temaet vil tillegges særlig vekt. 

 

Agder fylkeskommune og tidligere Telemark fylkeskommune har i sammenheng 

med kommunedelplanen i løpet av 2019 gjennomført store deler av § 9-

undersøkelser etter kulturminneloven (arkeologiske registreringer). Undersøkelsene 

vil fortsette i 2020.  

 

Det er påvist flere automatisk fredete kulturminner i planområdet som ikke var 

kjent da kommunedelplanen ble utarbeidet. Eksempelvis er det påvist omkring 50 

steinalderboplasser i tidligere Telemark fylke. Med bakgrunn i dette vil det være 

behov for en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget og omtale for fagtema kulturarv 

i reguleringsplanen. Kjente og nye kulturminner og kulturmiljø skal beskrives, 

kartfestes og planens virkning på kulturminnene skal synliggjøres …» 

 

3.2 Influensområde 

Med "influensområde" menes områder som kan blir påvirket av tiltaket – inkludert 
planområdet. Influensområdet utgjør undersøkelsesområdet og vil variere fra tema til tema. 
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Figur 3-1  Planområdet er området der tiltaket kan medføre fysiske arealbeslag. Influensområdet er samlede 

området der tiltaket kan medføre konsekvenser. Influensområdet vil variere fra tema til tema og bør kartfestes, jf. 

V712 s. 32. 

 

3.3 Gjeldende rammer og premisser 

Definisjon  

• Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner av 1978:  

o Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt 
fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller 
tradisjon til. 

o Begrepet kulturmiljø er definert som et område der kulturminner inngår som 
en del av en større helhet eller sammenheng. 

o Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste kulturminner fra før 1537 
og alle stående byggverk med opprinnelse fra før 1650 (disse må erklæres 
automatisk fredet dersom de er oppført i perioden 1537-1649), samt samiske 
kulturminner eldre enn 100 år. Fredningen omfatter vanligvis en sikringssone 
på fem meter rundt kulturminnet (kml. § 6). 

o Kulturminner fra tiden etter år 1537 betegnes nyere tids kulturminner og kan 
fredes ved enkeltvedtak. Skipsfunn eldre enn 100 år er statens eiendom og 
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behandles i praksis som automatisk fredete kulturminner (kml. § 14). Slike funn 
kan ikke frigis gjennom planvedtak, men krever særskilt dispensasjonsvedtak. 

o Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet, som 
viser utviklingen som danner grunnlaget for dagens samfunn. Kulturminnene 
er uerstattelige verdier, som vi har et ansvar for å forvalte på best mulig måte. 

o Kulturlandskap er landskap som er betydelig preget av menneskelig bruk og 
virksomhet. 

Overordnete føringer 

• St.meld. nr. 22 (2004-2005) Kultur og næring 

• St.meld. nr. 26 (2002-2003) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand 

• St.meld. nr. 58 (1996-97) Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling   

• St.meld. nr. 23 (2001–2002) Bedre miljø og tettsteder 

• St.meld. nr. 16 (2004–2005) Leve med kulturminner 

• St.meld. nr. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste. Kulturminnepolitikken 

• St. meld. Nr. 16 (2019-2020) Nye mål i kulturmiljøpolitikken - Engasjement, bærekraft 
og mangfold. 

• T- 1497 Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 

• Riksantikvaren (2016) Kulturminner, kulturmiljøer og landskap - Plan- og 
bygningsloven 

• Riksantikvaren (2015): Kulturarvens samfunnsnytte – verdiskapingsarbeidet 2012-
2015. Riksantikvaren, Oslo 

• Riksantikvaren (2013) Kulturminner i kommunen - Kulturminneplaner  

• Riksantikvaren (2011): Kulturminner i bruk: verdi, vekst og vern: 
Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet 2006-2010. Sluttrapport. 
Riksantikvaren, Oslo 

Lokale rammer og føringer 

• Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) for Vestfold 

• Regionplan Agder 2030 Attraktiv, samskapende og bærekraftig 

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

• Gjerstad kommune Kulturminnevernplan 2019 – 2022 

• Kulturminneplan for Tvedestrand kommune (2020-2024) – høringsutkast 

• Strategisk plan for kulturminner Kragerø - 2017 
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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 Skala for vurdering av verdi. Kilde: SVV sin håndbok V712, 2018 

 
 
I tillegg til håndbok V712 er det i utredningen skjelnet til Riksantikvarens tre overordnede 
verdier som forteller om et kulturminnes verneverdi. De tre verdiene er henholdsvis: kilde til 
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kunnskap (kunnskapsverdi), som grunnlag for opplevelse (opplevelsesverdi) og som ressurs 
for bruk (bruksverdi).  

• Kilde til kunnskap: ved vurdering av et kulturminnes kunnskapsverdi skal 
representativitet, sammenheng/miljø, autentisitet og fysisk tilstand vurderes.  

• Grunnlag for opplevelse: menneskene opplever kulturminner og kulturmiljø på hver 
sin måte. Opplevelsene henger blant annet sammen med kunnskap, holdninger, 
tilknytning til stedet og hvilke sosiale eller etniske grupper en hører til. 
Kulturminnene er med på å vise kontinuitet og endring i det fysiske miljøet og gir 
stedet karakter.  

• Bruksressurs: mange kulturminner og kulturmiljø er i daglig bruk, og har slik sett 
verdi som bruksressurs i seg selv. I sammenheng med friluftsliv og turisme inngår 
kulturminnene som en del av opplevelsene, og kan dermed også ha en pedagogisk 
verdi. Kulturminnene er med andre ord en indirekte ressurs som gir grunnlag for 
næringsutvikling.  

 
Verdivurderingen er holdt på et generelt nivå. Kulturminner fra middelalderen eller tidligere 
er automatisk fredet etter kulturminneloven, og har sammen med vedtaksfredete 
kulturminner per definisjon stor verdi. 
 
 

 
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. Et veitiltak kan gi både negativ og positiv påvirkning. Påvirkningsfaktorer 
for temaet er gjengitt i tabellen under.  
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Tabell 4-2 Tabellen viser nivåene av påvirkningsgrad man skal utrede. Kilde: SSV sin 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 

Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til 
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Denne utredningen omfatter en 
redegjørelse av både automatisk fredete og nyere tids kulturminner.  
 
Landskapsbilde er utredet i egen fagrapport. Denne tar for seg konsekvenser av tiltaket for 
landskap og landskapsbilde. 

4.3 Kunnskapsgrunnlag  

Digitale kart og modell ligger til grunn for vurdering av tiltak. Detaljeringsgraden i 
prosjektering og modell er tilpasset reguleringsplannivå. 
 
Beskrivelse av områder for masselagring framkommer for hvert enkelt område som vurderes i 
denne konsekvensutredningen. Prinsipper i estetisk oppfølgingsplan skal legges til grunn for 
utforming. Yttergrense for områder er lagt til grunn for avgrensing av arealer som kan bli 
direkte berørt av masselagring. 
 
Utredningen er utarbeidet på bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon ved søk i 
databaser og befaring på strekningen. Det er tatt utgangspunkt i relevant og tilgjengelig 
informasjon fra datakilder som kart, ortofoto, overordna planer og føringer, fylkeskommunale 
planer, kommunale planer og temaplaner. Følgende registre er spesielt brukt: 

 
• Askeladden er Riksantikvarens database for registrerte kulturminner og kulturmiljøer 

som enten er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og bygningsloven eller 
er kulturminnefaglig vurdert som verneverdige. 
 

• SEFRAK er en forkortelse av Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i 
Noreg. Registeret er landsdekkende og viser eldre bygninger i Norge, oppført før 
1900. SEFRAK skiller mellom byggverk og anlegg som er oppført før 1850 og de som 
er oppført i perioden 1850-1900. Dette er vist med trekanter som er fargekodet i kart. 
Grå trekant henviser til bygninger som er revet, brent eller på annen måte fjernet, gul 
trekant henviser til bygninger som er oppført mellom 1850-1900, og rød trekant som 
henviser til bygninger oppført før 1850. Det at en bygning står listet i SEFRAK gir den 
ikke i seg selv noen vernestatus. 
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Figur 4-4 Figuren viser SEFRAK-registerets trekantinndeling. 

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. 
 
Parallelt med arbeidet med detaljreguleringsplanen pågår det arkeologiske registreringer og 
undersøkelser i regi av Agder Fylkeskommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune.  
De arkeologiske registreringene ble fullført høsten 2020, men endelige fagrapporter 
foreligger ikke pt.  
 
Underveis i prosessen er det gjennomført dialogomøter med fylkeskommunene, henholdsvis 
i oktober og desember 2020.  
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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). 

6.1 D1 Dørdal 

  
Figur 6-1: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema kulturarv.  

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. Området et lagt i et dalsøkk og følger terrenget fra nordvest til sørøst. Det 
ligger et eksisterende masslagringsområde 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 

I område D1 Dørdal finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids kulturminner.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

         ▲ 
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Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: 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. 
 

6.2 D6 Skaugheia 

  
Figur 6-2: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema kulturarv. 

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 
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 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 

I område D6 Skaugheia finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 
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Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K2 Bakkevannet Nord som i verdikartet er 
gitt middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                          ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: 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. 
 

6.3 D9 Stidalen 

  
Figur 6-3: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema kulturarv. 

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 
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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 

I område D9 Stidalen finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

          ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: 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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6.4 D12 Vesterbekk 

  
Figur 6-4: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema kulturarv. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like nord for Vesterbekkkilen i nordvestre 
del av Hullvann i Kragerø kommune. Området ligger i hellende terreng mot Hullvann. Arealet 
er skogkledd. Bekk like nord for området  
 

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 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D12 Vesterbekk finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner.  
 
Nordvest for masselagringsområdet går den automatisk fredete Postveien.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K4 Auråa som i verdikartet er gitt middels 
verdi.  
 
  Uten betydning          Noe                           Middels   Stor          Svært stor  
   

                                                          ▲ 
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Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Postveien er vurdert til å 
bli lite påvirket. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: 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. 
 

6.5 D13 Ødegård 

  
Figur 6-5: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema kulturarv. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Mastereidmyra nord for Tisjø i 
Kragerø kommune. Området er nede i et mindre søkk og er dekt med skog. I nordvestre del 
er det en bekk og i østre del er det et lite vann og en bekk. Området ligger like nordvest for 
bebyggelse og dyrka mark.  
 

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 er 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).    
 

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. 
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Dagens situasjon 

I område D13 Ødegård finnes ingen kjente automatisk fredete kulturminner. Øst i feltet ligger 
Postveien, et nyere tids kulturminne. En av de eldste kjøreveiene i Norge. Det finnes ingen 
kjente kulturminner i vest.  

Verdi 

Masselagringsområdet ligger mellom delområdet K4 Auråa som er gitt middels verdi i 
verdikartet, og et område som er vurdert til å være uten betydning. Verdien for området er 
derfor vurdert til å være middels.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                          ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil medføre at det nyere tids kulturminnet Postveien blir brutt, og at veien 
mister deler av konteksten den ligger i. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: forringet.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                                                                        ▲ 

Konsekvens 

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

6.6 D14 Ødegård 

  
Figur 6-6: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema kulturarv. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like sørvest for Mastereidmyra og 
Ødegård og like nord for Tisjøtjenna i Kragerø kommune. Området er mellom to høydedrag 
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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 samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D14 Ødegård finnes det ingen kjente automatisk fredete kulturminner. Skriftlige 
kilder og eldre kart antyder at Postveien har krysset området der masselagringsområdet er 
foreslått. I øst ligger Ødegård, et SEFRAK-registrert gårdsbruk og tidligere skysstasjon. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K5 Østerfoss og Farsjø som i verdikartet er 
gitt stor verdi.  
 

   Uten betydning             Noe               Middels   Stor          Svært stor  
 

                                                                                    ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil medføre at det nyere tids kulturminnet Postveien blir brutt, og at veien 
mister deler av sin lokale kontekst. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: 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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6.7 D19 Brynemo 

  
Figur 6-7: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema kulturarv. 

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 
en maks fyllingshøyde på ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være 
LNFR og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D19 Brynemo finnes ingen kjente nyere tids kulturminner. Sørøst for området ligger 
den SEFRAK-registrerte plassen Brynemo. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

          ▲ 
 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: ubetydelig endring. 
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          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. 
 

6.8 D20 Langtjern 

  
Figur 6-8: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema kulturarv. 

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 D19. Adkomsten til D19 er 
på pilotvei fra linja, eller via Heglandsveien og på eksisterende skogsvei med avkjøring fra 
Heglandsveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde på ca. 15-20 meter over dagens 
terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR. 

Dagens situasjon 

I område D20 Langtjern finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 
 
Sørøst for området ligger den SEFRAK-registrerte plassen Brynemo.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning. 
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   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

          ▲ 
 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: 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.  
 
 

6.9 D23 Kåskollen 

  
Figur 6-9: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema kulturarv. 

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.  
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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 

I område D23 Kåskollen finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

           ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: 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: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 
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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.  
 

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 

I område D24 Kåsa finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

           ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: 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: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 

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 

I område D25A Blautmyrdalen finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

           ▲ 
 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: ubetydelig endring. 
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          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. 
 

6.12 D25B Vassbånndalen 

  
Figur 6-12: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 

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. 
 

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 

I område D25B finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning. 
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   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

           ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: 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. 
 

6.13 D26 Bråtvannsdalen 

  
Figur 6-13: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 

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.  
 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING KULTURARV 

 
  

 
 

Side 41 av 102 
 

 

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 samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D26 Bråtvannsdalen finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

           ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: 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. 
 

6.14 D27 Salen 
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Figur 6-14: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 

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 samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D27 Salen finnes ingen kjente nyere tids eller automatisk fredete kulturminner. Like 
vest for området ligger Bråtvannsdalen, et SEFRAK-registrert småbruk med flere listeførte 
bygninger.  

Verdi 

Masselagringsområdet ligger hovedsakelig i et område som i verdikartet er gitt verdien uten 
betydning. I sørøst ligger foreslått masselagringsområde innenfor et delområde som er gitt 
noe verdi. Her ligger småbruket Bråtvannsdalen som har flere bevarte bygninger. Verdien for 
delområdet er derfor vurdert til å være noe. 
 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                         ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir direkte berørt. 
Masselagringsområdet blir derimot liggende nær småbruket Bråtvannsdalen i sørøst og vil 
påvirke dette negativt. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: noe forringet. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                                                    ▲ 

Konsekvens 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.15 D28 Stedalen 

  
Figur 6-15: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 

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. 

Dagens situasjon 

I område D28 Stedalen finnes ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

           ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: ubetydelig endring. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                          ▲ 
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Konsekvens 

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

6.16 D29 Brattliene 

  
Figur 6-16: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 

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 

I område D29 Brattliene finnes ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 
Omtrent 100 meter sørøst for området ligger et nyere tids kulturminne, Vestlandske 
hovedvei, etablert tidlig på 1800-tallet. For veien pågår en fredningssak. Nord for området 
ligger nyere tids, ikke fredet steinkonstruksjon med røys og gjerder.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

          ▲ 
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Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir direkte berørt. Likevel vil 
masselagringsområdet kunne gi en negativ påvirkning på landskapet rundt, herunder den 
Vestlandske hovedvei som ligger i nærheten. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: noe 
forringet.  
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                                                 ▲ 

Konsekvens 

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

6.17 D30 Brondalsheia 

   
Figur 6-17: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 

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.  
 
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 samferdselsformål. 
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Dagens situasjon 

I område D30 Brondalsheia finnes ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. Omtrent 130 meter sørøst for området ligger et nyere tids kulturminne, 
Vestlandske hovedvei, etablert tidlig på 1800-tallet. For veien pågår en fredningssak.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

        ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir direkte berørt. Likevel vil 
masselagringsområdet kunne gi en negativ påvirkning på landskapet rundt, herunder den 
Vestlandske hovedvei som ligger i nærheten. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: noe 
forringet.   
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                                                ▲ 

Konsekvens 

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

6.18 D32 Brokelandsheia 

  
Figur 6-18: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 
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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 

I område D32 Brokelandsheia finnes kjente automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 
Omtrent 70 meter sørøst for området, på andre siden av et høydedrag, ligger et nyere tids 
kulturminne, en grensestein fra etterreformatorisk tid.   

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K15 Brokelandsheia som i verdikartet er gitt 
noe verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                  ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Grensesteinen ligger med 
god avstand fra masselagringsområdet. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: 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. 
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6.19 D33 Brokelandsheia 

  
Figur 6-19: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 

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 

I område D33 Brokelandsheia finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

           ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: ubetydelig endring. 
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          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. 
 

6.20 D34 Klafjellmyra 

  
Figur 6-20: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 

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 

I område D34 Klafjellmyra finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 
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Verdi 

D34 ligger i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

           ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: 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. 
 

6.21 D35 Mjåvann 

  
Figur 6-21: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 

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.  
 
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. 
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Dagens situasjon 

I område D35 Mjåvann finnes kjente automatisk fredete kulturminner, to grensesteiner fra 
førreformatorisk tid, som ligger sentralt i området. Like vest for området ligger ytterligere en 
automatisk fredet grensestein, og et nyere tids kulturminne, en hyttetuft.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K17 Molandsvann som i verdikartet er gitt 
noe verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                  ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil medføre at to automatisk fredete grensesteinslokaliteter blir fjernet eller 
ødelagt. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: noe forringet.  
 
Tiltakets påvirkning er vurdert til noe forringet. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                                                 ▲ 

Konsekvens 

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

6.22 D36 Molandsvann 

  
Figur 6-22: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 
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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 

I område D36 Molandsvann finnes det ingen kjente nyere tids kulturminner. Nord og sør i 
D36 finnes det grensesteinslokaliteter som er automatisk fredete.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K17 Molandsvann som i verdikartet er gitt 
noe verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                         ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil medføre at to-tre automatisk fredete grensesteinslokaliteter blir direkte 
berørt. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: noe forringet.  
 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                                                 ▲ 

Konsekvens 

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



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING KULTURARV 

 
  

 
 

Side 53 av 102 
 

 

6.23 D37 Limyra 

  
Figur 6-23: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema 

kulturarv. 

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 samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D37 Limyra finnes det ingen kjente automatisk fredete kulturminner. Nordøst i 
området ligger det en kullmile fra etterreformatorisk tid. Denne er ikke fredet. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K18 Stormyråsen som i verdikartet er gitt 
noe verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                          ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil medføre at et nyere tids kulturminne, en kullmile, blir direkte berørt. 
Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: noe forringet. 
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          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                                                ▲ 

Konsekvens 

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

6.24 D38 Limyra 

  
Figur 6-24: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 og samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D38 Limyra finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 
Sørvest for området, over Skomakerheiana, ligger den automatisk fredete Kirkeveien som 
gikk fra Vegårshei til Søndeled i middelalderen. 
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Verdi 

Masselagringsområdet ligger delvis i delområdet K37 Limyra som i verdikartet er gitt noe 
verdi, og delvis i delområdet K38 Limyra som er gitt middels verdi. Masselageret ligger mer i 
K37 enn K38, og verdien er derfor vurdert til å være noe.   
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                 ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Den automatisk fredete 
Kirkeveien ligger med god avstand fra masselagringsområdet (ca. 130-140 meter), i et 
dalsøkk. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: 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. 
 

6.25 D39 Moland 

  
Figur 6-25: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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. 
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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 

I område D39 Moland finnes det ingen kjente nyere tids kulturminner. Vest i 
masselagringsområdet ligger den automatisk fredete Kirkeveien som er datert til middelalder. 
Denne ble registrert i 2019, i etterkant av vedtak av eksisterende reguleringsplan for området 
(vedtatt i 2003, med mindre endring i 2010).  
 
Rett utenfor området, mot øst, ligger den tidligere husmannsplassen "Askekjør". Plassen er 
ikke automatisk fredet, men er registrert i SEFRAK.   

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått delvis innenfor delområdet K19 Kirkeveien som i 
verdikartet er gitt middels verdi, og delvis i et område som er vurdert til å være uten 
betydning. Verdien er derfor vurdert til å være middels.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                           ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil medføre at kjente kulturminner blir berørt. Den automatisk fredete 
Kirkeveien ligger vest i masselagringsområdet, og vil bli delvis ødelagt av tiltaket. Tiltakets 
påvirkning er derfor vurdert til: forringet. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                                                                        ▲ 

Konsekvens 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet. 
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6.26 D40 Rundholt 

  
Figur 6-26: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 
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 samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D40 Rundholt finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K21 Langhøl og Savannet som i verdikartet 
er gitt stor verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                                                    ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: ubetydelig endring. 
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          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. 
 

6.27 D41 Rundholt 

  
Figur 6-27: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 

I område D41 Rundholt finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. Rett vest for masselagringsområdet ligger det en automatisk fredet 
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grensesteinslokalitet. Område D41 er foreslått i et område hvor det i nærheten (ved Pollen) 
finnes et mangfold av kulturminner, både automatisk fredete og nyere tids.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K21 Langhøl og Savannet som i verdikartet 
er gitt stor verdi. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                                                   ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir direkte berørt. Likevel ligger det 
ved et kulturmiljø med stor tidsdybde. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: 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. 
 

6.28 D42 Rundholt 

   
Figur 6-28: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området strekker seg 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.  
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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 
maks fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D42 Rundholt finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. Rett nordvest for masselageret ligget det fem automatisk fredete 
grensesteinslokaliteter. Område D42 ligger i nærheten av kulturmiljøet Pollen hvor det finnes 
et mangfold av kulturminner, både automatisk fredete og nyere tids.  

Verdi 

Masselagringsområdet ligger delvis i delområdet K21 Langhøl og Savannet som i verdikartet 
er gitt stor verdi, og delvis i et området som er vurdert til å være uten betydning. Verdien er 
derfor vurdert til å være stor. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                                                  ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir direkte berørt. Likevel ligger det 
nær et kulturmiljø med stor tidsdybde. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til 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. 
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6.29 D43 Bumyr 

  
Figur 6-29: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D43 Bumyr finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

           ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: ubetydelig endring. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                          ▲ 
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Konsekvens 

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

6.30 D45 Djupmyr 

  
Figur 6-30: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 

I område D45 Djupmyr finnes det ingen kjente automatisk fredete kulturminner. Nordøst i 
området ligger det et nyere tids kulturminne. Dette er en grensestein, som ikke er fredet. 
Midt i masselagringsområdet, mellom Langkjerr og Djupmyr, er det registrert en kullmile. 
Denne er av nyere tid, og ikke fredet.  
 
Sørøst og utenfor området ligger det eldre gårdsmiljøet "Greina". Disse er registrert i SEFRAK. 
Avstanden mellom kulturmiljøet og masselagringsområdet er anslagsvis 130-140 meter i 
luftlinje.  
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Verdi 

Masselagringsområdet er fordelt mellom to delområder, K26 Nattvann og Sandvann og K27 
Djupmyrheia, som begge er gitt noe verdi. Verdien for masselageret er derfor vurdert til å 
være noe.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                           ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil medføre at nyere tids kulturminner, en grensetein og en kullmile blir 
direkte berørt. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: noe forringet. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                                               ▲ 

Konsekvens 

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

6.31 D46 Kråketjernhogsten 

  
Figur 6-31: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 
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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 

I område D46 Kråketjernhogsten finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner.  
 
Rett utenfor området, mot vest, ligger den automatisk fredete Ridevegen. Denne er datert til 
jernalder/middelalder og gikk tidligere mellom gården Vierli til postgården og gjestgiveriet i 
Angelstad like ved Fosstveit. Langsmed veien finnes flere skriverfjell.  

Verdi 

Masselagringsområdet ligger innenfor to delområder, K28 Lyngrotheia og K29 
Skjerholtdalen, som i verdikartet er gitt stor verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                                                   ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir direkte berørt. Likevel ligger det 
flere automatisk fredete kulturminner i nærheten som blir negativt påvirket. Tiltakets 
påvirkning er derfor vurdert til: 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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6.32 D47 Kråketjernhogsten 

  
Figur 6-32: T.v. 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. 
 
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 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D47 Kråketjernhogsten finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet ligger mellom to delområder, K28 Lyngrotheia og K29 
Skjerkholtdalen, som i verdikartet er gitt stor verdi. 
  
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                                                   ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir direkte berørt. Likevel ligger det 
flere automatisk fredete kulturminner i nærheten som blir negativt påvirket. Tiltakets 
påvirkning er derfor vurdert til: forringet. 
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          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. 
 

6.33 D49 Sagåsen 

  
Figur 6-33: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D49 Sagåsen finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner.  
 
Like nordvest for delområdet går det en eldre ferdselsvei, i form av en tydelig sti. Veien er 
delvis oppbygd med småstein, og leder til et skjerp hvor det har vært uttak av feltspat. Veien 
er etterreformatorisk og er ikke fredet. Rett nord for område D49 ligger det et lite 
feltspatbrudd. Skjerpet ligger på toppen av ei hei, med turstier som passerer forbi. Skjerpet er 
et nyere tids kulturminne, og er ikke fredet. Masselagringsområdet ligger nord for et 
kulturhistorisk landskap (Skjerkholtdalen) som er av stor verdi.  
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Verdi 

Masselagringsområdet ligger i delområdet K29 Skjerkholtdalen som i verdikartet er gitt stor 
verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                          ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir direkte berørt. Likevel ligger det 
flere automatisk fredete kulturminner i nærheten som blir negativt påvirket. Tiltakets 
påvirkning er derfor vurdert til: 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. 
 

6.34 D50 Sagåsen 

  
Figur 6-34: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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. 
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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. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D50 Sagåsen finnes det ingen kjente nyere tids kulturminner. Sentralt i 
masselagringsområdet ligger to bogasteller. Disse er automatisk fredete, og er eldre 
jaktplasser.  
 
Nordvest og utenfor område D50 går det en eldre ferdselsvei, i form av en tydelig sti. Veien 
er etterreformatorisk og er ikke fredet. Rett nord for område D50 ligger det et lite 
feltspatbrudd. Skjerpet er et nyere tids kulturminne, og er ikke fredet. Masselagringsområdet 
ligger nord for i et kulturhistorisk landskap (Skjerkholtdalen) som er av stor verdi.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K29 Skjerkholtdalen som i verdikartet er gitt 
stor verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                                                    ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil medføre at to automatisk fredete kulturminner (bogasteller) blir fjernet 
eller ødelagt. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: 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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6.35 D51 Skjerkholt 

  
Figur 6-35: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D51 Skjerkholt finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 
 
Rett sør for området ligger Skjerholtvassdraget. Langs dette ligger det flere automatisk 
fredete og nyere tids kulturminner.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K29 Skjerkholtdalen som i verdikartet er gitt 
stor verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                                                    ▲ 
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Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir direkte berørt. Likevel ligger det 
flere automatisk fredete kulturminner i nærheten som blir negativt påvirket. Tiltakets 
påvirkning er derfor vurdert til: 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. 
 

6.36 D52 Skjerkholt 

  
Figur 6-36: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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.   
 
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. 
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Dagens situasjon 

I område D52 Skjerkholt finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner.  
 
Sørøst for området ligger det et automatisk fredet kulturminne. Dette er "Fåmyr", som er en 
myr omkranset og inngjerdet av et steingjerde, sannsynligvis for å holde dyr ute. Myra har 
blitt grøftet. Navnet kan settes i forbindelse med det første trinnet i prosessen rundt 
linproduksjon.  
 

Nord for område D52 ligger Skjerkholtvassdraget. Langs dette ligger det flere kulturminner, 
både automatisk fredete og nyere tids.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K29 Skjerkholtdalen som i verdikartet er gitt 
stor verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                                                   ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir direkte berørt. Likevel ligger det 
flere automatisk fredete kulturminner i nærheten som blir negativt påvirket. Tiltakets 
påvirkning er derfor vurdert til: 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. 
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6.37 D53 Sandvann 

  
Figur 6-37: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 
samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D53 Sandvann finnes det ingen kjente automatisk fredete kulturminner. 
 
Sørvest i masselagringsområdet ligger det en grensestein, bestående av én markørstein i 
midten av to vitnesteiner. Steinen markerer eiendomsgrensen mellom gbnr. 52/1 og gbnr. 
55/2 og er av etterreformatorisk tid.  
 
Sørøst og rett utenfor D53 ligger det et lite skjerp og lite kvartsbrudd, begge datert til 1800-
/1900-tallet. Ingen av disse er fredete.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K30 Sandvann som i verdikartet er gitt 
middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                         ▲ 
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Påvirkning 

Nytt masselager vil medføre at et nyere tids kulturminner, en grensestein blir direkte berørt, 
og at to steinbrudd rett utenfor masselagringsområdets avgrensing blir negativt påvirket, og 
trolig ødelagt. Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: 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. 
 

6.38 D54 Modalen 

  
Figur 6-38: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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. 

Dagens situasjon 

I område D54 Modalen finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner.  
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Masselagringsområdet ligget i et viktig kulturhistorisk landskap. Det finnes flere registrerte 
nyere tids kulturminner, herunder kvarts- og steinbrudd, grensesteiner, rest etter 
husmannsplass og automatisk fredete kulturminner slik som grensesteiner og bogastelle. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K30 Sandvann som i verdikartet er gitt 
middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                         ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir direkte berørt. Likevel ligger de i 
et kulturhistorisk landskap med et stort antall registrerte kulturminner. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: 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. 
 

6.39 D56 Bjørnstad 

  
Figur 6-39: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 
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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 

I område D56 Bjørnstad finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet vurdert til å være uten 
betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

           ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: 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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6.40 D58 Gårdalen 

  
Figur 6-40: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D58 Gårdalen finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet ligger delvis i delområdet K32 Bjørnstad som er gitt noe verdi, og 
delvis i et område som er gitt uten betydning. Verdien er derfor vurdert til å være uten 
betydning.   
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

         ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: ubetydelig endring. 
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          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. 
 

6.41 D59 Tronskjær 

  
Figur 6-41: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Grummestadheia, øst for Tronskjær i 
Bamble kommune. Arealet som er planlagt for masselager ligger i et dalsøkk. Området er 
småkupert, grunnlendt og dekket av barskog.   
 
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 samferdselsformål. 

Dagens situasjon 

I område D59 Tronskjær finnes det et kjent automatisk fredet kulturminne, en boplass fra 
eldre steinalder.  Spredt rundt masselagringsområdet er det i tillegg registrert 7 automatisk 
fredete steinalderlokaliteter/bosetnings-spor beliggende i Grummestadheia. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K2 Bakkevannet Nord som i verdikartet er 
gitt middels verdi.  
 
 



FAGRAPPORT MASSELAGRING  
KONSEKVENSUTREDNING KULTURARV 

 
  

 
 

Side 78 av 102 
 

 

   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                          ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil medføre at et kulturminne blir direkte berørt. Masselagringsområdet er 
foreslått i et kulturhistorisk landskap hvor det er registrert et stort antall steinalderboplasser. 
Tiltakets påvirkning er derfor vurdert til: forringet. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                                                                        ▲ 

Konsekvens 

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

6.42 D63 Plassen 

  
Figur 6-42: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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. 
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Dagens situasjon 

I område D63 Plassen finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner.  
 
I retning vest ligger småbruket "Plassen", som er kommunalt listeført.  

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i delområdet K3 Bakkevannet Sør som i verdikartet er gitt 
middels verdi.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

                                                         ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: uten betydning. 
 

 
          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: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 
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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. 

Dagens situasjon 

I område D65 Hulldalen finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning.  
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

          ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: 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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6.44 D67 Hulldalen 

   
Figur 6-44: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utklipp av innsynskart for fagtema. 

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 

I område D67 Hulldalen finnes det ingen kjente automatisk fredete eller nyere tids 
kulturminner. 

Verdi 

Masselagringsområdet er foreslått i et område som i verdikartet er vurdert til å være uten 
betydning. 
 
   Uten betydning             Noe          Middels   Stor          Svært stor  

   

           ▲ 

Påvirkning 

Nytt masselager vil ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt. Tiltakets påvirkning er 
derfor vurdert til: ubetydelig endring. 
 
          Forbedret      Ubetydelig endring    Noe forringet            Forringet          Sterkt forringet 

 

                          ▲ 
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Konsekvens 

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

6.45 Konsekvenser i anleggsperioden 

Generelt 

Anleggsperioden vil kunne medføre en stor belastning for kulturminner og kulturmiljøer. I 
tillegg til selve arealet for masseuttak/masselagringsområde, vil det være behov for 
midlertidig bygge- og anleggsområde, anleggsveier, samt tipp- og riggområder. Flere 
kulturminner kan bli direkte, og eller indirekte berørt. I anleggsperioden vil støv og støy 
kunne medføre konsekvenser for tilliggende områder, herunder kulturminner og kulturmiljø. 
Særlig sårbare miljøer kan være kirker, kirkegårder, bygdetun, historiske veifar med mer.  
 
Automatisk fredete kulturminner kan være mindre synlig i terrenget enn stående bygninger.  
Alle kjente automatisk fredete- og nyere tids kulturminner som skal ivaretas, må avmerkes i 
planmaterialet for å unngå negative konsekvenser i anleggsperioden.  
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7 Skadereduserende tiltak 

7.1 Anleggsperioden 

For et veiprosjekt som E18 og masselagringsområder knyttet til prosjektet, er påvirkning og 
konsekvens for deltema kulturarv i mange tilfeller primært knyttet til aktivitet og direkte 
virkning i anleggsfasen. For eksempel: dersom et kulturminne skades eller ødelegges av 
anleggsaktivitet medfører det en varig endring av kulturmiljøet kulturminnet inngikk i. 
 
Det følgende er en gjennomgang av skadereduserende tiltak i anleggsperioden. Først 
generelt for tiltaket, deretter spesifikt for delområder/tema.  
 

Generelt 

• Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatisk fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og 
kulturvernmyndighetene varsles som omtalt i lov om kulturminner § 8, 2. ledd. 

• Alle kjente automatisk fredete- og nyere tids kulturminner som skal ivaretas skal 
avmerkes i plankart.  

• Under anleggsperioden må kjente registrerte automatisk fredete kulturminner som 
skal ivaretas gjerdes inn med midlertidig gjerde. Automatisk fredete kulturminner har 
en sikringssone på 5 meter, som i likhet med selve kulturminnet er fredet. I tillegg 
skal det legges inn en ekstra sikkerhetssone. Bredde avklares av 
kulturminnemyndighet (krav fra Vestfold og Telemark fylkeskommune og Agder 
Fylkeskommune).  

• Der tiltak medfører direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner, og det ikke 
lar seg gjøre med plantilpasninger og regulering til hensynssone med bestemmelser 
om vern, kreves det dispensasjon fra kulturminneloven, jf. § 8, 1. ledd. Dersom 
dispensasjon blir gitt av Fylkeskommunen vil det normalt bli satt vilkår om 
arkeologiske utgravinger. Ved fjerning av automatisk fredete kulturminner etter 
dispensasjonsvedtak, vil sikring av kunnskapsverdien som kulturminnene har 
gjennom utgraving, være et viktig avbøtende tiltak. 

 

Spesifikt for sted/tema 

• Automatiske fredete kulturminner, slik som aktivitets- og boplasser, gravrøyser mm. 
som ikke er frigitt, skal avmerkes i plan- og prosjekteringsmaterialet og sikres i 
anleggsperioden. Et eksempel på slike kulturminner er bo- og aktivitetsområder fra 
eldre steinalder ved Grummestad. 

• Automatisk fredete eller nyere tids kulturminner/ferdselsveier med omkringliggende 
terreng utenfor bygg- og anleggsområdene skal avmerkes i planmaterialet og bør 
sikres i anleggsperioden. Anleggsferdsel langs eller over disse veiene bør unngås. 
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Eksempler på slike veier er Postveien, Gamle Vestlandske hovedvei, Kirkeveien Vierli 
mfl.) 

• Nyere tids kulturminner, slik som listeførte gårdsbruk og eiendommer, eller bruer og 
konstruksjoner, utenfor bygg- og anleggsområdene skal sikres og ivaretas i 
anleggsperioden. Eksempler på slike steder er gårder/småbruk som Plassen, 
Brynemo og Bråtvannsdalen, samt Fosstveit bru, Fosse bru eller Sundebru.  

 

Spesifikt 

Kulturminner avsatt til hensynssone bestemmelsesområde (#)  

Dette er automatisk fredete kulturminner som ligger innenfor avgrensningen for 
masselagringsområdene, og hvor det ikke har latt seg gjøre med plantilpasninger og 
regulering til hensynssoner. Kulturminnene må søkes frigitt, og er avhengig av dispensasjon 
fra kulturminneloven (KML) § 8, 1. ledd, før anleggsstart. Kulturminnene er i plankartene 
markert med bestemmelsesområde (#). 
 

Lokalitet Askeladden 

ID 

Type lokalitet 

Tvedestrand 

D50 - 

Sagåsen 

262655-0 Fangstlokalitet /bogastelle 

D50 - 

Sagåsen 

262656-0 Fangstlokalitet /bogastelle 

Risør  

D39 - 

Moland 

266682-0 Del av Kirkeveien 

D36 - 

Molandsvann 

266248-1 Merkestein 

D36 - 

Molandsvann 

26624 Merkestein 

Vegårshei 

- - - 

Gjerstad 

- - - 

Kragerø 

- - - 

Bamble 

D59 – 

Tronskjær  

263578-0 Bosetning- og aktivitetsområde (Grummestad 8) 
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Nyere tids-/ikke fredete kulturminner som ikke bevares 

Dette er nyere tids-/ ikke-fredete kulturminner som ligger innenfor avgrensningen for 
masselagringsområdene, og hvor det ikke har latt seg gjøre med plantilpasninger og 
regulering til hensynssoner. For disse kulturminnene og kulturmiljøene bør det avklares med 
kulturminnemyndighet ved evt. nødvendig fjerning/flytting, rivetillatelse, samt 
dokumentasjon. Kulturminnene er ikke markert i plankartene. 
 

Lokalitet Askeladden 

ID 

Type lokalitet 

Tvedestrand 

D53 - 

Sandvann 

244205-0 Skjerp 

D54 - 

Djupmyr 

262641-0 Kullfremstillingsanlegg 

Risør  

D37 - Limyra 262670-0 Kullfremstillingsanlegg 

D35 - 

Mjåvann 

263232-8 Grensestein 

D35 - 

Mjåvann 

263232-9 Grensestein 

Vegårshei 

- - - 

Gjerstad 

- - - 

Kragerø 

D13 - 

Ødegård  

266161-1 Del av Postveien 

Bamble 

- - - 

 

Anleggsveier i direkte konflikt med kulturminner 

Dette er automatisk fredete kulturminner og nyere tids-/ikke-fredete som vil bli berørt som 
følge av opparbeide av nye anleggsveier. 
 
Kulturminnet som er automatisk fredet må søkes frigitt, og er avhengig av dispensasjon fra 
kulturminneloven (KML) § 8, 1. ledd, før anleggsstart. Dette gjelder både helt og delvis 
fjerning.  
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Kulturminnet som er et nyere tids bør det avklares med kulturminnemyndighet ved evt. 
nødvendig fjerning/flytting, rivetillatelse, samt dokumentasjon. 
 

Lokalitet Askeladden ID Type lokalitet Vernestatus 

Tvedestrand  

Anleggsvei ved 

Bergehagen 

243396 Bosetnings- og 

aktivitetsområde fra 

steinalder 

 

Automatisk fredet 

Anleggsvei til 

Bergehagen 

243543-0 Vestlandske hovedvei, fra 

tidlig 1900-tallet kalt 

Sørlandske hovedvei. 

Nyere tids, ikke 

automatisk fredet. 

Regionalt listeført 

Risør  

- - -  

Vegårshei  

- - -  

Gjerstad  

- - -  

Kragerø  

    

Bamble  

- - -  

 

7.2 Permanent situasjon 

Det følgende er en gjennomgang av skadereduserende tiltak i permanent situasjon for 
tiltaket. Først generelt for tiltaket, deretter spesifikt for delområder/tema. 

Generelt 

• Kml. § 8.2: Det skal innarbeides en bestemmelse knyttet til varsling av 
kulturminnemyndighet Kml. § 8.2. 

• Plankart: Der automatisk fredete kulturminner ligger innen planområdet, må disse 
avmerkes med hensynssone eller tilsvarende avmerking i plankart og sikres i 
bestemmelser.  

• Kulturlandskap: Tiltaket bør i størst mulig grad hensynta kulturlandskapet i utforming 
ved videre detaljprosjektering og ved gjennomføring.  

• Ved planlegging av tiltak bør det vurderes hvordan beplantning eller annet kan 
dempe nær- og fjernvirkning. 

• Ved tiltak nær kjente kulturminner eller kulturmiljøer må disse søkes tilpasset 
kulturlandskapet og kulturmiljøet i størst mulig grad. 
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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 Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D1 finnes det ingen kjente automatisk fredete 
eller nyere tids kulturminner. Masselagringsområdet 
ligger i et område som er gitt verdien uten betydning. 
Nytt masselagringsområde vil ikke medføre at kjente 
kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir 
derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D6 Skaugheia Middels Ubetydelig 

endring 

I område D6 finnes det ingen kjente automatisk fredete 

eller nyere tids kulturminner. Masselagringsområdet 

ligger i et område som er gitt middels verdi. Nytt 

masselagringsområde vil ikke medføre at kjente 

kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir 

derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D9 Stidalen Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D9 finnes det ingen kjente automatisk fredete 

eller nyere tids kulturminner. Masselagringsområdet 

ligger i et område som er gitt verdien uten betydning. 

Nytt masselagringsområde vil ikke medføre at kjente 

kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir 

derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D12 Vesterbekk Middels Ubetydelig 

endring 

I område D12 finnes det kjente kulturminner.  

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke 

medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0)  

D13 Ødegård Middels Forringet I område D13 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor betydelig miljøskade. 

(--) 

D14 Ødegård Stor Forringet I område D14 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor betydelig miljøskade. 

(--) 

D19 Brynemo Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D19 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D20 Langtjenn Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D20 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

(0) 
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ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

D23 Kåskollen Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D23 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D24 Kåsa Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D24 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D25A 

Blautmyrdalen 

Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D25A finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D25B 

Vassbånndalen 

Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D25B finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D26 

Bråtvannsdalen 

Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D26 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D27 Salen Noe Noe 

forringet 

I område D27 finnes det kjente kulturminner. 

Delområdet som er gitt noe verdi. Nytt 

masselagringsområde vil medføre at kjente 

kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir 

derfor noe miljøskade. 

(-) 

D28 Stedalen Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D28 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 
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D29 Brattliene Uten 

betydning 

Noe 

forringet  

I område D29 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(0) 

D30 Brondalsheia Uten 

betydning 

Noe 

forringet 

I område D30 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(0) 

D32 

Brokelandsheia 

Noe Ubetydelig 

endring 

I område D32 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke medføre 

at kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D33 

Brokelandsheia 

Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D33 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

uten betydning. Nytt masselagringsområde vil ikke 

medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D34 Klafjellmyra Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D34 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D35 Mjåvann Noe Noe 

forringet 

I område D35 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D36 Molandsvann Noe Noe 

forringet 

I område D36 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D37 Limyra Noe Noe 

forringet 

I område D37 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D38 Limyra Noe Uten 

betydning 

I område D38 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke medføre 

(0) 
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at kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor ubetydelig miljøskade. 

D39 Moland Middels Forringet I område D39 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger hovedsakelig i et 

delområde som er gitt middels verdi. Nytt 

masselagringsområde vil medføre at kjente 

kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir 

derfor betydelig miljøskade. 

(--) 

D40 Rundholt Stor Ubetydelig 

endring 

I område D40 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke medføre 

at kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D41 Rundholt Stor Noe 

forringet 

I område D41 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D42 Rundholt Stor Noe 

forringet 

I område D42 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D43 Bumyr Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D43 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

ingen verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke medføre 

at kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor ubetydelig miljøskade. 

(0) 

D45 Djupymyr Noe Noe 

forringet 

I område D45 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir noe berørt, og konsekvensen 

av dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D46 

Kråketjernhogsten 

Stor Forringet I område D46 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor betydelig miljøskade. 

(--) 

D47 

Kråketjernhogsten 

Stor  Forringet I område D47 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor betydelig miljøskade. 

(--) 

D49 Sagåsen Middels Noe 

forringet 

I område D49 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

(-) 
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kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

D50 Sagåsen Stor Forringet I område D50 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor betydelig miljøskade. 

(--) 

D51 Skjerkholt Stor Noe 

forringet 

I område D51 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D52 Skjerkholt Stor Noe 

forringet 

I område D52 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D53 Sandvann Middels Noe 

forringet 

I område D53 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D54 Modalen Middels Noe 

forringet 

I område D54 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor noe miljøskade. 

(-) 

D56 Bjørnstad Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D56 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D58 Gårdalen Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D58 finnes det kjente kulturminner.  

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D59 Tronskjær Middels Forringet I område D59 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at 

kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av 

dette gir derfor betydelig miljøskade. 

(--) 

D63 Plassen Middels Ubetydelig 

endring 

I område D63 finnes det kjente kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt 

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke 

medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

(0) 
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konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

D65 Hulldalen Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D65 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

D67 Hulldalen Uten 

betydning 

Ubetydelig 

endring 

I område D67 finnes det ingen kjente automatisk 

fredete eller nyere tids kulturminner. 

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt 

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil 

ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og 

konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig 

miljøskade. 

(0) 

  
 
Generelt 
Samlet vurderes masselagringsområdene D13-14, D39, D46-47, D50 og D59 til å gi størst 
miljøskade for fagtemaet kulturarv. Disse gir konsekvensgrad: betydelig (--) miljøskade.  
 
Samlet vurderes masselagringsområdene D27, D35-D37, D41-D42, D45, D49 og D51-D54 til å 
gi nest størst miljøskade for fagtemaet kulturarv. Disse gir konsekvensgrad: noe (-) 
miljøskade.  
 
Samlet vurderes D1, D6, D9, D12, D19-D20, D24, D25A og D25B, D26, D28-D30, D32-D34, 
D38, D40, D43, D56, D58, D63, D65 og D67 til å gi lavest miljøskade for fagteamet kulturarv. 
Disse gir konsekvensgrad: (0), ubetydelig miljøskade.  
 
Spesielt 
Masselagringsområdene ved Ødegård (D13 og D14), Rundholt (D40), i og ved Skjerkholt og 
Sandvann (D46-47 og D50 og D59) bør unngås utfra hensyn til fagtema kulturarv. Disse 
områdene ligger i delområder som er gitt middels til stor verdi i verdikartet. 
Masselagringsområdene ligger i direkte konflikt med kjente kulturminner og vil berøre disse, 
eller i umiddelbar nærhet til kulturminner og vil delvis berøre disse.  
 
Masselagringsområdene ved Dørdal (D1), Stidalen og Hullvann (D9, D65 og D67), Fikkjebakke 
(D22), Brokelandsheia (D33 og D32) og ved Bjørnstad (D56 og D5) vil medføre minst 
miljøskade for fagtemaet kulturarv. Disse ligger avsides, i delområder som er gitt ingen til 
noe verdi, og i områder med få kjente kulturminner. 
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9 Referanser 

• Statens vegvesen håndbok V712 

• Riksantikvaren:  https://www.riksantikvaren.no/ 

• Kulturminnedatabasen Askeladden: https://askeladden.ra.no/ 

• Kulturminnesøk: https://kulturminnesok.no/ 
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10 Vedlegg 

Verdikart 
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