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Forord
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18
mellom Tvedestrand og Bamble. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og
Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i
Agder. Rapporten tar for seg konsekvensutredning av masselagring for landskapsbilde.
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 Askild H Nilsen, Elisabeth
Flønes Aspø og Helge Nordberg.

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
Av de totalt 44 masselagrene er det ett som gir alvorlig miljøskade, 10 som vurderes å gi
betydelig miljøskade, 19 som gir noe miljøskade, 13 ubetydelig og ett som vurderes å gi
forbedring i forhold til dagens situasjon.
Det småskala skog- og hei-landskapet er krevende å tilpasse masselagrene i, og helt konkret
hva man kan få til av tilpasninger på detaljnivå er enda ikke avklart, men vil bli en del av
detaljprosjekteringen på byggeplannivå. Denne konsekvensanalyse er en vurdering av grovt
skisserte volumer i terrenget. Konsekvensutredningen inneholder derfor ikke visualisering av
ferdig etablerte masselagre.
Tabell 1-1: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de de ulike områdene.
Verdi, påvirkning og konsekvens
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering

D1 Dørdal

Noe

Noe

Landskapet vil i noe større grad enn i dag bli påvirket av

verdi

forringet

landskapsinngrep som reduserer naturpreget.

Middels

Forringet

Masselageret vil gi en sterk endring av landskapet med

D6 Skaugheia

Konsekvens
(0)

(--)

oppfylling av terreng i et omfang som vil dominere noe over
skalaen i landskapet.
D9 Stidalen

Stor

Forringet

Masselageret vil ligge såpass høyt i terrenget at inngrepet

(--)

vil være synlig fra Hullvann og dermed påvirke den
helhetlige innrammingen en har av landskapsrommet rundt
vannet i dag.
D12

Stor

Vesterbekk

Ubetydelig

Masselageret er ikke så stort at det bryter ikke skalaen i

endring

landskapet. Det ligger slik plassert at det ligger til rette for

(0)

god terrengtilpassing.
D13 Ødegård

Stor

Noe

Masselageret ligger helt i ytterkant av delområdet Hullvann,

forringet

og vil kunne skjermes godt mot eksponering ut i det åpne

(-)

landskapsrommet som vannspeilet danner. Imidlertid vil
nærvirkningen i området ved gårdsbebyggelsen på Ødegård
bli sterk.
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D14 Ødegård

Stor

Noe

Masselageret ligger helt i ytterkant av delområdet Hullvann,

forringet

og vil kunne skjermes godt mot eksponering ut i det åpne

(-)

landskapsrommet som vannspeilet danner. Imidlertid vil
nærvirkningen i området ved gårdsbebyggelsen på Ødegård
bli sterk.
D19 Brynemo

Noe

Forringet

Selv om det legges opp til begrenset oppfyllingshøyde, er

(-)

det sannsynlig at en vil få noe fjernvirkning i retning
Tyvand. Masselageret er stort

i utstrekning og vil dominere

noe over landskapets skala på stedet.
D20 Langtjern

Noe

Forringet

Selv om det legges opp til begrenset oppfyllingshøyde, er

(-)

det sannsynlig at en vil få noe fjernvirkning i retning
Tyvand. Masselageret er stort

i utstrekning og vil dominere

noe over landskapets skala på stedet.
D23 Kåskollen

Uten

Forbedret

betydni

Masselageret kan benyttes for å forbedre det visuelle

(+)

landskapsbildet.

ng
D24 Kåsa

Uten

Ubetydelig

Ved god terrengtilpasning og revegetering etter oppfylling

betydni

endring

vil masselageret ha ubetydelig virkning landskapsvisuelt.

Forringet

Masselageret plasseres nede i en dal og fyller opp denne. I

(0)

ng
D25A

Middels

Blautmyrdalen

verdi

(--)

og med at en er i naturpreget terreng og at det er snakk om
et stort volum gir dette en forringelse av dagens
landskapsbilde.

D25B

Middels

Noe

Eksisterende E18 går i kanten av Lona-vannet i dag og gjør

Vassbånndale

verdi

forringet

at landskapsverdien for dette landskapsrommet er noe

n

(-)

redusert. Med god terrengtilpassing av masselageret og
revegetering vil inngrepet på sikt dempes visuelt.

D26

Middels

Noe

Øvre del av masselageret vil visuelt innvirke på et

Bråtvannsdale

verdi

forringet

småkupert heiområde med myrer og tjern som i dag

n
D27 Salen

(-)

fremstår som naturpreget.
Noe

Noe

Masselageret vil ligge mellom dagens og ny E18 og kunne

verdi

forringet

utnyttes til å tilpasse veianlegget til omgivelsene

(0)

terrengmessig. Masselageret gir mulighet for noe forbedring
av virkningen av ny E18 i landskapsbildet.
D28 Stedalen

Noe

Ubetydelig

Masselageret ligger inntrukket i en bratt dal som er en del

verdi

endring

av innrammingen rundt landskapsrommet omkring

(0)

Bråtvann. Med god terrengtilpasning mot tilgrensende
terreng og revegetering vil det på sikt kunne fremstå som
en naturlig del av landskapet.
D29 Brattliene

Noe
verdi

Forringet

Disse arealene er i dag ikke visuelt påvirket av eksisterende

(-)

E18 -anlegg da de er skjermet av skogsterrenget. Det
legges opp til igjenfylling av bekkedalen Tjenndalen.
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D30

Noe

Brondalsheia

verdi

Forringet

Det legges opp til igjenfylling på tvers av Brondalen, en

(-)

markert dal i terrenget ned mot daldraget der Fisketjerna
ligger. Vi er på arealer som ligger litt skjermet fra dagens
og ny E18 preget av naturlig skogsterreng. Noe nærvirkning
for bebyggelsen på Elvebakken.

D32

Uten

Noe

Masselageret vurderes som en mulig naturlig forlengelse av

Brokelandshei

betydni

forringet

næringsområdet på Brokelandsheia. Samtidig vil det gi en

a

ng

(0)

sterk nærvirkning for tre eksisterende boligeiendommer
som ligger langs Gjerstadveien.

D33

Uten

Noe

Masselager D33 Brokelandsheia vil ligge i bakkant av

Brokelandshei

betydni

forringet

Brokelandsheia bolig- og næringsområde i Saurådalen inn

a

ng

(0)

mot Hestliene. Dette gir et inngrep i en åsside som i dag
visuelt er en grønn bakvegg for bebyggelsen.

D34

Noe

Ubetydelig

Masselageret gir oppfylling av et dalsøkk inntil eksisterende

Klafjellmyra

verdi

endring

E18 og planlagt ny E18. Terrengoppfyllingen kan ses i

(0)

sammenheng med veianlegget.
D35 Mjåvann

Middels

Noe

Masselageret er plassert på et areal som i dag er

verdi

forringet

naturpreget, men som vil ligge inn mot ny planlagt

(-)

motorvei. Masselageret vil forsterke inngrepet E18
representerer her.
D36

Middels

Noe

Masselageret vil kunne ses som en del av veianlegget for ny

Molandsvann

verdi

forringet

E18 og benyttes til terrengtilpassing mot omgivelsene for

(-)

dette. Masselageret vurderes å medføre noe forringelse av
landskapet da en tildekker en del av skogsterrenget som
visuelt er en del av innrammingen rundt Molandsvann
D37 Limyra

Middels

Noe

Masselageret vil kunne ses som en del av veianlegget for ny

verdi

forringet

E18 og benyttes til terrengtilpassing mot omgivelsene.

(-)

Masselageret representerer et nytt inngrep i et landskap
som er naturpreget i dag.
D38 Limyra

Middels

Noe

Masselageret vil kunne innarbeides i veianlegget og inngå i

verdi

forringet

terrengtilpassingen av dette til tilgrensende terreng. Det

(-)

vurderes at masselageret ligger såpass lavt i terrenget at
kun en liten del av fyllingen inntil ny E18 får
avstandsvirkning mot Eksjø.
D39 Moland

Uten

Ubetydelig

Masselageret ligger slik at det vil skjermes godt av terreng

betydni

endring

og vegetasjon omkring, og vil ikke representere vesentlig

ng
D40 Rundholt

(0)

reduksjon av landskapskvalitet for delområdet.

Noe

Noe

Masselageret vil ligge inntil nytt veianlegg der denne går på

verdi

forringet

fylling og kan dermed benyttes som en del av

(0)

terrengtilpasningen av veianlegget mot tilgrensende
terreng. Landskapet er naturpreget, og masselageret gir
inngrep i naturpreget naturterreng. Det ligger slik i
terrenget at det er lite eksponert.
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D41 Rundholt

Middels

Noe

Masselageret vil bli en del av oppfylling av terreng i

verdi

forringet

forbindelse med etablering av toplanskryss for ny E18. Det

(-)

skaper mulighet for terrengforming knyttet til kryssområdet
som kan komme godt med i dette bratte landskapet. Det er
en del av et omfattende landskapsinngrep.
D42 Rundholt

Middels

Forringet

verdi

Oppfylling i åssiden ved Moltekjerr vil gi visuell virkning inn i

(--)

det åpne landskapsrommet rundt Kroktjenna. Masselageret
er en del av et omfattende inngrep i et naturpreget
landskap

D43 Bumyr

Middels

Forringet

verdi

Masselageret blir liggende eksponert mot Stavvann i et

(--)

landskap hvor vegetasjon og terreng ikke har så stor
skjermende effekt.

D45 Djupmyr

Middels

Forringet

verdi

Masselageret ligger plassert på et høydedrag langs planlagt

(--)

E18 trase, på baksiden av åskammen som skjermer denne
mot Sandvannene i øst. Vi er i svært kupert skogsterreng
med myrdrag. Masselageret er stort og langstrakt og vil
ligge høyt i terrenget slik at det eksponeres mot vannene i
øst. Det vil bryte skalaen i landskapet og være krevende å
tilpasse terrengmessig.

D46

Middels

Noe

Masselageret gir en igjenfylling av et daldrag med tett skog

Kråketjernhog

verdi

forringet

rett sør for eksisterende høgspent. Masselageret kan

sten

(-)

benyttes til terrengtilpassing for ny E18.

D47

Middels

Noe

kråketjernhog

verdi

forringet

Som D46

(-)

Middels
verdi

Noe

Igjenfylling av bratt og smalt daldrag på nordsiden av

(-)

forringet

Sagåsen. Inngrep i naturpreget naturterreng.

sten
D49 Sagåsen

Terrengforholdene og vegetasjon vil skjerme inngrepet noe.
D50 Sagåsen

Middels

Noe

Igjenfylling av bratt og smalt daldrag på nordsiden av

verdi

forringet

Sagåsen. Inngrep i naturpreget naturterreng.

(-)

Terrengforholdene og vegetasjon vil skjerme inngrepet noe.
D51

Stor

Skjerkholt

verdi

Forringet

Masselageret vil ligge høyt i terrenget og eksponeres utover

(--)

mye av Skjerkholtdalen i likhet med brukryssingen her.
Tiltaket medfører skjemmende inngrep.

D52

Stor

Sterkt

Skjerkholt

verdi

forringet

Tiltaket medfører skjemmende inngrep og vil ha sterk

(---)

nærvirkning på Skjerkholtgårdene, som blir liggende svært
nære masselageret.

D53 Sandvann

Noe

Noe

Masselageret er plassert inn mot planlagt veilinje for ny

verdi

forringet

E18. Dette er i dag naturpreget mark hvor myrer og vann er

(0)

det som setter preg på landskapsbildet.
D54 Modalen

Modalen

Forringet

Masselageret er foreslått lagt i den bratte, trange

(--)

Askedalen. Denne er slik orientert at den ikke vender inn
mot kulturlandskapet Modalen-Noddeland. Masselageret vil
bli liggende høyt i terrenget og eksponeres over lengre
strekning sørover.
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D56 Bjørnstad

Noe

Forringet

verdi

Masselageret ligger høyt i terrenget og eksponeres utover i

(-)

landskapet. Landskapet er preget av inngrep i dagens
situasjon.

D58 Gårdalen

Noe

Ubetydelig

Masselageret foreslås plassert i bunnen av Gårdalen inn mot

verdi

endring

et næringsområde. Inngrepet vil landskapsvisuelt kunne

(0)

inngå i landskapsbildet som en ubetydelig endring i forhold
til slik det ser ut i dag.
Forringet

Plasseringen av masselageret på Tronskjær gir et ganske
stort inngrep på Grummestadheia. Masselageret vil være
eksponert mot Dørdalheia og åsene fra Grummestadnuten
og vestover.

(--)

Noe

Noe

(0)

verdi

forringet

Masselageret er slik passert og har et slik omfang at det i
noen grad kan kamufleres av terreng og vegetasjon når
denne har fått etablere seg.

Noe

Forringet

Masselageret vil uunngåelig bli noe eksponert mot Hullvann
som har stor visuell landskapsverdi. Masselageret er av en
størrelse som vil dominere noe over skalaforholdene i
terrenget på stedet.

(-)

Forringet

Masselageret ligger såpass høyt og nært Hullvann at
inngrepet eksponeres ut i landskapsrommet omkring
Hullvann. Det er også så stort at det vil bryte med
skalaforholdene i det stedlige terrenget.

(--)

D59

Middels

Tronskjær

verdi

D63 Plassen

D65 Hulldalen

verdi

D67 Hulldalen

Stor
verdi

Disse kommer best ut:














D1 Dørdal (0, Ubetydelig miljøskade)
D12 Vesterbekk (0, Ubetydelig miljøskade)
D23 Kåskollen (+, Miljøgevinst)
D24 Kåsa (0, ubetydelig miljøskade)
D27 Salen (0, Ubetydelig miljøskade)
D28 Stedalen (0, Ubetydelig miljøskade)
D32 og D33 Brokelandsheia (0, Ubetydelig miljøskade)
D34 Klafjellmyra (0, Ubetydelig miljøskade)
D39 Moland (0, Ubetydelig miljøskade)
D40 Rundholt (0, Ubetydelig miljøskade)
D53 Sandvann (0, Ubetydelig miljøskade)
D58 Gårdalen (0, Ubetydelig miljøskade)
D63 Plassen (0, Ubetydelig miljøskade)

Trekk ved disse som gjør at de kommer best ut er at de har en eller flere av disse
egenskapene:





Dette er masselagre som ligger slik at de i liten grad eksponeres inn i landskapsrom
der de vil kunne redusere en visuell helhet som i dag har en middels eller stor
landskapsverdi.
De ligger slik til at de kan benyttes til å utvikle arealer slik at en oppnår en økt kvalitet
for det helhetlige landskapsbildet på stedet.
De har et størrelsesomfang og/eller en plassering i terreng som legger til rette for
gode tilpasningsløsninger landskapsvisuelt
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Disse kommer dårligst ut:












D6 Skaugheia (--, betydelig miljøskade)
D9 Stidalen (--, betydelig miljøskade)
D25A Blautmyrdalen (--, Betydelig miljøskade)
D42 Rundholt (--, Betydelig miljøskade)
D43 Bumyr (--, Betydelig miljøskade)
D45 Djupmyr (--, Betydelig miljøskade)
D51 Skjerkholt (--, Betydelig miljøskade)
D52 Skjerkholt (---, Alvorlig miljøskade)
D54 Modalen (--, Betydelig miljøskade)
D59 Tronskjær (--, betydelig miljøskade)
D67 Hulldalen (--, Betydelig miljøskade)

Trekk ved disse som gjør at de kommer dårligst ut er at de har en eller flere av disse
egenskapene:




De representerer inngrep i naturpreget landskap hvor nettopp det visuelle inntrykket
av natur, er det som gir landskapet dets verdi.
De ligger i et terreng hvor de vanskelig kan tilpasses slik at de inngår som en naturlig
del av en helhet.
De influerer negativt på landskapselementer og/eller områder som er særpreget eller
spesielt sårbare for inngrep.

Konsekvenser i anleggsperioden
I anleggsperioden vil en ha store inngrep i landskapet knyttet til anleggsveier, midlertidige
veier for E18 -trafikken, riggområder, mellomlagring av masser, knuseverk m.m.
En vil, for å komme frem med anleggsmaskiner og annet anleggsutstyr måtte fjerne
vegetasjon som har skjermende visuell effekt for innsyn til anleggsområdene.
Noen steder vil bebyggelse få nærvirkning av anleggsvirksomheten slik at omgivelsene
preges av denne.
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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
«Landskapsbilde omhandler romlige og visuelle egenskaper i omgivelsene og hvordan disse
endres som følge av tiltaket. Begrepet omfatter både naturlige og menneskeskapte elementer i
landskapet.
I forbindelse med kommunedelplanarbeidet for E18 Dørdal – Grimstad ble temaet
landskapsbilde utredet for alternative korridorer for E18. Arbeidet er dokumentert i temarapport
Dok-F-002.
For tema landskapsbilde skal det gis en vurdering av hvordan landskapet blir påvirket av
tiltakene i planen. 3D modell vil være en del av prosjektet for å visualisere virkninger og
formidle løsninger. Det benyttes illustrasjoner fra 3D-visualisering av større bruer og
kryssområder, samt for deler av traseen der det er behov for å vise landskapsvirkninger.
Estetisk veileder for Nye Veier, skal legges til grunn ved utarbeidelsen av reguleringsplan.
Veilederen gir enhetlige retningslinjer for design, estetikk og formgivning for strekninger Nye
Veier har ansvar for. Veilederen vil være et hjelpemiddel gjennom både planleggings-,
prosjekterings og driftsfasen. Veilederen skal sikre god landskapsarkitektonisk kvalitet og
generell formbevissthet rundt valg av løsninger i veianlegget.
Det skal utarbeides en estetisk oppfølgingsplan. Oppfølgingsplanen er et dokument som skal
følge prosjektet gjennom alle faser fra planlegging til ferdigstillelse.»

3.2 Influensområde
Influensområdet er området der en har en visuell effekt av tiltaket. Synlighet og fjernvirkning
legges til grunn for avgrensningen. Romlige forhold som terrengformer og landskapsrom er
utslagsgivende premisser for synlighet. I den grad tiltaket er synlig ut over selve planområdet,
vil influensområdet inngå i området som konsekvensutredes. Veianlegget kan bli synlig over
lengre avstander dersom det bryter silhuetter eller er eksponert i åpne landskapsrom som for
eksempel rundt større vann.

3.3 Gjeldende rammer og premisser








Den Europeiske landskapskonvensjonen. Handler om kunnskap om landskap og
forbedre, istandsette og skape landskap.
Plan- og bygningsloven. Planer innenfor rammen av §1-1 skal sikre kvaliteter i
landskap og vern av verdifulle landskap.
Forskrift om konsekvensutredninger. Omtaler verdifulle landskap som kriterium for at
et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Naturmangfoldloven. Landskapsmessig mangfold.
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NiN Landskap. Kartleggingssystem på landskapstypenivå som beskriver
landskapsvariasjonen i Norge.
Arkitektur nå. Nasjonal strategi og visjon for god arkitektur og attraktive, funksjonelle
og universelt utformede byggverk og omgivelser.
Kommunedelplan for E18 Dørdal - Grimstad
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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. (Statens vegvesen, 2018)

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

Kriterier for påvirkning
Tabell 4-2 Veiledning for vurdering av påvirkning etter håndbok V712

Side 16 av 102

FAGRAPPORT MASSELAGRING
KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE

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

Kriterier for konsekvens

Figur 4-3: Illustrasjonen viser konsekvensvifta, samt tabell med skala og veiledning for konsekvensvurdering av
delområder (Kilde: SVV sin håndbok V712)
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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
 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
Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan
landskapet oppleves som fysisk form. I denne rapporten utredes kun landskapsvirkning av
masselagre som planlegges som en del av ny E18 på strekningen Tvedestrand–Bamble.
Landskapsvirkning av selve veitiltaket er utredet i en egen fagrapport for tema
landskapsbilde. Det er i vurderingen av de enkelte masselagrene lagt vekt på å ikke
dobbeltvekte virkningen av tiltaket.
De ikke-prissatte temaene har fokus på virkningen et tiltak har på omgivelsene eller
landskapet, slik dette er definert i den europeiske landskapskonvensjonen. I konvensjonen er
landskapet definert som et område slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av
påvirkningen fra, og samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer.
Konvensjonen omfatter alle typer landskap, både det naturlige og det menneskepåvirkede.
Her inngår både naturlandskap, kulturlandskap, bebyggelse, veier, gater mm. Landskapet er
et vesentlig element i folks omgivelser, et uttrykk for mangfoldet i vår felles kultur- og
naturarv, og et fundament for vår identitet.






Fagtema landskapsbilde representerer "det romlige og visuelle landskapet"
Fagtema friluftsliv by- og bygdeliv representerer "landskapet slik folk oppfatter og
bruker det"
Fagtema naturmangfold representerer "det økologiske landskapet"
Fagtema kulturarv representerer "det kulturhistoriske landskapet"
Fagtema naturressurser representerer "produksjonslandskapet"

Det henvises til håndbok V712 Konsekvensanalyser, Kapittel 6.1.1 Avgrensning mellom de
ikke prissatte temaene og kapittel 6.4, landskapsbilde.
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4.3 Kunnskapsgrunnlag
Digitale kart og modell ligger til grunn for vurdering av tiltak. Detaljeringsgraden i
prosjektering og modell er tilpasset reguleringsplannivå. Det er ikke gjennomført
landskapsprosjektering av masselagrene. De er innarbeidet i terrengmodell (Infrawoks) som
grove volumer som angir mengde og oppfyllingshøyde uten forming av overflate for
tilpasning til omgivelser. Prinsipper i estetisk oppfølgingsplan (Cowi AS, 2021) skal legges til
grunn for utforming. Yttergrense for områder er lagt til grunn for avgrensing av arealer som
kan bli direkte berørt av masselagring.
Grunnlaget for vurdering av konsekvensene for tema landskapsbilde er, inntrykk fra befaring i
felt og GIS-innsynsmodell, Infraworksmodell og Novapointmodell som viser masselagrene i
terrenget. Vurdering av landskapsverdier på strekningen er hentet fra Fagrapport
landskapsbilde som er utarbeidet for selve veianlegget. (Cowi AS, 2021)

4.4 Usikkerhet
Som beskrevet i masseforvaltingsplanen (Cowi AS, 2021), 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.
Innsynsmodellen viser ikke vegetasjon naturlig, men som en flat raster. Dette gir en viss
usikkerhet i vurderingen av skjermingseffekten av eksisterende vegetasjon.
Det er ikke gjennomført terrengtilpassing av masselagrene, det vil si, det er ikke gjort
landskapsfaglig prosjektering for optimal tilpasning til eksisterende landskap. Det er i planen
angitt foreløpige anbefalinger om volumer. I bestemmelsene er det gitt maksimale
oppfyllingshøyder for masselagrene. Det er meget viktig å legge vekt på føringene i Estetisk
oppfølgingsplan i utformingen av masselagrene på byggeplan-nivå.
I henhold til håndbok V712, konsekvensanalyser, kan vi ikke legge til grunn skadereduserende tiltak som ikke er med i planen. I og med at virkningene tiltaket har for
landskapsbilde kan endres ut ifra avbøtende tiltak som foreløpig ikke er avklart vil det være
usikkerhet knyttet til de vurderingene som er gjort når det gjelder visuell virkning av tiltaket.
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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
Det småskala skog- og heilandskapet er krevende å tilpasse masselagrene i, og helt konkret
hva man kan få til av tilpasninger på detaljnivå er enda ikke avklart. Det er lagt føringer for
landskapstilpasning av veitiltaket og masselagrene i byggeplanfasen og anleggsfasen i
Estetisk oppfølgingsplan (Cowi AS, 2021). Denne konsekvensutredningen er en vurdering av
grovt skisserte volumer i terrenget. Konsekvensutredningen inneholder derfor ikke
visualisering av ferdig etablerte masselagre.
Registreringskart og verdikart følger vedlagt rapporten (se kap. 11).

6.1 D1 Dørdal

Figur 6-1: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS- 3D innsynsmodell med ortofoto.

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 utvidet. Dette har
adkomst fra Gongeveien.
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR. Deler av
området omfattes av faresone for høyspenningsanlegg (inkludert 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
Delområdet Dørdalsheiane omfatter et kollete skoglandskap med skrinne koller avløst av
myrdrag. Skogsdrift med tilhørende hogstfelter setter sitt preg på området. Høgspent og
eksisterende masselagring reduserer i tillegg til hogstfeltene naturpreget. Det går en smal
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grusvei gjennom et trangt daldrag som går tvers igjennom området fra Fostvedt i øst over
mot Grasdalstjenn i vest.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L3 Dørdalsheiane. Området er et naturlandskap med myr og
skogkledte koller som gir området noe kvalitet. Høgspent og hogstflater trekker ned visuell
helhet. I dette landskapet gir inngrep i form av eksisterende masselager sammen med
høgspent og hogstflater et noe redusert inntrykk. Noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Delområdet vil i noe større grad enn i dag bli påvirket av landskapsinngrep som reduserer
naturpreget. Masselageret vil forringe landskapsbildet. Noe Forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe. Samlet påvirkning blir ( 0) ubetydelig
miljøskade.
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6.2 D6 Skaugheia

Figur 6-2: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS- 3D innsynsmodell med
ortofoto (Grummestadvannet foran, Bakkevannet bak til høyre).

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 masselageret. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter over
dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR.

Dagens situasjon
Delområdet består av flere småskala landskapsrom. Bakkevannet har en oppfliket strandlinje
med mange små viker og sund. Dette sammen med de kollete terrengformene bidrar til en
helhet med et opplevelsesrikt landskap med vannet som hovedelement.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L5, Bakkevannet. Delområdet har gode visuelle kvaliteter og
er karakteristisk for landskapstypen. Helhetsverdien blir noe redusert av eksisterende E18.
Middels verdi
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
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Påvirkning
Masselageret vil gi en sterk endring av landskapet med oppfylling av terreng i et omfang som
vil dominere noe over skalaen i landskapet. Inngrepet vil visuelt fremstå som skjemmende, og
eksponeres utover i landskapet omkring Bakkevann. Landskapet blir 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.

6.3 D9 Stidalen

Figur 6-3: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS- 3D innsynsmodell med
ortofoto (Hullvann foran i bildet)

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger vest for Stidalen, like nord for Hullvann
og Stidalskilen i Kragerø kommune. Området er bratt og består av terrengformasjoner i
hovedsak tildekt med barskog og noe grunnlendt terreng.
Planstatus: Uregulert. Deler av området er avsatt til LNFR i kommunedelplan E18 Dørdal –
Grimstad, hvor deler av dette området er omfattet av H710_4 viltpassasjer. Resterende
område er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens arealdel er
området også omfattet av hensynssone H740 Båndlegging – lov om naturvern / lov om
kulturvern / andre lover for vernet vassdrag og H130 Sikringssone - Byggeforbud rundt vei,
bane og flyplass for fremtidig jernbanekorridor. Deler av området er omfattet av faresone for
ras- og skred.

Side 25 av 102

FAGRAPPORT MASSELAGRING
KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE

Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst fra ny veitrase og 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. (Maks oppfyllingshøyde 125
moh.). Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdelsformål.

Dagens situasjon
Delområde L8, som en stor del av masselageret ligger i, omfatter Hullvann med tilhørende
omgivelser. Dette landskapet består av små intime landskapsrom langs vannet oppdelt av
lave, skogkledde koller og større rom med vannflaten som gulv. Vannet og terrengformene
danner sammen et idyllisk og opplevelsesrikt landskap med bukter og viker, øyer, koller og
nes. Masselageret ligger på sørøstsiden av Brentheia, som er en del av terrengformasjonene
som rammer inn landskapsrommet Hullvann ligger i. Øvre del av masselageret ligger innenfor
et delområde som omfatter det bakenforliggende skogsterrenget nord for Hullvann. dette
landskapet er kupert åsterreng med Stidalen som en markert kile innimellom åsene.

Verdi
Masselageret ligger i to delområder: L7, Skogsheiene nord for Hullvann, som er vurdert til
noe verdi, og delområde L8, Hullvann, som er vurdert til stor verdi. Delområde L7 har gode
visuelle kvaliteter som er noe redusert i verdi i området nærmest eksiterende E18. Hogstfelter
trekker også noe ned. Delområde L8 representerer de største kvalitetene ved denne
landskapstypen, nemlig vannflatene med små og store øyer, som omringes av småkuperte
koller. Fordi masselageret ligger i randsonen mot Hullvann delvis innenfor L8 er stor verdi
lagt til grunn i samlet verdivurdering. Stor verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselagret er foreslått plassert inne i et dypt skar som går innover i åslandskapet som
avgrenser landskapsrommet mot Hullvann i nord. Det er en høydeforskjell på over 50 meter
fra bunnen av skaret til nærmeste åsrygg mot Hullvann. Med god terrengtilpassing av
masselageret slik at en får utnyttet naturlig skjermingseffekt av eksisterende terrengformer vil
en kunne begrense eksponering av masselagret ut mot Hullvann noe, men masselageret vil
ligge såpass høyt i terrenget at inngrepet vil være synlig fra Hullvann og dermed påvirke den
helhetlige innrammingen en har av landskapsrommet rundt vannet i dag. Landskapsbildet
vurderes på bakgrunn av dette å bli forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

6.4 D12 Vesterbekk

Figur 6-4: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS- 3D innsynsmodell med
ortofoto (Hullvann foran i bildet)

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like nord for Vesterbekk-kilen 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 (maks oppfyllingshøyde 77 moh.). Fremtidig arealbruk
vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Delområdet omfatter Hullvann med tilhørende omgivelser. Dette landskapet består av små
intime landskapsrom langs vannet oppdelt av lave, skogkledde koller og større rom med
vannflaten som gulv. Vannet og terrengformene danner sammen et idyllisk og
opplevelsesrikt landskap med bukter og viker, øyer, koller og nes.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L8, Hullvann. Delområdet representerer de største
kvalitetene ved denne landskapstypen, nemlig vannflatene med små og store øyer, som
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omringes av småkuperte koller. Dette er et område med stort særpreg som gir et spesielt
godt helhetsinntrykk. Stor verdi

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret representerer et nytt inngrep. Det ligger imidlertid inn mot en planlagt fylling
for ny E18 på nordsiden og inn mot eksisterende E18 på sørsiden. Sånn sett vil masselageret
kunne inngå i E18-konstruksjonen med masser som kan bidra til tilpasning til sideterrenget
(ekstra masser til å gi overgangen fra veianlegget til omgivende terreng mykere).
Masselageret er ikke så stort at det bryter skalaen i landskapet. Det ligger slik plassert at det
ligger til rette for god terrengtilpassing. Påvirkning vurderes på bakgrunn av dette å være
ubetydelig endring.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått stor verdi og påvirkning ubetydelig. 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. Utsnitt fra GIS- 3D innsynsmodell med
ortofoto.
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Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Mastereidmyra nord for Tisjø i
Kragerø kommune. Området er nede i et mindre søkk og er dekket 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 (inkludert 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
masselageret. Det er foreslått en maks fyllingshøyde på ca. 15-25 meter over dagens terreng
(maks oppfyllingshøyde 95 moh.). Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Delområdet omfatter Hullvann med tilhørende omgivelser. Dette landskapet består av små
intime landskapsrom langs vannet, oppdelt av lave, skogkledde koller og større rom med
vannflaten som gulv. Vannet og terrengformene danne sammen et idyllisk og opplevelsesrikt
landskap med bukter og viker, øyer, koller og nes. Masselageret ligger tilbaketrukket fra
landskapsrommet omkring Hullvann.

Verdi
Masselageret ligger i to delområder: L7, Skogsheiene nord for Hullvann, som er vurdert til
noe verdi, og delområde L8, Hullvann, som er vurdert til stor verdi. Delområde L7 har gode
visuelle kvaliteter som er noe redusert i verdi i området nærmest eksisterende E18.
Hogstfelter trekker også noe ned. Delområde L8 representerer de største kvalitetene ved
denne landskapstypen, nemlig vannflatene med små og store øyer, som omringes av
småkuperte koller. Fordi masselageret ligger i randsonen mot Hullvann delvis innenfor L8 er
stor verdi lagt til grunn i samlet verdivurdering. Stor verdi.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret ligger i skogsarealene som danner innrammingen av Hullvann. Det ligger helt i
ytterkant av delområdet L8 Hullvann, og vil kunne skjermes godt mot eksponering ut i det
åpne landskapsrommet som vannspeilet danner. Det helhetlige landskapsbildet omkring
Hullvann kan slik sett, etter gjennomførte tilpasningstiltak, fremstå som lite forringet.
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Imidlertid vil nærvirkningen i området ved gårdsbebyggelsen på Ødegård bli sterk.
Plasseringen av masselageret er slik at massene kan benyttes til terrengtilpasning for ny E18
på stedet. Noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

6.6 D14 Ødegård

Figur 6-6: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS- 3D innsynsmodell med
ortofoto.

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
og er dekket 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 (maks
oppfyllingshøyde 100 moh.). Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.
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Dagens situasjon
Delområdet masselageret ligger i omfatter Hullvann med tilhørende omgivelser. Dette
landskapet består av små intime landskapsrom langs vannet oppdelt av lave, skogkledde
koller og større rom med vannflaten som gulv. Vannet og terrengformene danner sammen et
idyllisk og opplevelsesrikt landskap med bukter og viker, øyer, koller og nes. Masselageret
ligger tilbaketrukket fra landskapsrommet omkring Hullvann.

Verdi
Masselageret ligger innenfor delområde L8, Hullvann. Delområdet representerer de største
kvalitetene ved denne landskapstypen, nemlig vannflatene med små og store øyer, som
omringes av småkuperte koller. Dette er et område med stort særpreg som gir et spesielt
godt helhetsinntrykk. Stor verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret ligger skogsarealene som danner innrammingen av Hullvann. Det ligger helt i
ytterkant av delområdet Hullvann, og vil kunne skjermes godt mot eksponering ut i det åpne
landskapsrommet som vannspeilet danner. Det helhetlige landskapsbildet omkring Hullvann
kan slik sett etter gjennomførte tilpasningstiltak fremstå som lite forringet. Imidlertid vil
nærvirkningen i området ved gårdsbebyggelsen på Ødegård bli sterk. Masselageret fyller
igjen en trang dal som går mellom Ødegård og Tisjøtjenna. Med god terrengtilpasning til
tilgrensende terreng og revegetering kan masselageret på sikt fremstå som en naturlig del av
innrammingen av landskapsrommet rundt Ødegård. På bakgrunn av dette vurderes
påvirkningen til noe forringelse av landskapet. 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.

Side 31 av 102

FAGRAPPORT MASSELAGRING
KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAPSBILDE

6.7 D19 Brynemo

Figur 6-7: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS- 3D innsynsmodell med
ortofoto (Brynemo gård til høyre foran, Fikkjebakke helt bak i bildet).

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 (maks oppfyllingshøyde 135
moh.). Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Delområdet preges av skog, hei og myr. Skogsdrift og hogstflater trekker ned på visuell
opplevelse av naturlandskapet.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L14, Kjellstadmyra og Humlestadåsen. Området har lite
særpreg men noe visuell kvalitet knyttet til skogsterrenget små myrdrag og skrinnere partier
med berg i dagen som variasjon. Noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret vil gi en oppfylling av forholdsvis store arealer som ligger høyt. Selv om det
legges opp til begrenset oppfyllingshøyde, er det sannsynlig at en vil få noe fjernvirkning i
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retning Tyvand. Masselageret er stort i utstrekning og vil dominere noe over landskapets
skala på stedet. Landskapet blir forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

6.8 D20 Langtjern

Figur 6-8: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS- 3D innsynsmodell med
ortofoto (Brynemo gård til venstre, ny E18 foran).

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. Adkomst til D19 er på
pilotvei fra linja, eller via Heglandsveien og på eksisterende skogsvei med avkjøring fra
Heglandsveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde på ca. 15-20 meter over dagens
terreng (maks oppfyllingshøyde 144 moh.). Fremtidig arealbruk vil være LNFR.

Dagens situasjon
Delområdet preges av skog, hei og myr. Landskapet preges av skogsdrift og hogstflater. Det
er et grusuttak ved Brynemo.
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Verdi
Masselageret ligger i delområde L12, Gjerdemyra-Hegland. Eksisterende E18 og kraftlinje
som går parallelt med denne, bryter med skalaen i landskapet og reduserer de visuelle
kvalitetene i delområdet. Eksisterende kryssområde ved Gjerdemyra dominerer landskapet i
nordre del av delområdet, videre sørover går eksisterende E18 i et landskap uten særlig
særpreg men med elementer i terreng og vegetasjon med noe verdi. Noe verdi.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret vil gi en oppfylling av forholdsvis store arealer som ligger høyt. Selv om det
legges opp til begrenset oppfyllingshøyde, er det sannsynlig at en vil få noe fjernvirkning i
retning Tyvand. Masselageret er stort i utstrekning og vil dominere over landskapets skala på
stedet. Landskapet blir forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

6.9 D23 Kåskollen

Figur 6-9: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.
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Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger langs Krokenveien på næringsområdet
Fikkjebakke i Kragerø kommune. Det er tatt ut steinmasser innenfor området, som framstår
uten vegetasjon eller naturlig terreng.
Planstatus: Regulert til industri i reguleringsplan Kragerø næringspark – Kåsa, planid
2009156. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
næringsvirksomhet med hensynssone H710_1 kryss og lokalveier. I kommuneplanens arealdel
er området omfattet av hensynssone H910 detaljeringssone reguleringsplan skal fortsatt
gjelde.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst direkte fra linja, samt fra
offentlig vei, Krokenveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens
terreng. Fremtidig arealbruk vil være næringsvirksomhet.

Dagens situasjon
Delområdet omfatter et næringsområde med storskala næringsbygg, store asfaltflater og
planering uten terrengtilpasning.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L17, Fikkjebakke. Landskapsbildet har sterkt reduserte
kvaliteter på grunn av store inngrep og elementer som ikke er tilpasset omgivelsenes skala.
Bebyggelsen i næringsområdet er ikke underlagt noen form for bebyggelsesstruktur, men
fremstår som fragmentert, og landskap og bebyggelse gir sammen et dårlig helhetsinntrykk.
Uten betydning
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret ligger inn på industriområdet i et eksisterende grusuttak inntil planlagt ny E18.
Dette gir et godt utgangspunkt for at det kan benyttes til terrengtilpasningstiltak for
veianlegget og til å reparere et eksisterende sår i landskapet. Masselageret kan benyttes for å
forbedre det visuelle landskapsbildet. Forbedret. Det vil være en viss usikkerhet knyttet til
hvordan terrengformingen og tilpasning til omkringliggende terreng blir, men for dette
masselageret er vurderingen at bare å fylle igjen såret i terrenget vil være positivt.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått verdi uten betydning og påvirkning er forbedret. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (+), miljøgevinst for delområdet.
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6.10 D24 Kåsa

Figur 6-10: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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
Delområdet omfatter et næringsområde med storskala næringsbygg, store asfaltflater og
planering uten terrengtilpasning. Masselageret ligger i utkanten av området i overgangen
mot skogspreget landskap.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L17, Fikkjebakke. Landskapsbildet har sterkt reduserte
kvaliteter på grunn av store inngrep og elementer som ikke er tilpasset omgivelsenes skala.
Bebyggelsen i næringsområdet er ikke underlagt noen form for bebyggelsesstruktur men
fremstår som fragmentert, og landskap og bebyggelse gir sammen et dårlig helhetsinntrykk.
Uten betydning.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
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Påvirkning
Masselageret fyller opp et trangt dalsøkk i kanten av industriområdet Fikkjebakke. Ved god
terrengtilpasning og revegetering etter oppfylling vil masselageret ha ubetydelig virkning
landskapsvisuelt.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

6.11 D25A Blautmyrdalen

Figur 6-11: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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, (maks
oppfyllingshøyde 150-180 moh. i retning øst- vest) hvor man forsetter fylling for veilinja ut i
daldraget. Fremtidig arealbruk vil være LNFR.
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Dagens situasjon
Delområdet består av skog, hei og myrer. Mosaikk av myrer og små vann knyttet sammen av
bekker og små vassdrag i et helhetlig heiområde. Landskapet er naturpreget med unntak av
en stor kraftlinje som går gjennom delområdet. Denne går et stykke sør for arealet som er
tenkt til masselager.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L19, Slettefjell. Delområdet omfatter et naturpreget
landskap som kan karakteriseres som typisk for landskapsregionen Skog‐ og heibygdene på
Sørlandet1 som preges av store skogsområder i et kollete småskala-landskap. I dette
landskapet i kyststripens bakland er vann, bekker, elver og tjern pusterom som gir utsyn og
avveksling fra det lukkede skogsterrenget. Dette er et delområde med gode visuelle
kvaliteter. Middels verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret plasseres nede i en dal og fyller opp denne. I og med at en er i naturpreget
terreng og at det er snakk om et stort volum gir dette forringelse av dagens landskapsbilde.
I denne vurderingen er det lagt til grunn at veianlegget i seg selv forringer landskapsbildet på
stedet, og at masselageret forsterker inngrepet. Med tanke på terrengtilpassing av inngrepet
er det positivt å plassere masselageret slik at det kan innarbeides i veianlegget.
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.

Nasjonalt referansesystem for landskap deles inn i 45 landskapsregioner basert på likhetstrekk i
landskapet. Det er NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) som forvalter dette systemet.

1
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6.12 D25B Vassbånndalen

Figur 6-12: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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. Størstedelen 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 (maks
oppfyllingshøyde 177 moh.). Fremtidig arealbruk vil være LNFR.

Dagens situasjon
Delområdet består av skog, hei og myrer. Mosaikk av myrer og små vann knyttet sammen av
bekker og små vassdrag i et helhetlig heiområde. Landskapet har et urørt preg med unntak
av en stor kraftlinje som går gjennom delområdet. Masselageret er plassert rett under
kraftlinja.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L19, Slettefjell. Delområdet omfatter et naturpreget
landskap som kan karakteriseres som regionstypisk innlandsås-fjell-landskap2 . Dette er et
delområde med gode visuelle kvaliteter. Middels verdi

Landskapstype i NiN kartleggingssystem. Miljødirektoratet kartlegger natur etter systemet Natur i
Norge (NiN).
2
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret er plassert i en trang dal som fylles igjen. Det går en høyspentlinje på tvers av
dalen i dag, som representerer et svært synlig inngrep i naturlandskapet. Masselageret vil
ligge høyt i terrenget og eksponeres ut mot landskapsrommet rundt Lonavannet.
Eksisterende E18 går i kanten av Lona-vannet i dag og gjør at landskapsverdien for dette
landskapsrommet er noe redusert. Med god terrengtilpassing av masselageret og
revegetering med stedegen vegetasjon vil inngrepet på sikt dempes visuelt. Masselageret vil
medføre noe forringelse av dagens landskap på stedet.
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.

6.13 D26 Bråtvannsdalen

Figur 6-13: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto. D26 Bråtvannsdalen til venstre (Salen D27 til høyre))

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.
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Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst direkte fra trase for ny E18. Det er foreslått
en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter (maks oppfyllingshøyde 195 moh.) over dagens
terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Masselageret ligger i overgangen fra delområde L19 Slettefjell og L21 Østerholtheia.
Området Fosteråstjennene/ Bråtetjenn med små myrer og vann er en del av L19 Slettefjell,
mens landskapsrommet omkring Bråtvann, hvor eksisterende E18 går i vannkanten, og
Bråtvannsdalen som er forbundet med dette er en del av L21 Østerholtheia.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L19, Slettefjell, som er vurdert til middels verdi og
delområde L21, Østerholtheia som er vurdert til noe verdi. Delområde 19 omfatter et
naturpreget landskap som kan karakteriseres som regionstypisk Innlandsås-fjell-landskap .
Dette er et delområde med gode visuelle kvaliteter. Delområde L21 er et heilandskap hvor
eksisterende E18 er hovedfokus, men hvor myrer og vann tilfører noe variasjon og verdi.
I samlet vurdering for delområdet D26 Bråtvannsdalen settes verdien til middels fordi verdien
av området ved Bråtetjenn og Fosteråstjennene som er en del av L19 ønskes vektlagt.
Middels verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Øvre del av masselageret vil visuelt innvirke på et småkupert heiområde med myrer og tjern
som i dag fremstår som naturpreget. Masser fra masselageret kan benyttes til
terrengtilpasningstiltak for veianlegget, noe som landskapsvisuelt vil være positivt med tanke
på virkningen av veianlegget.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
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6.14 D27 Salen

Figur 6-14: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto. Salen D27 til høyre.

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 området som masselageret ligger i har E18 kommet inn og blitt det dominerende element.
Masselageret ligger på nordøstsiden av landskapsrommet omkring Bråtvann, hvor
eksisterende E18 går i vannkanten.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L21 Østerholtheia. Veianlegget E18 har hovedfokus i
landskapsbildet. Bråtvann representerer et visuelt "pusterom" på en strekning med mye tett
skog og tilfører noe landskapsvisuelt positivt. Noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
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Påvirkning
Masselageret vil ligge mellom dagens og ny E18 og kunne utnyttes til å tilpasse veianlegget
til omgivelsene terrengmessig. Masselageret gir mulighet for noe forbedring av virkningen av
ny E18 i landskapsbildet. Det vurderes at masselageret representerer noe forringelse av
landskapsbildet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

6.15 D28 Stedalen

Figur 6-15: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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 kommer frem av kommuneplanens
arealdel at en liten del av området er omfattet av rad 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 (maks oppfyllingshøyde 163-170 (SV-NØ). Fremtidig arealbruk
vil være LNFR.
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Dagens situasjon
Masselageret ligger i et dalsøkk som vender ut mot eksisterende E18 og Bråtvann.
Landskapet preges av bratte skogkledte åssider ned mot Bråtvann

Verdi
Masselageret ligger i delområde L21 Østerholtheia. Veianlegget E18 har hovedfokus i
landskapsbildet. Bråtvann representerer et visuelt "pusterom" på en strekning med mye tett
skog og tilfører noe landskapsvisuelt positivt. Noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret ligger inntrukket i en bratt dal som er en del av innrammingen rundt
landskapsrommet omkring Bråtvann. Med god terrengtilpasning mot tilgrensende terreng og
revegetering med stedegen vegetasjon vil det på sikt kunne fremstå som en naturlig del av
terrenget omkring Bråtvann. Slik sett representerer masselageret en ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. 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. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.
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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
Masselageret ligger på sørøstsiden av en åsrygg som følger eksisterende E18. Det ligger
oppe i dalsiden av et naturpreget daldrag med tjern (Fisketjenna) og bekkeløp i bunnen og
skog og myr i dalsidene.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L21 Østerholtheia. I dette delområdet er eksisterende E18
hovedfokus i landskapsbildet. Vannene bidrar til variasjon og tilfører verdi. Det trange
dalrommet med Fisketjerna i bunnen ligger skjermet mot E18 bak Brondalsheia og Brattliene
slik at landskapet her i dag fremstår som naturpreget visuelt. Noe verdi

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret legges like ved rasteplassene ved Øygardstjørnane, men vil visuelt ikke influere
sterkt på disse da det vil ligge i skråningen bak Tjernheia vendt mot dalsøkket ved
Fisketjerna. Masselageret vil ligge på en avsats ca. 40 meter over dalbunnen. Det legges opp
til igjenfylling av bekkedalen Tjenndalen. Masselageret vil gi en forringelse av landskapet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
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6.17 D30 Brondalsheia

Figur 6-17: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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 (maks oppfyllingshøyde 134-143
moh. (sør-nord)). Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Masselageret ligger på tvers av Brondalen som er et lite daldrag som går på vestsiden av
Brondalsheia. Oppfylt areal vil strekke seg fra toppen av Brondalsheia og over til åser på
vestsiden av Brondalen.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L21 Østerholtheia. I dette delområdet er eksisterende E18
hovedfokus i landskapsbildet. Vannene bidrar til variasjon og tilfører verdi. Noe verdi

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret er plassert inn mot Brondalsheia på sørvestsiden av denne. Det legges opp til
igjenfylling på tvers av Brondalen, en markert dal i terrenget ned mot daldraget der
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Fisketjerna ligger. Vi er på arealer som ligger litt skjermet fra dagens og ny E18 preget av
naturlig skogsterreng. Noe nærvirkning for bebyggelsen på Elvebakken. Landskapet vil
forringes.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

6.18 D32 Brokelandsheia

Figur 6-18: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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, plan-id 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.
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Dagens situasjon
Delområdet omfatter Brokelandsheia næringsområde -med boliger og tilgrensende
skogsarealer. Store asfaltflater og næringsbygg dominerer visuelt.

Verdi
Masselageret ligger delvis innenfor delområde L22 Østerholt-Sunde, som er satt til middels
verdi, og delvis innenfor L24, Brokelandsheia, som er satt til ubetydelig verdi. Delområde L22
omfatter et landskap der vassdrag og kulturlandskap gir et rikt og variert helhetsbilde. I
delområde L24 har eksisterende kryssområdet for E18 et fremtredende fokus i
landskapsbildet. Næringsområdet og boligbebyggelsen som ligger i tilknytning til
kryssområdet har en noe fragmentert struktur. Landskap og bebyggelse gir et noe redusert
totalinntrykk. Selv om masselageret ligger delvis innenfor L22, ligger det i et dalsøkk som
vender mot delområde L24. Visuelt er det i større grad L24 enn L22 som påvirker, og samlet
verdi settes derfor til uten betydning.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselager D32 Brokelandsheia er tenkt lagt i et dalsøkk i nordenden av næringsområdet,
rett ved dagens E18. Masselageret vurderes som en mulig naturlig forlengelse av
næringsområdet på Brokelandsheia. Samtidig vil det gi en sterk nærvirkning for tre
eksisterende boligeiendommer som ligger langs Gjerstadveien. Vurderingen blir derfor 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: (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: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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 eller 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
Masselageret dekker arealer i to delområder. Nordlig del av masselageret ligger i delområde
L24, Brokelandsheia med boliger, næringsarealer og tilgrensende skogsarealer. Store
asfaltflater og næringsbygg dominerer visuelt i dette delområdet. Nordlig del av
masselageret ligger inn mot en markert åsrygg, Hestliene, som ligger i bakkant av
Brokelandsheia bolig og næringsområde i nordvestlig retning. Sørlig del av masselageret
ligger i delområde L26, Klafjellmyra og Langtjennene. Dette delområdet er mer naturpreget
enn L24. Sørlig del av masselageret fyller igjen Saurådalen, som i dag er naturpreget og
forholdsvis avskjermet fra bolig og næringsområdet.

Verdi
Masselageret ligger delvis innenfor L24, Brokelandsheia som er vurdert til ubetydelig verdi,
og L26 Klafjellmyra og Langtjennene, som er vurdert til noe verdi. Dagens kryssområde har
fremtredende fokus i landskapsbildet. Bolig- og næringsområdet på Brokelandsheia har en
fragmentert bebyggelsesstruktur, og kryssområdet har fremtredende fokus i landskapsbildet.
Bebyggelse og landskap gir i dette delområdet et dårlig totalinntrykk. På grunn av at
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størstedelen av masselageret ligger i delområde L24, Brokelandsheia, settes samlet verdi for
arealene som berøres av masselageret til verdi uten betydning.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselager D33 Brokelandsheia vil ligge i bakkant av Brokelandsheia bolig- og
næringsområde i Saurådalen inn mot Hestliene. Dette gir et inngrep i en åsside som i dag
visuelt er en grønn bakvegg for bebyggelsen. Noe forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått ubetydelig verdi og påvirkning er noe forringet. 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. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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.
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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 av 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
Masselageret ligger nede i et bratt og trangt daldrag mellom to markerte høydedrag.
Eksisterende E18 følger det samme daldraget. Naturpreget landskap med eksisterende E18
som markert inngrep.

Verdi
Masselageret er plassert innenfor delområde L26, Klafjellmyra og Langtjennene. Området er
typisk for landskapstypen i regionen (Skog- og heibygdene på Sørlandet). Eksisterende E18 er
et fremmedelement og et inngrep i det naturpregede landskapet med fysisk og visuell
barrierevirkning. I dette delområdet gir landskap og veianlegg til sammen et noe redusert
helhetsinntrykk. Noe verdi
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret gir oppfylling av et dalsøkk inntil eksisterende E18 og planlagt ny E18.
Terrengoppfyllingen kan ses i sammenheng med veianlegget. Tiltaket vurderes ikke å
forringe landskapskarakteren på stedet ut over det som følger av selve veitiltaket.
Ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.21 D35 Mjåvann

Figur 6-21: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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.

Dagens situasjon
Delområdet Grimsbumyrene omfatter et naturlandskap preget av en mosaikk av myr og skog.
Masselageret ligger nede i et myrdrag på nordvestsiden av Espehaugen, i bunnen av den
bratte åssiden fra denne. Landskapet er naturpreget. Eksjø ligger et stykke vest for området.
Noen lavere åser danner delvis en visuell buffer mellom området masselageret ligger i og
Eksjø.

Verdi
Masselageret ligger hovedsakelig innenfor delområde L30, Eksjø som er vurdert til middels
verdi. Delområdet omfatter spennende og variert naturpreget landskapsbilde hvor Eksjø
spiller hovedrollen som landskapselement. Landskapet har gode visuelle kvaliteter og
særpreg. Det er god balanse mellom helhet og variasjon. Masselageret ligger også så vidt
innenfor delområde L29 som også har middels verdi. Middels verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
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Påvirkning
Masselageret vil kunne innarbeides i veianlegget og inngå i terrengtilpassingen av dette til
tilgrensende terreng. Det vurderes at masselageret ligger såpass lavt i terrenget at kun en
liten del av fyllingen inntil ny E18 får avstandsvirkning mot Eksjø. Noe forringelse av
landskapsbildet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringelse. 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. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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.
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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
Masselageret ligger på vestsiden av Molandsvann. Noen lavere åser danner en visuell buffer
mellom området masselageret ligger i og Eksjø.

Verdi
Masselageret ligger hovedsakelig innenfor delområde L29, Molandsvann-Mjåvann, men
sørenden av masselageret ligger i delområde L30, Eksjø. Begge delområdene er vurdert til
middels verdi. Delområdene er naturpreget landskap. De visuelle kvalitetene blir noe redusert
av dagens E18, kraftlinja og ryddegata som forstyrrer det urørte naturpreget. Store deler av
området oppleves likevel som helhetlig ved at terreng og vegetasjon demper fjernvirkningen
noe. Middels verdi.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret vil kunne ses som en del av veianlegget for ny E18 og benyttes til
terrengtilpassing mot omgivelsene. Masselageret representerer et nytt inngrep i et landskap
som er naturpreget i dag. Landskapet blir noe forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
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6.23 D37 Limyra

Figur 6-23: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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
Masselageret ligger nede i et myrdrag på nordvestsiden av Espehaugen, i bunnen av den
bratte åssiden fra denne. Landskapet er naturpreget. Eksjø ligger et stykke vest for området.
Noen lavere åser danner en visuell buffer mellom området masselageret ligger i og Eksjø.

Verdi
Masselageret ligger hovedsakelig innenfor delområde L29, Molandsvann-Mjåvann, men
sørenden av masselageret ligger i delområde L30, Eksjø. Begge delområdene er vurdert til
middels verdi. Delområdene er naturpreget landskap. De visuelle kvalitetene blir noe redusert
av dagens E18, kraftlinja og ryddegata som forstyrrer det urørte naturpreget. Store deler av
området oppleves likevel som helhetlig ved at terreng og vegetasjon demper fjernvirkningen
noe. Middels verdi
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
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Påvirkning
Masselageret vil kunne ses som en del av veianlegget for ny E18 og benyttes til
terrengtilpassing mot omgivelsene. Masselageret representerer et nytt inngrep i et landskap
som er naturpreget i dag. Landskapet blir 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.

6.24 D38 Limyra

Figur 6-24: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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.
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Dagens situasjon
Masselageret ligger nede i et myrdrag på nordvestsiden av Espehaugen, i bunnen av den
bratte åssiden fra denne. Landskapet er naturpreget. Eksjø ligger et stykke vest for området.
Noen lavere åser danner delvis en visuell buffer mellom området masselageret ligger i og
Eksjø.

Verdi
Masselageret ligger hovedsakelig innenfor delområde L30, Eksjø som er vurdert til middels
verdi. Delområdet omfatter spennende og variert naturpreget landskapsbilde hvor Eksjø
spiller hovedrollen som landskapselement. Landskapet har gode visuelle kvaliteter og
særpreg. Det er god balanse mellom helhet og variasjon. Masselageret ligger også så vidt
innenfor delområde L29 som også har middels verdi. Middels verdi.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret vil kunne innarbeides i veianlegget og inngå i terrengtilpassingen av dette til
tilgrensende terreng. Det vurderes at masselageret ligger såpass lavt i terrenget at kun en
liten del av fyllingen inntil ny E18 får avstandsvirkning mot Eksjø. Noe forringelse av
landskapsbildet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringelse. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
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6.25 D39 Moland

Figur 6-25: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger på Moland, like vest for Moland
industriområde i Risør kommune. Området er småkupert med en tydelig høyde. Arealet er i
hovedsak skogkledd med noe åpen fastmark. Området ligger i tilknytning til eksisterende
industriområde på Moland.
Planstatus: Store deler av området, foruten noe i nord, er regulert til industri,
vegetasjonsskjerm og kjørevei i reguleringsplanen Moland Vest, plan-id 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
Landskap der Moland industriområde og eksisterende E18 med kryssområde setter et sterkt
preg på landskapsbildet. Molandsfjellet og Kjernipa markerte terrengformer som er en del av
innrammingen av landskapsrommet omkring Moland. Moland-gårdene ligger i nordenden av
landskapsrommet.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L31, Moland. Landskap og bebyggelse gir i dette
delområdet til sammen et noe redusert totalinntrykk på grunn av at de store industribyggene
og motorveien bryter med det omgivende landskapets skala. Uten betydning.
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret vil plasseres i bakkant av industriområdet på Moland ved foten av åsene i vest
(Geitfjellet og Espehaugen). Masselageret ligger slik at det vil skjermes godt av terreng og
vegetasjon omkring, og vil ikke representere vesentlig reduksjon av landskapskvalitet for
delområdet. Ubetydelig endring av landskapsbildet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

6.26 D40 Rundholt

Figur 6-26: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h. Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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.
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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
Området der masselageret er tenkt plassert er et langstrakt myrdrag mellom to markerte
åser, Fjærbumyrheia i øst og Sørenden av Skomakerheiene i vest.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L32, Langemyr Espehaugen. Delområdet har noen visuelle
kvaliteter som naturpreget landskap med markerte terrengformer, men lite særpreg. En
høgspenttrase krysser over toppen av Espehaugen og Færbumyrheia i nord-sydlig retning og
gir inngrep i den ellers tett skogkledte åsryggen. Over Espehaugen går det i tillegg en
høgspenttrase over toppen i øst-vestlig retning. Helheten i landskapet fremstår som noe
redusert men området har fortsatt kvaliteter av verdi i gjennom terrengforhold og
vegetasjon. Noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret vil ligge inntil nytt veianlegg der denne går på fylling og kan dermed benyttes
som en del av terrengtilpasningen av veianlegget mot tilgrensende terreng. Landskapet er
naturpreget, og masselageret gir inngrep i naturpreget terreng. Det ligger slik i terrenget at
det er lite eksponert. Vurdert opp mot at det kommer et veitiltak her som vil endre
karakteren av naturlandskap er konklusjonen at landskapsbildet forringes noe.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

Figur 6-27: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto. Masselageret er tenkt lagt inn mot foten av Fjerbuheia og ned i sørenden av Barlinddalen.

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. Utforming av veianlegget vil være
styrende for makshøyden. Fremtidig arealbruk vil være samferdselsformål.

Dagens situasjon
Landskapet er i dag naturpreget med kollete skogslandskap med myrer og vann som skaper
variasjon. Høgspent krysser igjennom landskapet på nordsiden av Barlinddalen. Fylkesvei 416,
Aklandsveien går rett på sørsiden av arealet som er tenkt til masselager. Masselageret er
tenkt lagt inn mot foten av Fjerbuheia og ned i sørenden av Barlinddalen.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L33, Savannet. Delområdet omfatter landskapsrommet rundt
vannene Langhøl, Pollen og Savannet. Vannene er omgitt av bratte, skogkledte åssider. En
smal trang dal som omgir Langhøl og Pollen vider seg ut og gir utsyn og romfølelse ved
Savannet. Høgspent krysser dalrommet ved Pollen. Vannene gir variasjon til landskapet med
trange dalrom og tett skog. Høgspentlinja reduserer totalinntrykket noe. Middels verdi.
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret vil bli en del av oppfylling av terreng i forbindelse etablering av toplanskryss og
kollektivterminal for ny E18. Det skaper mulighet for terrengforming knyttet til kryssområdet
som kan komme godt med i dette bratte landskapet. Det er en del av et omfattende inngrep
i et naturlandskap. Vurdert opp mot at det kommer et veitiltak her som vil endre karakteren
av naturlandskap er konklusjonen at landskapsbildet forringes noe.
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.

6.28 D42 Rundholt

Figur 6-28: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger fra Barlinddalen og sør til Moltekjerr like
nord for Savannet i Risør kommune. Området er skogkledd og består av noe myr. Området
ligger i et dalsøkk med nokså bratte dalsider.
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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. Utforming av veianlegget vil være
styrende for makshøyden. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Masselageret vil ligge på nordsiden av Savannsheia, som danner nordlig avgrensning av
landskapsrommet omkring Savannet. Det vil dekke arealer i bunnen av Barlinddalen og
åssidene på sørsiden av Kroktjenna ved Moltekjerr.

Verdi
Masselageret ligger delvis innenfor delområde L33, Savannet som er vurdert til middels verdi
og delområde L32, Langemyr-Espehaugen, som er vurdert til noe verdi. Delområde Savannet
omfatter landskapsrommet rundt vannene Langhøl, Pollen og Savannet. Vannene er omgitt
av bratte, skogkledte åssider. En smal trang dal som omgir Langhøl og Pollen vider seg ut og
gir utsyn og romfølelse ved Savannet. Høgspent krysser dalrommet ved Pollen. Vannene gir
variasjon til landskapet med trange dalrom og tett skog. Høgspentlinja reduserer
totalinntrykket noe. Delområdet har noen visuelle kvaliteter med naturelementer og
terrengformer, men lite særpreg. Den største delen av masselageret ligger i delområde L33. I
samlet vurdering av verdi for områdene som berøres setter derfor verdien til middels.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret vil bli en del av oppfylling av terreng i forbindelse etablering av toplanskryss for
ny E18. Det skaper mulighet for terrengforming knyttet til kryssområdet som kan komme
godt med i dette bratte landskapet. Det er en del av et omfattende inngrep i et naturpreget
landskap. Oppfylling i åssiden ved Moltekjerr vil gi visuell virkning inn i det åpne
landskapsrommet rundt Kroktjenna. Landskapsbildet forringes.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet.
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6.29 D43 Bumyr

Figur 6-29: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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 (maks oppfyllingshøyde 183 moh.). Fremtidig arealbruk vil være LNFR og
samferdselsformål.

Dagens situasjon
Delområdet som masselageret ligger i omfatter et høyereliggende heiområde med variasjon
av skogkledte heier, bekker, vann, tjern og åpne myrdrag. Koller med fremtredende silhuetter.
Landskapsbildet har en overordnet struktur med tydelige drag i nordøst-sørvestretning. En
stor kraftlinje krysser delområdet i denne retningen og påvirker det naturpregete
landskapsbildet. Menneskelig påvirkning i form av spredte gårdsbruk og jordteiger, små
veier, skogsbilveier og stier, stedvis preg av nylig skogsdrift. Glissen skog og myrer preger
området rundt Stavvann. Masselageret ligger over en myr og en kolle som er en del av
innrammingen av landskapsrommet omkring vannet.

Verdi
Masselageret ligger innenfor delområde L35, Timmeråsen og Lundeheiene. Området der
masselageret er tenkt plassert er naturpreget landskap med myrdrag, lave fjellkoller med
skrinn skogsvegetasjon og et vannspeil (Stavvann) som et visuelt blikkfang. En høgspentlinje
er det som i dag først og fremst reduserer helhetsinntrykket som et fremmedelement. Totalt
sett har landskapet gode visuelle kvaliteter. Middels verdi
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret blir liggende eksponert mot Stavvann i et landskap hvor vegetasjon og terreng
ikke har så stor skjermende effekt. Landskapsbildet omkring Stavvann blir 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.

6.30 D45 Djupmyr

Figur 6-30: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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 (maks
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oppfyllingshøyde 218-180 moh. fra sør mot nord). Fremtidig arealbruk vil være LNFR og
samferdselsformål.

Dagens situasjon
Delområdet som masselageret ligger i omfatter et høyereliggende heiområde med variasjon
av skogkledte heier, bekker, vann, tjern og åpne myrdrag. Masselageret er foreslått plassert
langs østsiden av Djupmyrheia som er en del av en rygg som går i nordøst- sørvestlig
retning. Det vil strekke seg over et lengre område med bratt, kupert terreng. Terrenget faller
mot Sandvannet i nordøst. På nordøstsiden av denne ryggen går det en kraftlinje.

Verdi
Masselageret ligger innenfor delområde L35 Timmeråsen og Lundeheiene. Delområdet ligger
i et naturlandskap strukturert av myrdrag og store og små vann innimellom skogsdekte
arealer. Det er en god balanse mellom helhet og variasjon i landskapet. De større vannene
(Nattvann, Krokvann, Sandvann og Langevann) er elementer av landskapsvisuell verdi som gir
avveksling i skog og myrterrenget. Det går en høgspent gjennom landskapet som gir et litt
redusert helhetsinntrykk. Middels verdi

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret ligger plassert på et høydedrag lags planlagt E18 trase, på baksiden av
åskammen som skjermer E18 mot Sandvannene i øst. Vi er i svært kupert skogsterreng med
myrdrag. Noe av massene kan benyttes til oppbygging av planlagt støyvoll på stedet.
Masselageret er stort og langstrakt og ligger høyt i terrenget slik at det eksponeres mot
vannene i øst. Det vil bryte skalaen i landskapet og være krevende å tilpasse terrengmessig.
Landskapet forringes.
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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6.31 D46 Kråketjernhogsten

Figur 6-31: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Kråketjern i Tvedestrand
kommune. Arealet som er planlagt for masselager ligger i et småkupert område som er delvis
grunnlendt og preget av barskog.
Planstatus: Området er uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området
avsatt til LNFR. Deler av området er omfattet av H710 båndlegging etter PBL og deler av
området er omfattet av H710_4 viltpassasje. I kommuneplanens arealdel er deler av området
omfattet faresone for høyspentlinjer (H370) og i nordvest vil deler av området planlagt til
mulig masselager komme innenfor faresonen.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Det planlagte masselageret ligger rett nord for den
planlagte veitraseen, så adkomst kan skje direkte fra veilinja. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng (maks oppfyllingshøyde 155 moh.).
Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Området ligger tett inn mot en eksisterende høgspent-trase som utgjør et markert inngrep i
et ellers naturpreget terreng med skog med små myrer og vann.

Verdi
Masselageret ligger innenfor delområde L35 Timmeråsen og Lundeheiene. Området
masselageret er tenkt plassert i preges av svært kupert og bratt terreng, tett skogsvegetasjon
avløst av småvann og myrer. Det går en høgspent gjennom landskapet som gir et litt
redusert helhetsinntrykk. Området har gode visuelle kvaliteter. Middels verdi
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
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Påvirkning
Masselageret gir en igjenfylling av et daldrag med tett skog rett sør for eksisterende
høgspent. Masselageret kan benyttes til terrengtilpasning for ny E18. Noe forringelse av
landskap som er noe preget av inngrep.
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.

6.32 D47 Kråketjernhogsten

Figur 6-32: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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 (maks oppfyllingshøyde 150 -160 moh.).
Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.
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Dagens situasjon
Området ligger i nærheten av en eksisterende høgspent-trase som utgjør et markert inngrep
i et ellers naturpreget terreng med skog med små myrer og vann.

Verdi
Masselageret ligger innenfor delområde L35, Timmeråsen og Lundeheiene. Området
masselageret er tenkt plassert i preges av svært kupert og bratt terreng, tett skogsvegetasjon
avløst av småvann og myrer. Det går en høgspent gjennom landskapet som gir et litt
redusert helhetsinntrykk. Området har gode visuelle kvaliteter. Middels verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret gir en igjenfylling av et daldrag med tett skog rett sør for eksisterende
høgspent. Masselageret kan benyttes til terrengtilpasning for ny E18. Noe forringelse av
landskap som er noe preget av inngrep.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

6.33 D49 Sagåsen

Figur 6-33: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.
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Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Skjerkholtdalen i Tvedestrand
kommune. Arealet planlagt til masselager ligger i en liten dal som strekker seg fra nordvest til
sørøst, nordøst for Sagåsen. Dalsøkket har bratte sider og er dekket av barskog.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Det planlagte masselageret ligger rett nord for den
planlagte veitraseen, så adkomst kan skje direkte fra veilinja. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng (maks oppfyllingshøyde 123 moh.).
Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Masselageret er tenkt plassert ned i en trang dal mellom Sagåsen og Rønningsheia.
Terrenget her er preget av svært bratt terreng og markerte terrengformer. Kraftlinje går inntil
masselageret på nordsiden. Det er tett skogsvegetasjon på stedet.

Verdi
Masselageret ligger innenfor delområde L35, Timmeråsen og Lundheiene. Området der
masselageret er tenkt plassert har bratt, juvaktig terreng med markerte terrengformer og tett
skogsvegetasjon. Helhetlig naturpreget landskap er noe redusert av høgspent som går
igjennom området i retning nordøst-sørvest. Landskapet har fortsatt gode visuelle kvaliteter.
Middels verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Igjenfylling av bratt og smalt daldrag på nordsiden av Sagåsen. Inngrep i naturpreget
naturterreng. Eksisterende vegetasjon vil kunne skjerme en del. Landskapet forringes noe.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
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6.34 D50 Sagåsen

Figur 6-34: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Skjerkholtdalen i Tvedestrand
kommune. Arealet planlagt til masselager ligger i en liten dal som strekker seg fra nordvest til
sørøst, nordøst for Sagåsen. Dalsøkket har bratte sider og er dekket av barskog.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Det planlagte masselageret ligger rett sør for den
planlagte veitraseen, så adkomst kan skje direkte fra veilinja. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng (maks oppfyllingshøyde 123 moh.).
Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Masselageret er tenkt plassert i ned i en trang dal mellom Sagåsen og Rønningsheia.
Terrenget her er preget av svært bratt terreng og markerte terrengformer. Kraftlinje krysser
igjennom skogslandskapet et lite stykke nord for masselageret. Det er tett skogsvegetasjon
på stedet.

Verdi
Masselageret ligger innenfor delområde L35, Timmeråsen og Lundheiene. Området der
masselageret er tenkt plassert har bratt, juvaktig terreng med markerte terrengformer og tett
skogsvegetasjon. Helhetlig naturpreget landskap er noe redusert av høgspent som går
igjennom området i retning nordøst-sørvest. Landskapet har fortsatt gode visuelle kvaliteter.
Middels verdi
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Igjenfylling av bratt og smalt daldrag på nordøstsiden av Sagåsen. Inngrep i naturpreget
terreng. Terrenget er svært bratt, og terrengtilpassing mot omgivelsene vil bli krevende.
Eksisterende vegetasjon vil skjerme en del. Landskapet forringes noe.

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.

6.35 D51 Skjerkholt

Figur 6-35: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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.
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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 (maks oppfyllingshøyde 109 moh.).
Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Masselageret er plassert på toppen av en skogkledt ås og delvis nedover åssiden som vender
mot Skjerkholtdalen. Denne åsen danner en del av innrammingen av landskapsrommet
Skjerkholtdalen ligger i. Terrengformene her er bratte og markerte og danner sammen med
elva i bunnen av dalen, kulturmark, gårdsbebyggelse og skog et variert og innholdsrikt
landskap.

Verdi
Masselageret ligger innenfor delområde L36, Skjerkholtdalen. Delområdet har særlig gode
visuelle kvaliteter og særpreg. Kulturlandskapet har vegetasjonsstrukturer som bryter opp
teigene og bidrar til variasjon. Bebyggelse, veier og åkerteiger er tilpasset/ underordner seg
de naturlige landskapsformene, noe som gir et særdeles godt helhetsuttrykk.
Naturlandskapet oppe ved Skjerkholtlonene har særlig gode visuelle kvaliteter og særpreg.
Stor verdi
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret vil ligge høyt i terrenget og eksponeres utover mye av Skjerkholtdalen i likhet
med brukryssingen her. Tiltaket medfører skjemmende inngrep. Landskapet vil etter tiltaket
fremstå 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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6.36 D52 Skjerkholt

Figur 6-36: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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 (maks oppfyllingshøyde 115 moh.).
Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Masselageret er plassert nedover åssiden fra Midbøheia, som vender mot Skjerkholtdalen.
Denne åsen danner en del av innrammingen av landskapsrommet Skjerkholtdalen ligger i.
Terrengformene her er bratte og markerte og danner sammen med elva i bunnen av dalen,
kulturmark, gårdsbebyggelse og skog et variert og innholdsrikt landskap.

Verdi
Masselageret ligger innenfor delområde L36, Skjerkholtdalen. Delområdet har særlig gode
visuelle kvaliteter og særpreg. Kulturlandskapet har vegetasjonsstrukturer som bryter opp
teigene og bidrar til variasjon. Bebyggelse, veier og åkerteiger er tilpasset/ underordner seg
de naturlige landskapsformene, noe som gir et særdeles godt helhetsuttrykk.
Naturlandskapet oppe ved Skjerkholtlonene har særlig gode visuelle kvaliteter og særpreg.
Stor verdi
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret vil ligge høyt i terrenget og eksponeres utover mye av Skjerkholtdalen i likhet
med brukryssingen her. Tiltaket medfører skjemmende inngrep og vil ha sterk nærvirkning på
Skjerkholtgårdene, som blir liggende svært nær masselageret. Landskapet vil etter tiltaket
fremstå sterkt forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

6.37 D53 Sandvann

Figur 6-37: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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.
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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 (maks oppfyllingshøyde 126 moh.).
Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
I området masselageret er tenkt plassert preges landskapet av større myrdrag og tjern i
veksling med koller og mer markerte åsrygger som er skogbevokst. Lauvstadheia, Tverråsen
og Føykåsen er markerte åsrygger i landskapet i området ved masselageret. Sandvann ligger
som et større vannspeil mellom Sandvassheia og Lauvlandsheia.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L37, Føykåsen. Landskapet fremstår som naturpreget
landskap. Høgspent-trase på vestsiden av Sandvann reduserer den visuelle helheten noe.
Noe verdi
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret er plassert inn mot planlagt veilinje for ny E18. Det ligger helt i ytterkant av
landskapsrommet og kan gjennom tilpasningstiltak bli en del av den skogkledte
innrammingen av landskapsrommet. Ny E18 vil avskjære nordenden av landskapsrommet fra
resten og vil danne en ny avgrensning i nord. Masselageret vil ligge på utsiden av E18 som ny
avgrensning. Dette er i dag naturpreget mark hvor myrer og vann er det som setter preg på
landskapsbildet. Landskapet forringes noe.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.38 D54 Modalen

Figur 6-38: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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
Masselageret er tenkt plassert i kanten av landskapsrommet som Modalen og Noddelandgårdene ligger i. Landskapet her er et kulturlandskap med gårder og åkerteiger innrammet av
bratte åser i nord mot Føykåsen og avgrenset av lavere koller mot den bratte skrenten mot
det brede dalrommet med Storelva i sør.

Verdi
Masselageret ligger innenfor delområde L38, Modalen-Noddeland. Kulturlandskapet fremstår
i dette området som helhetlig med fin balanse mellom bebyggelse, åkerarealer og
trevegetasjon. Delområdet omfatter et kulturlandskap der bebyggelse, kulturmark og
vegetasjon til sammen gir et godt visuelt helhetsinntrykk. Landskapet har gode visuelle
kvaliteter med lokal betydning. Middels verdi
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret er foreslått lagt i den bratte, trange Askedalen. Denne er slik orientert at den
ikke vender inn mot kulturlandskapet Modalen-Noddeland. Masselageret vil bli liggende høyt
i terrenget og eksponeres over en lengre strekning sørover. Virkningen vil kunne dempes
med etablering av stedegen vegetasjon som får vokst seg til. Nærvirkning for bebyggelsen i
Modalen som ligger tett på. Landskapsbildet vil bli 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.

6.39 D56 Bjørnstad

Figur 6-39: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Rømyr i Tvedestrand kommune.
Arealet som er planlagt til masselager ligger mot toppen av Bergehaganeheia, nordvest for
dagens E18, og terrenget er litt kupert, men skråner fra toppen av Bergehaganeheia og
nedover mot sørøst. Området er i hovedsak dekket av barskog.
Planstatus: Uregulert. Deler av området i vest er innenfor kommunedelplanen E18 Dørdal –
Grimstad og er avsatt til LNFR. Resterende areal er avsatt til LNFR i kommuneplanens
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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
Trangt dalrom som er avgrenset av bratte åssider med tett vegetasjon. E18 er sterkt til stede i
dalrommet. Det finnes noen spredte boliger langs Gamleveien.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L40; Gårdalen. Landskapet her har lite særpreg. Landskap og
bebyggelse gir til sammen noe redusert inntrykk. Noe verdi

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret ligger høyt i terrenget og eksponeres utover i landskapet. Landskapet er preget
av inngrep i dagens situasjon. Forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
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6.40 D58 Gårdalen

Figur 6-40: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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 LNFRområde.
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
Et trangt dalrom som er avgrenset av bratte åssider med tett vegetasjon. E18 er sterkt til
stede i dalrommet. Det finnes noen spredte boliger langs Gamleveien.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L40; Gårdalen. Landskapet her har lite særpreg. Landskap og
bebyggelse gir til sammen noe redusert inntrykk. Noe verdi
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret foreslås plassert i bunnen av Gårdalen inn mot et næringsområde.
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Inngrepet vil landskapsvisuelt med nødvendige terrengtilpasninger og revegetering kunne
inngå i landskapsbildet som en ubetydelig endring i forhold til slik det ser ut i dag.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. 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: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Grummestadheia, øst for Tronskjær i
Bamble kommune. Arealet som er planlagt for masselager ligger i et dalsøkk. Områder er
småkupert, grunnlendt og dekket av barskog.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Masselagringsområdet er plassert øst for den
planlagte veitraseen, så adkomst kan bli ved pilotvei fra anleggsområdet inn til søndre del av
masselagringsområdet. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens
terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.
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Dagens situasjon
Delområdet omfatter Grummestadvannet og Teksttjenn, innrammende koller og åssider med
tett skog. Masselageret er foreslått plassert oppe på Grummestadheia, litt tilbaketrukket fra
åskammen som danner landskapsromavgrensningen mot Grummestadvannet.

Verdi
Masselageret ligger i delområde L6, Grummestadvannet. Landskapet her har gode visuelle
kvaliteter av lokal betydning. Det er god balanse mellom helhet og variasjon. Landskapet har
særpreg. Middels verdi
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Plasseringen av masselageret på Tronskjær gir et ganske stort inngrep på Grummestadheia.
Masselageret ligger innpå heia oppå et platå. Det vil være eksponert mot Dørdalheia og
åsene fra Grummestadnuten og vestover. Landskapsbildet forringes.
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: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.
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Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger mellom Plassen og Skaugtjenna, nord for
E18 i Bamble kommune. Arealet som er planlagt til masselager ligger i et dalsøkk med
retning sørvest til nordøst, med mindre åser langs dalsøkket.
Planstatus: Uregulert. Arealet ligger innenfor kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad og er
avsatt til LNFR. I tillegg ligger det en hensynssone H710_4 viltpassasjer over det meste av
arealet.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området vil få adkomst fra linja på pilotvei forbi
Plassen. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng.
Fremtidig arealbruk vil være LNFR.

Dagens situasjon
Masselageret ligger i småkupert skogsterreng preget av skogsdrift. Det er foreslått plassert
på nordsiden av noen lave koller langs eksisterende E18. Terrenget danner her et smalt
daldrag i sørvest-nordøstlig retning.

Verdi
Masselageret ligger hovedsakelig innenfor delområde L7, Skogsheiene nord for Hullvann,
som er vurdert til verdien noe. Masselageret ligge helt på grensen til og noen få meter
innenfor delområde L5, Bakkevannet, som har verdien middels.
L7, Skogsheiene nord for Hullvann har gode visuelle kvaliteter som er noe redusert i området
omring E18. Store hogstfelter trekker også ned på opplevelsen av skogen som naturområde.
(Noe verdi)
L5, Bakkevannet har gode visuelle kvaliteter og er karakteristisk for landskapstypen.
Helhetsverdien blir noe redusert av eksisterende E18s tilstedeværelse. (Middels verdi)
Det aller meste av masselageret ligger innenfor delområde L7 Skogsheiene nord for Hullvann.
Samlet settes derfor verdien til noe fordi området så å si i sin helhet ligger i delområde L7.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret er slik plassert og har et slik omfang at det i noen grad kan kamufleres av
terreng og vegetasjon når denne har fått etablere seg. Landskapet på stedet forringes noe.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
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Konsekvens
Området som blir berørt har fått verdien noe, påvirkning er vurdert til noe forringet.
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.: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Hulldalen i Kragerø kommune.
Arealet som er planlagt til masselagring er lagt i et daldrag og opp mot de omkringliggende
haugene i nord. Terrenget er kupert, og 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
Masselageret ligger i et landskap som er en del av Skogsheiene nord for Hullvann.
Dette er et småkupert skog- og heiområde. Visuelt er det skogsarealer med skogbruk,
skogsbilveier og hogstfelter som preger området.
Dette landskapet består av små intime landskapsrom langs vannet oppdelt av lave,
skogkledde koller og større rom med vannflaten som gulv. Vannet og terrengformene danner
sammen et idyllisk og opplevelsesrikt landskap med bukter og viker, øyer, koller og nes.
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Verdi
Masselageret ligger fysisk i delområde L7 Skogsheiene nord for Hullvann, men vil også
influere visuelt på delområde L8 Hullvann.
L7 Skogsheiene nord for Hullvann:
Området har gode visuelle kvaliteter, noe redusert i området omring E18. Store hogstfelter
trekker også ned på opplevelsen av skogen som naturområde. Noe verdi.
L8 Hullvann:
Delområdet representerer de største kvalitetene ved denne landskapstypen, nemlig
vannflatene med små og store øyer, som omringes av småkuperte koller. Stor verdi.
Vurdering av verdi for området der masselageret ligger er noe, siden verdien for L7
Skogsheiene vektlegges mest.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret vil uunngåelig bli noe eksponert mot Hullvann som har stor visuell
landskapsverdi. Visuell avstandsvirkning vil dempes over tid med vegetasjonsetablering på
masselagerets overflate. Masselageret er av en størrelse som vil dominere over skala
forholdene i terrenget på stedet. Landskapet forringes.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått Stor verdi og påvirkning er Forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-) noe miljøskade.
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6.44 D67 Hulldalen

Figur 6-44: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde. T.h.: Utsnitt fra GIS-3D innsynsmodell med
ortofoto.

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, og 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
Masselageret ligger delvis innenfor landskapsområdet Skogsheiene nord for Hullvann og
delvis innenfor landskapsområdet Hullvann.
Skogsheiene nord for Hullvann: Småkupert skog- og heiområde. Eksisterende E18 krysser
område ved Plassen, midt mellom Bakkevannet og Hullvann. Det er noe spredt bebyggelse
her. Visuelt er det Skogsarealer med skogbruk, skogsbilveier og hogstfelter som preger
området.
Hullvann: Delområdet omfatter Hullvann med tilhørende omgivelser. Dette landskapet består
av små intime landskapsrom langs vannet oppdelt av lave, skogkledde koller og større rom
med vannflaten som gulv. vannet og terrengformene danne sammen et idyllisk og
opplevelsesrikt landskap med bukter og viker, øyer, koller og nes. Det er noen spredte hytter
ved vannet og inne på noen av øyene. Fylkesvei 363, Helleveien går diskret i sørøstkanten av
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delområdet. Dagens E18 går i nordkanten av Hullvann, skjermet av lave koller og vegetasjon.
Ved kryssing av Stidalskilen og Hulldalstranda får en et glimt ut på Hullvann fra E18.

Verdi
Masselageret innenfor delområde L7 Skogsheiene nord for Hullvann i delområde L8
Hullvann.
L7 Skogsheiene nord for Hullvann:
Gode visuelle kvaliteter, noe redusert i området omring E18. Store hogstfelter trekker også
ned på opplevelsen av skogen som naturområde. (Noe verdi)
L8 Hullvann:
Delområdet representerer de største kvalitetene ved denne landskapstypen, nemlig
vannflatene med små og store øyer, som omringes av småkuperte koller. (Stor verdi)
Samlet settes verdien til stor fordi mer enn halvparten av området ligger i delområde L8, og
det mest verdifulle delområdet vektlegges tyngst i samlet vurdering.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Masselageret ligger såpass høyt og nært Hullvann at inngrepet eksponeres ut i
landskapsrommet omkring Hullvann. Det er også så stort at det vil bryte med
skalaforholdene i det stedlige terrenget. Landskapets forringes.
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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7 Konsekvenser i anleggsperioden
7.1 Generelt
I anleggsperioden vil en ha store inngrep i landskapet knyttet til anleggsveier, midlertidige
veier for E18 -trafikken, riggområder, mellomlagring av masser, knuseverk m.m.
En vil, for å komme frem med anleggsmaskiner og annet anleggsutstyr måtte fjerne
vegetasjon som har skjermende visuell effekt for innsyn til anleggsområdene.
Noen steder vil bebyggelse få nærvirkning av anleggsvirksomheten slik at omgivelsene
preges av denne.

7.2 Spesifikt
Anleggsveier for transport av masser til masselagrene vil representere ganske store
landskapsinngrep. I reguleringsplanen er det satt av 40 m bredde på anleggsbeltet der det er
anleggsvei.
Det er tre kategorier anleggsvei i reguleringsplanen:
 Midlertidige anleggsveier: Typisk anleggsveier fra veilinja ut til deponi (eller fra deponi
til deponi), disse blir kun midlertidig og reguleres kun som midlertidig bygge- og
anleggsområder
 Midlertidige anleggsveier på drifts-/skogsveier: Eksisterende drifts- eller skogsbilveier
som blir brukt som anleggsveier, reguleres kun som LNFR i permanent bruk, hvor det
tillates driftsveier osv. Reguleres for øvrig med midlertidig bygge- og anleggsområde
(et bredt belte rundt)
 Eksisterende veier som blir utbedret for anleggstrafikk: Eksisterende veier som blir
utbedret og brukes som anleggsvei, reguleres også som vei – men er også vei fra før.
Masselagrene er tilstrebet lagt tett på veilinja, blant annet for å begrense
massetransportomfang og å avgrense inngrep i omgivelsene langs veianlegget. En god del av
masselagrene har derfor kort transportavstand fra veilinja. Noen masselagre får imidlertid
anleggsveier med noe lengde. Under trekkes det frem anleggsveier som vil ha betydelig
landskapsvisuell virkning i anleggsfasen.
Anleggsvei D67 og D65 Hulldalen
Masselagrene ligger høyt oppe i åssiden over Hullvann. Anleggsveien her vil gå i svært
sidebratt terreng som eksponeres utover mot Hullvann.
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Figur 7-1 Anleggsvei for D67 og D65 Hulldalen.
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Anleggsvei til D19 Brynemo:
Eksisterende vei (Heglandsveien) og Røllane benyttes. Denne må forsterkes og breddeutvides
og blir et godt synlig inngrep i åssidene ned fra Brynemo mot Hegland. Eksisterende veier
som forsterkes og breddeutvides skal i likhet med øvrige anleggstiltak følge føringer i Estetisk
oppfølgingsplan med tanke på å avgrense nye inngrep.

Figur 7-2 Anleggsvei til D19 Brynemo vist med blå stiplet strek.
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Anleggsvei til D43 Bumyr
Det skal etableres anleggsvei på eksisterende lokalvei fv. 416 i enden av Lille Eksjø herfra
sørover på vestsiden av Stiansnuten og Langhølknatten til Knutetjenn og over Bumyrdalen
ned til Bumyr. Her vil det være aktuelt med noe breddeutvidelse. Areal som blir berørt
fremgår av anleggsbelte i reguleringsplanen.

Figur 7-3 Anleggsvei til D43 Bumyr vist med blå stiplet strek.
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Anleggsvei til D54 Modalen
Eksisterende lokalvei fra Angelstadveien ved Fosstveit opp til Modalen må forsterkes og
tilrettelegges for massetransport. Denne vil gå i bratte åssider, ha en del terrengutslag og
eksponeres utover i dalen mot Bjørnstad.

Figur 7-4 Anleggsvei til D54 Modalen vist med blå stiplet strek.
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8 Skadereduserende tiltak
I henhold til Hb. V712 Konsekvensanalyser er det to grupper skadereduserende tiltak:
Gruppe 1: Skadereduserende tiltak som er innarbeidet i den fremlagte planen og
kostnadsberegnet.
Gruppe 2: Skadereduserende tiltak som ikke er beregnet i planen og som ikke skal legges til
grunn for konsekvensutredningen.
Skadeforebyggende tiltak for tema landskapsbilde er beskrevet i Estetisk Veileder for Nye
Veier og Estetisk oppfølgingsplan for dette prosjektet.
Noen viktige tiltak er også nevnt under. De skadereduserende tiltakene som beskrives under
er foreløpig ikke innarbeidet i planen eller kostnadsberegnet. Skadereduserende tiltak for
tema landskapsbilde i tråd med Estetisk oppfølgingsplan forutsettes gjennomført i tråd med
reguleringsplanen i forbindelse med byggeplanarbeidet.
Det er ikke gjennomført landskapsprosjektering som en del av reguleringsplanarbeidet. Det
er kun gitt anbefalinger om maks oppfyllingshøyde for masselagrene fra
landskapsarkitektressursene i prosjektet. Dette innebærer at prosjektering av
terrengtilpassingen av tiltaket må skje på byggeplan-nivå.
Kunnskapsgrunnlag for beskrivelse av skadereduserende tiltak har i tillegg til Estetisk
oppfølgingsplan vært Håndbok i økologisk restaurering, en veileder med erfaringsbasert
kunnskap om restaurering av natur og landskap som er berørt av inngrep ved større
utbyggingstiltak. (Dagmar Hagen og Astrid Brekke Skrindmo, 2010).

8.1 Anleggsperioden
For å begrense inngrepet bør det i byggeplanprosjekteringen angis inngrepsgrenser mot
områder som ønskes skjermet.
For å begrense skade på vegetasjon og øvre jordlag der det vil være en del ferdsel og
anleggstrafikk i anleggsperioden, bør traseer som er my brukt forsterkes slik at slitestyrken
bedres.
Eksisterende toppmasser med jord og eventuelt vegetasjon kan ved mellomlagring og
gjenbruk nær opprinnelses-stedet være et godt tiltak for naturlig revegetering.
Midlertidige bygge- og anleggsområder må inkluderes i den planlagte restaureringen. Målet
for disse områdene bør være å tilrettelegge for naturlig gjenvekst og fjerne utstyr og tilkjørt
materiale som ikke hører hjemme i landskapet slik det er planlagt for fremtidig situasjon.
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8.2 Permanent situasjon
8.2.1 Generelt
Terrengform
Det bør iverksettes tiltak for å redusere synligheten av masselagrene sett fra områdene
omkring. Dette kan gjøres ved at masselagrene utformes slik at de fremstår som en naturlig
del av det omkringliggende landskapet og tilpasses fremtidig bruk. Naturlige landformer skal
følges og det skal så langt som mulig unngås store ensartete flater.

Vegetasjon
Eksisterende vegetasjon i masselagrenes randsone bør bevares for å dempe negativ
fjernvirkning.
Selv om det har oppstått skade på vegetasjonsdekket er det ikke alltid nødvending å
gjennomføre aktive tiltak som for eksempel tilplanting eller tilsåing. Det kan være tilstrekkelig
at den negative påvirkningen (som for eksempel anleggstrafikk) opphører. Ved gunstige
klima- og jordforhold kan et vegetasjonsdekke bli etablert på et par vekstsesonger, men
under dårlige vekstbetingelser kan det ta flere tiår. I områder der jorda er komprimert etter
anleggsperioden kan lufting av toppjord ved jordbearbeiding bidra til å få i gang etablering
av naturlig vegetasjon.
Naturlig revegetering ved bruk av stedlige toppmasser som er mellomlagret i
anleggsperioden er en metode for å sikre god rehabilitering av arealer i mange
utbyggingsprosjekter. Dette fordrer at en i plan for anleggsgjennomføring innarbeider tydelig
krav til å sikre organisk jord som kan gjenbrukes. Fjerning, mellomlagring og tilbakelegging
av masser må gjøres I separate prosesser og det må skilles på undergrunnsmasse og
toppmasser. Toppmassene må lagres separat fra andre masser. Massene skal ikke
komprimeres, dette for å sikre vann og luft å trenge inn i jorda og gi gode vekstvilkår for
planter.

Erosjonsforebyggende tiltak
Ustabile masser forhindrer ny vegetasjonsetablering og erosjon forverrer situasjonen. I noen
situasjoner er fysiske tiltak nødvendig. Som erosjonsforebyggende tiltak kan f.eks. organiske
matter benyttes, geonett, tilplanting eller tilsåing. Ved tilsåing anbefales bruk av stedegent
plantemateriale (lokale frøsorter) hvis det er tilgjengelig.

Dyrket mark
Detaljer rundt hvordan matjord skal håndteres er redegjort for i Fagrapport Matjordplan
(Cowi AS, 2021)
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9 Samlet vurdering
Det småskala skog- og hei-landskapet er krevende å tilpasse masselagrene i, og helt konkret
hva man kan få til av tilpasninger på detaljnivå er enda ikke avklart, men vil bli en del av
detaljprosjekteringen på byggeplannivå. Denne konsekvensutredningen er en vurdering av
grovt skisserte volumer i terrenget. Konsekvensutredningen inneholder derfor ikke
visualisering av ferdig etablerte masselagre, men illustrasjonene gir likevel en visning av
volumene som skal innpasses i landskapet geografisk plassert, slik at en får en ide om de
visuelle rammebetingelsene på stedet. Med tanke på arbeidet med landskapstilpasning av
masselagrene i neste planfase er det fordelaktig å legge flere mindre og mellomstore deponi
nært den planlagte veilinja for ny E18. Jo større volumene blir jo mer krevende vil de være å
tilpasse de naturlige landskapsformene.
Tabell 9-1: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de de ulike områdene.
Verdi, påvirkning og konsekvens
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering

D1 Dørdal

Noe

Noe

Landskapet vil i noe større grad enn i dag bli påvirket av

verdi

forringet

landskapsinngrep som reduserer naturpreget.

Middels

Forringet

Masselageret vil gi en sterk endring av landskapet med

D6 Skaugheia

Konsekvens
(0)

(--)

oppfylling av terreng i et omfang som vil dominere noe over
skalaen i landskapet.
D9 Stidalen

Stor

Forringet

Masselageret vil ligge såpass høyt i terrenget at inngrepet

(- -)

vil være synlig fra Hullvann og dermed påvirke den
helhetlige innrammingen en har av landskapsrommet rundt
vannet i dag.
D12

Stor

Vesterbekk

Ubetydelig

Masselageret er ikke så stort at det bryter ikke skalaen i

endring

landskapet. Det ligger slik plassert at det ligger til rette for

(0)

god terrengtilpasning.
D13 Ødegård

Stor

Noe

Masselageret ligger helt i ytterkant av delområdet Hullvann,

forringet

og vil kunne skjermes godt mot eksponering ut i det åpne

(-)

landskapsrommet som vannspeilet danner. Imidlertid vil
nærvirkningen i området ved gårdsbebyggelsen på Ødegård
bli sterk.
D14 Ødegård

Stor

Noe

Masselageret ligger helt i ytterkant av delområdet Hullvann,

forringet

og vil kunne skjermes godt mot eksponering ut i det åpne

(-)

landskapsrommet som vannspeilet danner. Imidlertid vil
nærvirkningen i området ved gårdsbebyggelsen på Ødegård
bli sterk.
D19 Brynemo

Noe

Forringet

Selv om det legges opp til begrenset oppfyllingshøyde, er

(-)

det sannsynlig at en vil få noe fjernvirkning i retning
Tyvand. Masselageret er stort

i utstrekning og vil dominere

noe over landskapets skala på stedet.
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D20 Langtjern

Noe

Forringet

Selv om det legges opp til begrenset oppfyllingshøyde, er

(-)

det sannsynlig at en vil få noe fjernvirkning i retning
Tyvand. Masselageret er stort

i utstrekning og vil dominere

noe over landskapets skala på stedet.
D23 Kåskollen

Uten

Forbedret

betydni

Masselageret kan benyttes for å forbedre det visuelle

(+)

landskapsbildet.

ng
D24 Kåsa

Uten

Ubetydelig

Ved god terrengtilpasning og revegetering etter oppfylling

betydni

endring

vil masselageret ha ubetydelig virkning landskapsvisuelt.

Forringet

Masselageret plasseres nede i en dal og fyller opp denne. I

(0)

ng
D25A

Middels

Blautmyrdalen

verdi

(--)

og med at en er i naturpreget terreng og at det er snakk om
et stort volum gir dette en forringelse av dagens
landskapsbilde.

D25B

Middels

Noe

Eksisterende E18 går i kanten av Lona-vannet i dag og gjør

Vassbånndale

verdi

forringet

at landskapsverdien for dette landskapsrommet er noe

n

(-)

redusert. Med god terrengtilpassing av masselageret og
revegetering vil inngrepet på sikt dempes visuelt.

D26

Middels

Noe

Øvre del av masselageret vil visuelt innvirke på et

Bråtvannsdale

verdi

forringet

småkupert heiområde med myrer og tjern som i dag

n
D27 Salen

(-)

fremstår som naturpreget.
Noe

Noe

Masselageret vil ligge mellom dagens og ny E18 og kunne

verdi

forringet

utnyttes til å tilpasse veianlegget til omgivelsene

(0)

terrengmessig. Masselageret gir mulighet for noe forbedring
av virkningen av ny E18 i landskapsbildet.
D28 Stedalen

Noe

Ubetydelig

Masselageret ligger inntrukket i en bratt dal som er en del

verdi

endring

av innrammingen rundt landskapsrommet omkring

(0)

Bråtvann. Med god terrengtilpasning mot tilgrensende
terreng og revegetering vil det på sikt kunne fremstå som
en naturlig del av landskapet.
D29 Brattliene

Noe

Forringet

verdi

Disse arealene er i dag ikke visuelt påvirket av eksisterende

(-)

E18 -anlegg da de er skjermet av skogsterrenget. Det
legges opp til igjenfylling av bekkedalen Tjenndalen.

D30

Noe

Brondalsheia

verdi

Forringet

Det legges opp til igjenfylling på tvers av Brondalen, en

(-)

markert dal i terrenget ned mot daldraget der Fisketjerna
ligger. Vi er på arealer som ligger litt skjermet fra dagens
og ny E18 preget av naturlig skogsterreng. Noe nærvirkning
for bebyggelsen på Elvebakken.

D32

Uten

Noe

Masselageret vurderes som en mulig naturlig forlengelse av

Brokelandshei

betydni

forringet

næringsområdet på Brokelandsheia. Samtidig vil det gi en

a

ng

(0)

sterk nærvirkning for tre eksisterende boligeiendommer
som ligger langs Gjerstadveien.

D33

Uten

Noe

Masselager D33 Brokelandsheia vil ligge i bakkant av

Brokelandshei

betydni

forringet

Brokelandsheia bolig- og næringsområde i Saurådalen inn

a

ng

(0)

mot Hestliene. Dette gir et inngrep i en åsside som i dag
visuelt er en grønn bakvegg for bebyggelsen.
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D34

Noe

Ubetydelig

Masselageret gir oppfylling av et dalsøkk inntil eksisterende

Klafjellmyra

verdi

endring

E18 og planlagt ny E18. Terrengoppfyllingen kan ses i

(0)

sammenheng med veianlegget.
D35 Mjåvann

Middels

Noe

Masselageret er plassert på et areal som i dag er

verdi

forringet

naturpreget, men som vil ligge inn mot ny planlagt

(-)

motorvei. Masselageret vil forsterke inngrepet E18
representerer her.
D36

Middels

Noe

Masselageret vil kunne ses som en del av veianlegget for ny

Molandsvann

verdi

forringet

E18 og benyttes til terrengtilpassing mot omgivelsene for

(-)

dette. Masselageret vurderes å medføre noe forringelse av
landskapet da en tildekker en del av skogsterrenget som
visuelt er en del av innrammingen rundt Molandsvann
D37 Limyra

Middels

Noe

Masselageret vil kunne ses som en del av veianlegget for ny

verdi

forringet

E18 og benyttes til terrengtilpassing mot omgivelsene.

(-)

Masselageret representerer et nytt inngrep i et landskap
som er naturpreget i dag.
D38 Limyra

Middels

Noe

Masselageret vil kunne innarbeides i veianlegget og inngå i

verdi

forringet

terrengtilpassingen av dette til tilgrensende terreng. Det

(-)

vurderes at masselageret ligger såpass lavt i terrenget at
kun en liten del av fyllingen inntil ny E18 får
avstandsvirkning mot Eksjø.
D39 Moland

Uten

Ubetydelig

Masselageret ligger slik at det vil skjermes godt av terreng

betydni

endring

og vegetasjon omkring, og vil ikke representere vesentlig

ng
D40 Rundholt

(0)

reduksjon av landskapskvalitet for delområdet.

Noe

Noe

Masselageret vil ligge inntil nytt veianlegg der denne går på

verdi

forringet

fylling og kan dermed benyttes som en del av

(0)

terrengtilpasningen av veianlegget mot tilgrensende
terreng. Landskapet er naturpreget, og masselageret gir
inngrep i naturpreget naturterreng. Det ligger slik i
terrenget at det er lite eksponert.
D41 Rundholt

Noe

Noe

Masselageret vil bli en del av oppfylling av terreng i

verdi

forringet

forbindelse med etablering av toplanskryss for ny E18. Det

(-)

skaper mulighet for terrengforming knyttet til kryssområdet
som kan komme godt med i dette bratte landskapet. Det er
en del av et omfattende landskapsinngrep.
D42 Rundholt

Middels

Forringet

verdi

Oppfylling i åssiden ved Moltekjerr vil gi visuell virkning inn i

(--)

det åpne landskapsrommet rundt Kroktjenna. Masselageret
er en del av et omfattende inngrep i et naturpreget
landskap

D43 Bumyr

Middels
verdi

Forringet

Masselageret blir liggende eksponert mot Stavvann i et

(--)

landskap hvor vegetasjon og terreng ikke har så stor
skjermende effekt.
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D45 Djupmyr

Middels

Forringet

verdi

Masselageret ligger plassert på et høydedrag langs planlagt

(--)

E18 trase, på baksiden av åskammen som skjermer denne
mot Sandvannene i øst. Vi er i svært kupert skogsterreng
med myrdrag. Masselageret er stort og langstrakt og vil
ligge høyt i terrenget slik at det eksponeres mot vannene i
øst. Det vil bryte skalaen i landskapet og være krevende å
tilpasse terrengmessig.

D46

Middels

Noe

Masselageret gir en igjenfylling av et daldrag med tett skog

Kråketjernhog

verdi

forringet

rett sør for eksisterende høgspent. Masselageret kan

sten

(-)

benyttes til terrengtilpassning for ny E18.

D47

Middels

Noe

kråketjernhog

verdi

forringet

Som D46

(-)

Middels
verdi

Noe

Igjenfylling av bratt og smalt daldrag på nordsiden av

(-)

forringet

Sagåsen. Inngrep i naturpreget naturterreng.

sten
D49 Sagåsen

Terrengforholdene og vegetasjon vil skjerme inngrepet noe.
D50 Sagåsen

Middels

Noe

Igjenfylling av bratt og smalt daldrag på nordsiden av

verdi

forringet

Sagåsen. Inngrep i naturpreget naturterreng.

(-)

Terrengforholdene og vegetasjon vil skjerme inngrepet noe.
D51

Stor

Skjerkholt

verdi

Forringet

Masselageret vil ligge høyt i terrenget og eksponeres utover

(--)

mye av Skjerkholtdalen i likhet med brukryssingen her.
Tiltaket medfører skjemmende inngrep.

D52

Stor

Sterkt

Skjerkholt

verdi

forringet

Tiltaket medfører skjemmende inngrep og vil ha sterk

(---)

nærvirkning på Skjerkholtgårdene, som blir liggende svært
nære masselageret.

D53 Sandvann

Noe

Noe

Masselageret er plassert inn mot planlagt veilinje for ny

verdi

forringet

E18. Dette er i dag naturpreget mark hvor myrer og vann er

(0)

det som setter preg på landskapsbildet.
D54 Modalen

Modalen

Forringet

Masselageret er foreslått lagt i den bratte, trange

(--)

Askedalen. Denne er slik orientert at den ikke vender inn
mot kulturlandskapet Modalen-Noddeland. Masselageret vil
bli liggende høyt i terrenget og eksponeres over lengre
strekning sørover.
D56 Bjørnstad

Noe

Forringet

verdi

Masselageret ligger høyt i terrenget og eksponeres utover i

(-)

landskapet. Landskapet er preget av inngrep i dagens
situasjon.

D58 Gårdalen

Noe

Ubetydelig

Masselageret foreslås plassert i bunnen av Gårdalen inn mot

verdi

endring

et næringsområde. Inngrepet vil landskapsvisuelt kunne

(0)

inngå i landskapsbildet som en ubetydelig endring i forhold
til slik det ser ut i dag.
Forringet

Plasseringen av masselageret på Tronskjær gir et ganske
stort inngrep på Grummestadheia. Masselageret vil være
eksponert mot Dørdalheia og åsene fra Grummestadnuten
og vestover.

(--)

Noe

Noe

(0)

verdi

forringet

Masselageret er slik passert og har et slik omfang at det i
noen grad kan kamufleres av terreng og vegetasjon når
denne har fått etablere seg.

D59

Middels

Tronskjær

verdi

D63 Plassen
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D65 Hulldalen

Noe

Forringet

Masselageret vil uunngåelig bli noe eksponert mot Hullvann
som har stor visuell landskapsverdi. Masselageret er av en
størrelse som vil dominere noe over skalaforholdene i
terrenget på stedet.

(-)

Forringet

Masselageret ligger såpass høyt og nært Hullvann at
inngrepet eksponeres ut i landskapsrommet omkring
Hullvann. Det er også så stort at det vil bryte med
skalaforholdene i det stedlige terrenget.

(--)

verdi

D67 Hulldalen

Stor
verdi

Av de totalt 44 masselagrene er det ett som gir alvorlig miljøskade, 10 som vurderes å gi
betydelig miljøskade, 19 som gir noe miljøskade, 13 ubetydelig og ett som vurderes å gi
forbedring i forhold til dagens situasjon.

Disse kommer best ut:














D1 Dørdal (0, Ubetydelig miljøskade)
D12 Vesterbekk (0, Ubetydelig miljøskade)
D23 Kåskollen (+, Miljøgevinst)
D24 Kåsa (0, ubetydelig miljøskade)
D27 Salen (0, Ubetydelig miljøskade)
D28 Stedalen (0, Ubetydelig miljøskade)
D32 og D33 Brokelandsheia (0, Ubetydelig miljøskade)
D34 Klafjellmyra (0, Ubetydelig miljøskade)
D39 Moland (0, Ubetydelig miljøskade)
D40 Rundholt (0), Ubetydelig miljøskade)
D53 Sandvann (0, Ubetydelig miljøskade)
D58 Gårdalen (0, Ubetydelig miljøskade)
D63 Plassen (0, Ubetydelig miljøskade)

Trekk ved disse som gjør at de kommer best ut er at de har en eller flere av disse
egenskapene:
 Dette er masselagre som ligger slik at de i liten grad eksponeres inn i landskapsrom
der de vil kunne redusere en visuell helhet som i dag har en middels eller stor
landskapsverdi.


De ligger slik til at de kan benyttes til å utvikle arealer slik at en oppnår en økt kvalitet
for det helhetlige landskapsbildet på stedet.



De har et størrelsesomfang og/ eller en plassering i terreng som legger til rette for
gode tilpasningsløsninger landskapsvisuelt

Disse kommer dårligst ut:





D6 Skaugheia (--, betydelig miljøskade)
D9 Stidalen (--, betydelig miljøskade)
D25A Blautmyrdalen (--, Betydelig miljøskade)
D42 Rundholt (--, Betydelig miljøskade)
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D43 Bumyr (--, Betydelig miljøskade)
D45 Djupmyr (--, Betydelig miljøskade)
D51 Skjerkholt (--, Betydelig miljøskade)
D52 Skjerkholt (---, Alvorlig miljøskade)
D54 Modalen (--, Betydelig miljøskade)
D59 Tronskjær (--, betydelig miljøskade)
D67 Hulldalen (--, Betydelig miljøskade)

Trekk ved disse som gjør at de kommer dårligst ut er at de har en eller flere av disse
egenskapene:
 De representerer inngrep i naturpreget landskap hvor nettopp det visuelle inntrykket
av natur er det som gir landskapet dets verdi.


De ligger i et terreng hvor de vanskelig kan tilpasses slik at de inngår som en naturlig
del av en helhet.



De influerer negativt på landskapselementer og/ eller områder som er særpreget eller
spesielt sårbare for inngrep.
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11 Vedlegg



Registreringskart fra fagrapport landskapsbilde E18 Tvedestrand-Bamble
Verdikart fra fagrapport landskapsbilde E18 Tvedestrand-Bamble
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L4 Grasdalstjenn

BJØNNDALEN

L3 Dørdalsheiane
D1 - Dørdal
DØRDALSHEIANE
SPRANGFOSS

L1 Isvann/Bråten
H A N FA N G Å S E N

L2 Dørdal

DØRDAL

L7 Skogsheiene
nord for Hullvann

L5 Bakkevannet

G R U M M E S TA D H E I A

D59
- Tronskjær

BAKKEVANNET

D63 - Plassen

STIDALEN

PLASSEN

D65 D67 Hulldalen
Hulldalen
D9 - Stidalen
HULLDALEN

G R U M M E S TA D S V I N G E N
G R U M M E S TA D
T E K S TTJ E N N

SKOGEN

D6 Skaugheia

SKAUGHEIA

STIDALSKILEN

L6 Grummestadvannet

H U L LVA N N

L8 Hullvann

1 av 7: Bamble

Verdikart: Landskapsbilde

Influensområde

Svært stor verdi

Veitrasè

Stor verdi

Veitrasè - Kryss
Kommunegrense
Fylkesgrense
Vannflate
Masselager

E18 Tvedestrand - Bamble

¯

Middels verdi
Noe verdi
Uten betydning
0

500

m
1000

L5 Bakkevannet
L7 Skogsheiene
nord for Hullvann

D63 - Plassen

STIDALEN

D65 D67 - Hulldalen
D9 - Stidalen Hulldalen

HUSFJELL

PLASSEN

HULLDALEN

L11 Våsjø
-Farsjø

AURÅA

FA R S J Ø

D13 Ødegård

STIDALSKILEN

D12 - Vesterbekk
H U L LVA N N

ØDEGÅRD

D14 - Ødegård

GJERDEVANNET

L8 Hullvann

GJERDEMYRA

L12
Gjerdemyra
-Hegland

TVEITEREID

H O LTA N E
STORE
GRØTVANN

TISJØ

L10 Tisjø
Tyvand

L13 Store
Grøtvann

L9 Tisjømyrane

TY VA N N S E LVA

L14 Kjellstadmyra og
Humlestadåsen
D20- Langtjern
D19 -H E G L A N D
Brynemo

TYVANN

L15 Tangen

L18 Lofthaug

2 av 7: Kragerø (N)

Verdikart: Landskapsbilde

Influensområde

Svært stor verdi

Veitrasè

Stor verdi

Veitrasè - Kryss
Kommunegrense
Fylkesgrense
Vannflate
Masselager

E18 Tvedestrand - Bamble

¯

Middels verdi
Noe verdi
Uten betydning

0

500

m
1000

L11 Våsjø
-Farsjø

L12
Gjerdemyra
-Hegland

L13 Store
Grøtvann
STORE GRØTVANN

L14 Kjellstadmyra
og Humlestadåsen
D20- Langtjern

L17
Fikkjebakke

BRYNEMO
RUNDTJENN

FIKKJEBAKKE

HEGLAND

L10
Tisjø
Tyvand

D19 - Brynemo

D23 - Kåskollen
L15 Tangen

KÅSA

D24 - Kåsa
FOLEMYRA

L19
Slettefjell

ØVREBØ

H U M L E S TA D
TA N G E N
SANNIDAL

L16 Sannidal

NYGÅRD

D25A - Blautmyrdalen
FOSTERÅSTJENNNANE

D26 Bråtvannsdalen
STEDALEN
D28 - Stedalen D27
- Salen

D25B Vassbånndalen

L20 Lona

L18 Lofthaug

LONA

SØNDBØVANN

BRÅTVANN

L21
Østerholtheia

3 av 7: Kragerø (S)

Verdikart: Landskapsbilde

Influensområde

Svært stor verdi

Veitrasè

Stor verdi

Veitrasè - Kryss
Kommunegrense
Fylkesgrense
Vannflate
Masselager

E18 Tvedestrand - Bamble

¯

Middels verdi
Noe verdi
Uten betydning

0

500

m
1000

L19 Slettefjell
D26 Bråtvannsdalen
STEDALEN

D28 - Stedalen

D27
- Salen

BRÅTVANN
ØSTRE
K A LV VA N N E T

Ø S T E R H O LT H E I A

S VA RTTJ E R N A

L21
Østerholtheia
ØYGARDSTJØRNANE

SANDNES
ØYGARDEN

D29 Brattliene
D30 Brondalsheia

L22
Østerholt
Sunde
SUNDE

Ø S T E R H O LT

LILLE
Ø S T E R H O LT

IVARSHAGEN
B R Å TA N E

SUNDEBRU

BJØRNDALEN

ÅBU

D32 Brokelandsheia
D33 - Brokelandsheia

KALS

HARSUND

H O LT E F J O R D E N
BROKELANDSHEIA

L23
Holtefjorden

L24
Brokelandsheia
LINDTJENN

L26 Klavfjellmyra
og Langtjennene

4 av
7: -Gjerstad
(N)
D34
Klafjellmyra

Verdikart: Landskapsbilde

Influensområde

Svært stor verdi

Veitrasè

Stor verdi

Veitrasè - Kryss
Kommunegrense
Fylkesgrense
Vannflate
Masselager

E18 Tvedestrand - Bamble

¯

Middels verdi
Noe verdi
Uten betydning
0

500

m
1000

L22
Østerholt
Sunde
SUNDE

D30 Brondalsheia
L21
Østerholtheia
Ø S T E R H O LT

LILLE
Ø S T E R H O LT

IVARSHAGEN
B R Å TA N E

SUNDEBRU

BJØRNDALEN

ÅBU

KALS

HARSUND

D32 Brokelandsheia
L24
Brokelandsheia

H O LT E F J O R D E N

BROKELANDSHEIA

L23
Holtefjorden
D33 - Brokelandsheia
LINDTJENN

D34 - Klafjellmyra
FIANE

L27
Skorstølvatnet

S K O R S T Ø L V AT N E T

H A U G E LVA

L25 Fiane
HAUGEN

LANGTJERNA

L26 Klavfjellmyra
og Langtjennene

MJÅVANN

D35 - Mjåvann
PINESUNDET

L28
Grimsbumyrene

L29
Molandsvann-Mjåvann
D36 - Molandsvann
MOLANDSVANN
5 av 7: Gjerstad
(S)
Verdikart: Landskapsbilde
B R AT T L A N D S K I L E N

Influensområde

Svært stor verdi

Veitrasè

Stor verdi

Veitrasè - Kryss
Kommunegrense
Fylkesgrense
Vannflate
Masselager

E18 Tvedestrand - Bamble

¯

Middels verdi
Noe verdi
Uten betydning
0

500

m
1000

L26 Klavfjellmyra
og Langtjennene
D35 - Mjåvann
PINESUNDET

L28
Grimsbumyrene
D36 - Molandsvann
MOLANDSVANN
B R AT T L A N D S K I L E N

L29
Molandsvann-Mjåvann
TERJEBUDALEN

D37 - Limyra

EKSJØ

D38 - Limyra
L30 Eksjø
L31 Moland
MOLAND

D39 - Moland

LILLE EKSJØ

L32
Langemyr-Espehaugen

L35 Timmeråsen
og Lundeheiene

D40- Rundholt
LANGHØL
UVANN

D41 - Rundholt
D42 - Rundholt

KNUTEBEKKEN

L34
Lindland-Akland
AKLAND

KROKTJENNA
VINTERKJÆR
AKLANDSTJENNA

SAVANNET

L33 Savannet
D43 - Bumyr

LINDLANDSVANNET

S TA V V A N N

KROKVANN

N AT T V A N N

STORE
SANDVANN

D45 - Djupmyr

LY N G R O T H E I A

6 av 7: Vegårshei og Risør

Verdikart: Landskapsbilde

Influensområde

Svært stor verdi

Veitrasè

Stor verdi

Veitrasè - Kryss
Kommunegrense
Fylkesgrense
Vannflate
Masselager

E18 Tvedestrand - Bamble

¯

Middels verdi
Noe verdi
Uten betydning
0

500

m
1000

D43 - Bumyr
S TA V V A N N

L33 Savannet L34
Lindland-Akland

KROKVANN

N AT T V A N N

STORE
SANDVANN

D45 - Djupmyr

LY N G R O T H E I A

L35 Timmeråsen
og Lundeheiene

D46 - Kråketjernhogsten
D47 - Kråketjernhogsten

S K J E R K H O LT L O N E N E

D49 - Sagåsen
SAGÅSEN
D50 - Sagåsen
D51 - Skjerkholt
D52 - Skjerkholt
L36
Skjerkholtdalen
D53
- Sandvann

SANDVANN

L37 Føykåsen
LANGTJERN

D54 - Modalen L 38
Modalen-Noddeland
MODALEN

39 Lunde
-Fosstveit

FOSSTVEIT

S TO R E LVA

B J Ø R N S TA D

D56 - Bjørnstad
D58 Gårdalen
L40 Gårdalen
FLØYHEIA

7 av 7: Tvedestrand

Verdikart: Landskapsbilde

Influensområde

Svært stor verdi

Veitrasè

Stor verdi

Veitrasè - Kryss
Kommunegrense
Fylkesgrense
Vannflate
Masselager

E18 Tvedestrand - Bamble

¯

Middels verdi
Noe verdi
Uten betydning

0

500

m
1000

