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Forord
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18
mellom Dørdal og Tvedestrand. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og
Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i
Agder. Rapporten tar for seg konsekvensutredning av masselagring for naturressurser.
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 Erik Heimdal Iversen på
temaene jordbruk og utmark, og Jesper Damgaard på tema vannressurser.

April 2021
Rugtvedt
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1 Sammendrag
Bakgrunn
Det skal utarbeides reguleringsplan for firefelts motorvei (110 km/t) for strekningen
Tvedestrand – Bamble, som er ca. 54 km.
Massehåndtering og lokalisering av masselagring ble ikke konsekvensutredet i
Kommunedelplan (KDP) for E18 Dørdal – Grimstad, og er derfor konsekvensutredet i dette
planarbeidet.

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

Verdi

Påvirkning

Vurdering

D1 Dørdal

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D1, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

Konsekvens
(0)

dyrkbare arealet er allerede helt borte under eksisterende
masselager. Adkomst til skogarealene rundt blir noe
forringet. Siden vannressurs og jordbruk er uten betydning
er utmark vektlagt mest.
D6 Skaugheia

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D6 og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Terrenget rundt gjør adkomst
til gjenstående skogarealer forholdsvis lett, og dermed
ubetydelig endret. Siden vannressurs og jordbruk er uten
betydning er utmark vektlagt mest.
D9 Stidalen

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D9, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Terrenget rundt gjør adkomst
til gjenstående skogarealer forholdsvis lett, og dermed
ubetydelig endret. Siden vannressurs og jordbruk er uten
betydning er utmark vektlagt mest.
D12

Noe

Forbedret

Vesterbekk

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D12, og

(+)

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning.
Adkomst til gjenstående skogarealer har tidligere vært noe
vanskelig. Ved mulighet for avkjøring fra gamle E18 når den
blir nedklassifisert, vil adkomsten til Stegheia fra nord via
masselageret bli noe forbedret. Siden vannressurs og
jordbruk er uten betydning er utmark vektlagt mest.

D13 Ødegård

Noe

Noe

Det forventes å være en brønn for drikkevann nedstrøms for

forringet

D13 og verdien i forhold til vannressursene er noe. Det er

(0)

risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet. Et lite
dyrkbart areal blir helt borte under masselageret, og
dermed noe forringet. Det blir tillagt lavere vekting på
grunn av størrelsen. Adkomst til skogarealene rundt kan bli
noe forringet. Alle tema har lik vurdering av verdi og
påvirkning, og er vektlagt likt.
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D14 Ødegård

Noe

Noe

Det forventes å være en brønn for drikkevann nedstrøms for

forringet

D14 og verdien i forhold til vannressursene er noe. Det er

(0)

risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet. Det er
ikke jordbruksarealer her. Avhengig av hvordan
masselageret utformes kan det bli vanskeligere adkomst til
skogarealene sørvest for masselageret og dermed noe
forringet. Siden utmark og vannressurs er vurdert høyest på
verdi og påvirkning er disse vektlagt mest.
D19 Brynemo

Noe

Noe

Det er et område med antatt betydelig grunnvannspotensial

forringet

nedstrøms D19 og derfor vurderes D19 å ha noe verdi. Det

(-)

er risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet. Det
er ikke jordbruksarealer her. Avhengig av hvordan
masselageret utformes kan det bli noe forringet adkomst til
skogarealene vest for masselageret. Siden vannressurser er
vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
D20 Langtjern

Noe

Noe

Det er et område med antatt betydelig grunnvannspotensial

forringet

nedstrøms for D20. Verdien i forhold til vannressursene er

(0)

noe. Det er risiko for at grunnvannsressursen blir noe
forringet. Det er ikke jordbruksarealer her. Avhengig av
hvordan masselageret utformes kan det bli noe forringet
adkomst til skogarealene vest og nordvest for masselageret.
Siden utmark og vannressurs er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er disse vektlagt mest.
D23 Kåskollen

Noe

Noe

Det er et område med antatt betydelig grunnvannspotensial

forringet

nær D23 og derfor vurderes D23 å ha noe verdi. Det er

(0)

risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet.
Området er ikke relevant for jordbruk og utmarksressurser.
Siden vannressurser er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.
D24 Kåsa

Noe

Noe

Det er et område med antatt betydelig grunnvannspotensial

forringet

nedstrøms D24 og derfor vurderes D24 å ha noe verdi. Det

(0)

er risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet. Det
er ikke jordbruksarealer her. Avhengig av hvordan
masselageret utformes kan det bli lavere del av noe
forringet adkomst til skogarealene sør for masselageret.
Siden vannressurser er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.
D25A

Noe

Blautmyrdalen

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D25A, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Siden utmark og vannressurs er vurdert
høyest på verdi og påvirkning er disse vektlagt mest.
D25B
Vassbånndale
n

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D25B, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Siden utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.
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D26

Middels

Bråtvannsdale

Noe

Det forventes å være en brønn for drikkevann nedstrøms for

forringet

D26 og verdien i forhold til vannressursene er noe. Det er

n

(-)

risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet. Den
dyrkbare jorden i delområdet er vurdert til middels verdi.
Masselager D26 dekker ca. 60% (4 dekar) av det øvre
jordet. Det antas at adkomst til skogarealene blir noe
forringet. Summen for jordbruk og utmark vil her bli noe
forringet. Siden jordbruk er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.

D27 Salen

Noe

Noe

Det forventes å være en brønn for drikkevann nedstrøms for

forringet

D27 og verdien i forhold til vannressursene er noe. Det er

(-)

risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet. Den
dyrkbare jorden i delområdet er vurdert til middels verdi.
Masselager D27 dekker ca. 20% (1 dekar) av det øvre
jordet og det er vurdert ubetydelig påvirkning. Det antas at
adkomst til skogarealene blir noe forringet. Summen for
jordbruk og utmark vil her bli noe forringet. Siden
vannressurs og utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.
D28 Stedalen

Noe

Noe

Det ligger 8 hytter nedstrøms for D28 og verdien i forhold til

forringet

vannressursene er noe. Det er risiko for at

(0)

grunnvannsressursen blir noe forringet. Det er ikke
jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret så lenge utformingen tar hensyn til
adkomstmulighet fra vest. Siden vannressurser er vurdert
høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt mest.
D29 Brattliene

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D29, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret forutsatt at adkomsten fra gamle sørlandske
fortsatt kan brukes, og at det opparbeides en del naturlige
plasser å komme inn i tilgrensende arealer fra
masselageret. Siden utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.
D30

Noe

Brondalsheia

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D30, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å
vanskeliggjøre adkomst til skogarealene vest for
masselageret, og dermed noe forringet. Siden utmark er
vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
D32
Brokelandshei
a

Noe

Noe

Det er brønner for drikkevann nær D32 og verdien i forhold

forringet

til vannressursene er noe. Det er risiko for at

(0)

grunnvannsressursen blir noe forringet. Området er ikke
relevant for jordbruk og utmarksressurser. Siden
vannressurser er vurdert høyest på verdi og påvirkning er
denne vektlagt mest.
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D33

Noe

Brokelandshei

Noe

Det er brønner for drikkevann nær D33 og verdien i forhold

forringet

til vannressursene er noe. Det er risiko for at

a

(0)

grunnvannsressursen blir noe forringet. Det er ikke
jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Siden vannressurser er vurdert høyest på
verdi og påvirkning er denne vektlagt mest.

D34

Noe

Klafjellmyra

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D34, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar hensyn
til drifteveier som krysser inn og ut av området. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D35 Mjåvann

Svært

Noe

D35 ligger i aktsomhetsområde til Molandsvann, som er

stor

forringet

krisevannkilde for Risør Kommune. Verdien av området er

(-)

derfor svært stor. Det er risiko for at vannkvaliteten i
Molandsvann blir noe forringet. Det er ikke jordbruksarealer
her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i
adkomst til skogarealene rundt masselageret. Siden
vannressurser er vurdert høyest på verdi og påvirkning er
denne vektlagt mest.
D36

Svært

Noe

D36 ligger i aktsomhetsområde til Molandsvann, som er

Molandsvann

stor

forringet

krisevannkilde for Risør Kommune. Verdien av området er

(- -)

derfor svært stor. Det er risiko for at vannkvaliteten i
Molandsvann blir noe forringet. Det er ikke jordbruksarealer
her. Dette masselageret må sees i sammenheng med
veianlegget også, da dette uansett vil avskjære adkomst fra
øst mot vest. Masselageret er vurdert til å gi noe forringet
adkomst til skogarealene mot vest. Siden vannressurser er
vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
D37 Limyra

Svært

Noe

D37 ligger i aktsomhetsområde til Molandsvann, som er

stor

forringet

krisevannkilde for Risør Kommune. Verdien av området er

(-)

derfor svært stor. Det er risiko for at vannkvaliteten i
Molandsvann blir noe forringet. Masselageret er vurdert til å
gi noe forringet adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar hensyn
til drifteveier som krysser inn og ut av området. Siden
vannressurser er vurdert høyest på verdi og påvirkning er
denne vektlagt mest.
D38 Limyra

Svært

Noe

D38 ligger i aktsomhetsområde til Molandsvann, som er

stor

forringet

krisevannkilde for Risør Kommune. Verdien av området er

(-)

derfor svært stor. Det er risiko for at vannkvaliteten i
Molandsvann blir noe forringet. Det er ikke jordbruksarealer
her. Masselageret er ellers vurdert til å gi ubetydelig
endring i adkomst til skogarealene. Siden vannressurser er
vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
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D39 Moland

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D39, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Den

(0)

dyrkbare marka er ikke vektlagt da det allerede er regulert
til industri. Adkomsten til det som er igjen av skog utenfor
regulert industriformål er av noe verdi og vurderes til
ubetydelig endring. Siden utmark er vurdert høyest på verdi
og påvirkning er denne vektlagt mest.
D40 Rundholt

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D40, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Den

(0)

dyrkbare marken er vurdert til å bli øvre del av noe
forringet, da ca. halvparten av arealet blir fylt over.
Påvirkning av adkomst til skogarealene avhenger av
hvordan masselageret utformes i forhold til skogsveien som
går der i dag, men vurderes til ubetydelig endring. Siden
jordbruk er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D41 Rundholt

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D41, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Påvirkning av adkomst til
skogarealene er vurdert til noe forringet. Siden utmark er
vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
D42 Rundholt

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D42, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er et område på 15 dekar dyrbar mark som blir fylt over, og
noe forringet. Påvirkning av adkomst til skogarealene er
vurdert til noe forringet. Siden jordbruk er vurdert høyest
på verdi og påvirkning er denne vektlagt mest.
D43 Bumyr

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D43, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt, da det
er ganske lett terreng i området. Siden utmark er vurdert
høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt mest.
D45 Djupmyr

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D45, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D46

Noe

Kråketjernhog

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D46, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

sten

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Siden utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.

D47
Kråketjernhog
sten

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D47, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
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utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D49 Sagåsen

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D49, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D50 Sagåsen

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D50, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D51

Noe

Skjerkholt

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D51, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D52

Noe

Skjerkholt

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D52, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar hensyn
til drifteveien som krysser vestover. Siden utmark er
vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
D53 Sandvann

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D53, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D54 Modalen

Noe

Noe

Det er brønner for drikkevann nedstrøms for D54 og verdien

forringet

i forhold til vannressursene er noe. Det er risiko for at

(-)

grunnvannsressursen blir noe forringet. Det er ikke
jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi øvre
del av noe forringet adkomst til skogarealene rundt. Siden
vannressurs er vurdert høyest på verdi og påvirkning er
denne vektlagt mest.
D56 Bjørnstad

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D56, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D58 Gårdalen

Noe

Noe

Det er forventelig en brønn for drikkevann nær for D58 og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er noe. Det er risiko for

(0)

at grunnvannsressursen blir noe forringet. Det er ikke
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jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
vannressurser er vurdert høyest på verdi og påvirkning er
denne vektlagt mest.
D59

Noe

Tronskjær

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D59, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring av adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D63 Plassen

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D63, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer innenfor delområdet. Adkomsten til
skogarealene på oversiden av masselageret vurderes til å bli
lavere del av noe forringet, avhengig av stigningsforhold
som etableres i fyllingsfoten. Siden utmark er vurdert
høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt mest.
D65 Hulldalen

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D65, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer innenfor delområdet. Adkomsten til
skogarealene på oversiden av masselageret vurderes til å bli
lavere del av noe forringet, avhengig av utforming av
masselageret. Siden utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.
D67 Hulldalen

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D67, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer innenfor delområdet som blir
påvirket av tiltaket. Adkomst til skogarealet fra øst blir
påvirket av masselageret og kan bli lavere del av noe
forringet. Siden utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.

Samlet vurdering av konsekvens for delområdene
Ett masselager (D12) er vurdert som forbedret, og (+) i konsekvens, noe som betyr noe
forbedring, og miljøgevinst for delområdet.
18 masselager er vurdert til ubetydelig endring, og 0 i konsekvens, noe som betyr ubetydelig
miljøskade for delområdet. Hovedtrekket for samtlige av masselagrene som vurderes til
ubetydelig endring er at de ikke vil ha konsekvens av betydning for noen av temaene som er
vurdert. Det ene masselageret som er vurdert positivt i konsekvens, er at det vil forbedre
adkomsten til skogteigen i umiddelbar nærhet i forhold til nåsituasjon.
17 masselager er vurdert til noe forringet, men også 0 i konsekvens.
Hovedtrekkene i disse vurderingene er at det enten er risiko for noe forringelse av
enkeltbrønner, eller at adkomsten til skogarealer kan bli noe forringet. Verdien av disse er
uansett vurdert så lavt at de får 0 i konsekvens.

Side 12 av 128

FAGRAPPORT MASSELAGRING
KONSEKVENSUTREDNING NATURRESSURSER

7 masselager er vurdert til noe forringet og (-) i konsekvens, noe som betyr noe miljøskade
for delområdet. Tre av arealene er vurdert slik på grunn av tapt dyrket/dyrkbar mark, to av
arealene på grunn av nærhet til Molandsvann, og ett areal på grunn av stort
grunnvannspotensiale nedstrøms.
1 masselager (D36) er vurdert til noe forringet og (--) i konsekvens, noe som betyr betydelig
miljøskade for delområdet. Dette er det masselageret som ligger nærmest Molandsvann, og
er vurdert slik i forhold til vannressursene.

Konsekvenser i anleggsperioden
Vannressurser
Det anslås at vannkvaliteten under og nedstrøms masselagringsanleggene kan påvirkes
negativt på grunn av avrenning fra lagringsanleggene. Dette kan ha tre konsekvenser:






Områder som kan brukes til vannforsyning, dvs. Molandsvann, kan få dårligere
vannkvalitet. Dette er relevant for masselagrene D35, D36, D37 og D38.
Vannkvaliteten i brønner som ligger nedstrøms masselagrene kan påvirkes. Brønner
er registrert eller det forventes å være brønner nedstrøms masselagrene D13, D14,
D20, D26, D27, D28, D32, D33, D54 og D58.
Vannkvaliteten til grunnvannsressursen under og nedstrøms masselagrene kan
forringes. Imidlertid er det bare nedstrøms D19, D20, D23 og D24, det er angitt et
antatt betydelig grunnvannspotensial.

De tre temaene nevnt ovenfor er også relevante i forhold til forurensing fra anleggsarbeid i
form av utslipp av drivstoff, oljer eller lignende.
Jordbruk- og utmarksressurser
For tema jordbruk vil det være lite konsekvenser i anleggsperioden i forhold til masselagring
utenom de dyrkbare arealene som blir beslaglagt permanent. Anleggsveier til masselagrene
vil i hovedsak bli lagt utenom dyrkbare arealer.
For tema utmarksressurser vil det sannsynligvis bli begrenset mulighet til å drive skogbruk og
jakt i områdene nær masselagrene i anleggsperioden, der anleggsområdet stenger av
adkomst til arealene. Enkelte steder vil adkomst for skogsmaskiner til større skogarealer bli
begrenset i anleggsperioden.
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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
«…I planforslaget skal det inngå vurderinger av hvordan tiltakene i reguleringsplanen vil
påvirke naturressurser i planområdet. Eventuelle skadereduserende tiltak skal vurderes og
beskrives. For temaet naturressurser vil jordbruk og drikkevannsressurser være viktige deltema.»
Jordbruk
«Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilstrebes å unngå omdisponering av dyrka og
dyrkbar mark…
…Det skal i planarbeidet legges opp til god dialog med jord- og skogeiere. Dagens situasjons
skal kartlegges, for å etterstrebe å finne gode løsninger for opprettholdelse av driftsveier,
leggeplasser for tømmer mm. Det må så langt som mulig legges opp til løsninger som
tilrettelegger for rasjonell drift av gjenværende jord- og skogarealer. Etablering av anleggsveier
bør ses i sammenheng med jord- og skogdrift. Det bør unngås uheldig oppdeling av
eiendommer som følge av veitiltaket.»
Vannressurser
« Eventuelle virkninger for drikkevann skal utredes. Veitiltaket skal utformes på en slik måte at
kilder for drikkevann ikke forurenses. Kommuneoverlegene i aktuelle kommuner, Mattilsynet og
miljørettet helsevern i kommunene og vannverkseiere skal involveres i arbeidet. I det videre
arbeidet skal kartlegging av eksisterende brønner for privat vannforsyning gjennomføres.
Store Grøtvann i Kragerø kommune er hovedkilden for drikkevann til Kragerø.
Kommunedelplanen har bestemmelser om at veianlegget skal utformes på en slik måte at
vannkilden ikke forurenses. Det er mulig å legge den nye veien utenfor og nedstrøms
nedbørfeltet til drikkevannskilden, men det presiseres at det vil være nødvendig å vise
varsomhet i anleggsfasen.
Molandsvann i Gjerstad kommune og Risør kommune er en krisevannkilde for Risør kommune.
Dette betyr at hvis det oppstår en situasjon hvor vannet fra Molandsvann må føres inn på
vannledningsnettet, skal det kun benyttes til sanitærvann og brannslokking mv. Dette vannet
skal ikke benyttes som drikkevann.»
Mineralressurser
«I kommunedelplanarbeidet ble det ikke avdekket vesentlig forekomster av mineralressurser i
korridoren. Det er registrert en liten forekomst av Solstein øst for Hullvann i Bamble kommune.
Forekomsten ligger utenfor kommunedelplanen båndleggingssone – se figur under. Det foreslås
derfor at konsekvenser for mineralressurser ikke utredes i reguleringsplanen.»
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3.2 Influensområde
Influensområdet er det området som kan bli påvirket av tiltaket – altså det samlede området
der tiltaket kan medføre konsekvenser. Størrelsen på influensområdet kan variere fra fagtema
til fagtema. Influensområdet er avgrenset til området der det ventes vesentlige virkninger av
tiltaket. På denne måten reduseres utredningenes omfang. Eksempelvis er:






Influensområdet for vannressurser er det arealet/området som påvirkes direkte av
tiltaket i form av eksempelvis sviktende grunnvannsforsyning eller forurensing. Dette
gjelder både grunnvann og overvann som anvendes som vannressurs. Der veien
ligger i skjæring strekker influensområdet seg 300 m til begge sider av veien, mens
den strekker seg 100 m, der veien ikke ligger i skjæring. Rundt
masselagringsområdene og tilførselsveiene er influensområdet 100 m.
Influensområdet for jordbruket er knyttet til arealbeslag av ny vei og områder som
blir stykket opp og/eller påvirket av barrieren den nye veien skaper. Der
sammenhengende landbruksområder (teiger) og viktige utmarksområder for beite
strekker seg utenfor planområdet betegnes disse som influensområde.
Influensområdet for utmarksressurser gjelder jaktressurser og skog i konteksten
adkomst til arealene, samt virkning på brukbarhet av arealer som blir fragmentert av
tiltaket. Jakt på hjortevilt foregår som organisert jaktform i hele strekningen, og
vurderes derfor til å ha en viss næringsmessig verdi. Skogbruket trenger adkomst for
maskiner og tømmerbiler. Eksisterende transportveier inkludert terrengveier er derfor
viktig for utnyttelse av denne ressursen. Tiltaket går hovedsakelig gjennom
skogsmark. Terrenget i denne regionen er småkupert med mange bratte skråninger,
som begrenser valgmulighetene for føring av drifteveier i skogbruket.

3.3 Gjeldende rammer og premisser
3.3.1 Statlige føringer
For jordbruk er Stortingsvedtaket av 8. desember 2015 ved behandling av Innst. 56 S (2015–
2016) Nasjonal jordvernstrategi, sentralt. Her ble det satt et nytt nasjonalt tak på omfang av
omdisponering av jordbruksareal til 4000 dekar per år. I desember 2016 ble det lagt fram ny
stortingsmelding om jordbruket, Meld. St. 11 (2016–2017). Her er jordvernmålet bekreftet.
Regjeringen la igjen fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter
anmodning fra Stortinget, der jordvernmålet ble beholdt.
Følgende rammer og premisser er aktuelle for naturressurser. Listen er ikke uttømmende:
 LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven
 LOV-1995-05-12-23 Jordloven
 LOV-2000-11-24-82 Vannressursloven
 LOV-2009-06-19-101 Mineralloven
 LOV-1981-03-13-6 Forurensningsloven
 FOR-2016-12-22-1868 Drikkevannsforskriften
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FOR-2006-12-15-1446 Vannforskriften
 LOV-1981-05-29-38 Viltloven
 LOV-2003-12-19-124 Matloven (Lov om matproduksjon og mattrygghet mv.)
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging


3.3.2 Regionale planer
Landbruksstrategi for Agder 2019-2020, 2018
 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 – 2021, samt tiltaksprogram
 Regionale mål for forvaltning av elg og hjort i Aust-Agder 2016-2019, vedtatt 2016
 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021
 Regionalt Næringsprogram for landbruket i Vestfold og Telemark 2019 – 2022


3.3.3 Kommunale planer
Kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad, 2019
 Bamble kommune:
Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 – 2015 (vedtatt 31.10.2013).
Kommuneplanens arealdel 2014-2025 (vedtatt 18.06.2015).
Hovedplan for vann og avløp 2014-2024 (2013).
Landbruksplan 2014-2020
 Kragerø kommune:
Kommuneplanens samfunns- og arealdel 2018-2030, vedtatt 12.02.2019.
Hovedplan vann og avløp 2017-2027 (2016).
 Gjerstad kommune:
Kommuneplanens samfunns- og arealdel 2011-2023, vedtatt 18.08.2011.
 Risør kommune:
Kommuneplanens samfunns- og arealdel 2019-2030, vedtatt 26.11.2019.
Hovedplan for vann og avløp - 2013.
 Vegårshei kommune:
Kommuneplanens samfunns- og arealdel 2019-2031, vedtatt 05.11.2019.
Plan for Vann og Avløp Vegårdshei Kommune 2019-2022.
 Tvedestrand kommune:
Kommuneplan 2018-2030, samfunnsdelen, vedtatt 06.02.2018.
Kommuneplan 2017-2029, arealdelen, vedtatt 07.02.2017.
Hovedplan Avløp 2017 – 2030 (2016).
Hovedplan Vann 2017 – 2030 (2016).
Sammendrag hovedplan vann og avløp 2017 - 2030 (2016).
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4 Metodikk
Metodikk for vurdering av påvirkninger og konsekvenser av planforslaget vil være følgende
punkter:
 Informasjonsinnhenting og beskrivelse/verdivurdering av dagens situasjon
 Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets påvirkninger og konsekvens
 Beskrivelse av tiltak som kan redusere eventuell negativ virkning av tiltaket
(skadereduserende tiltak og eventuelt kompenserende tiltak)
I konsekvensutredningen for dette planarbeidet er det valgt å ta utgangspunkt i Statens
vegvesen sin håndbok V712 (2018) for ikke prissatte konsekvenser.

Kriterier for verdi
Før en verdivurdering kan ta til, må utredningsområdet deles inn i enhetlige delområder. Et
delområde er definert som et område som har en enhetlig funksjon, karakter og/eller verdi.
Hvordan verdi vurderes innen de ulike registreringskategoriene presenteres i Tabell 4-1. I
tillegg til det som er omtalt i Statens vegvesen sin håndbok V712 (2018) om
utmarksressurser, er det tatt med vurderinger av hvordan adkomsten til skogarealene rundt
tiltaket blir påvirket i forhold til effektiv skogsdrift. Årsaken til dette er at tiltaket hovedsakelig
går gjennom skogarealer, og det er umulig å krysse eller lage avkjøringer fra tiltaket på andre
plasser enn der det blir etablert overganger/underganger eller hovedavkjøringer.
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Tabell 4-1: Tabell for vurdering av verdi slik kriteriene er satt i V712 (Statens Vegvesen, 2018)
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Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt
perspektiv. Verdivurderingen er femdelt som vist i Figur 4-1. Nyanser i vurderingen
framkommer ved at pilen kan flyttes til egnet sted langs linjalen, og linjalen er
sammenfallende med x-aksen i konsekvensviften i Figur 4-3.
Ved vurdering av verdi er det beskrevet med tekst for hvert av de 3 fagområder, og
fagområdet med størst verdi er i hovedsak vektlagt.

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

Kriterier for påvirkning
Påvirkning er et uttrykk for endringer som det foreslåtte tiltaket vil medføre på et berørt
delområde. Vurdering av påvirkning skal relateres til den ferdigetablerte situasjonen, og
inngrep som utføres i anleggsperioden inngår kun i vurderingen av påvirkning dersom de gir
varige endringer. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen/referansealternativet
(0-alternativet). Hvordan påvirkning vurderes for de ulike registreringskategoriene
presenteres i . Skala for vurdering av påvirkning vises i Figur 4-2.
Ved vurdering av påvirkning er det beskrevet med tekst for hvert av de 3 fagområder, og
fagområdet med kombinasjon av størst verdi og størst påvirkning er i hovedsak vektlagt.
Mindre jordbruksarealer vektlegges noe høyere enn veilederen i denne regionen. Dette på
grunn av landskapsforholdene som i stor grad gjør at landbruksjord ligger som mindre
teiger, og kan være lokalt svært viktige
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Tabell 4-2: Veiledning for vurdering av påvirkning (Statens vegvesen håndbok v718, 2018)
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Figur 4-2: Skala for vurdering av påvirkning (Kilde: SVV sin håndbok V712)

Kriterier for konsekvens
Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet.
Konsekvens for et område eller et tema framkommer ved å sammenholde verdi og
påvirkning i henhold til konsekvensvifta under i Figur 4-3.
I vifta utgjør verdiskalaen x-aksen, og vurdering av påvirkning finnes på y-aksen. Skalaen for
konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en
verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en
verdiøkning, etter at tiltaket er realisert, jf. side 119 i Statens vegvesen sin håndbok V712.
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Figur 4-3: Illustrasjonen viser konsekvensvifta, samt tabell med skala og veiledning for konsekvensvurdering av
delområder (Kilde: SVV sin håndbok V712)

4.1 0-alternativ
0-alternativet / referansealternativet er situasjonen som brukes til sammenligning med
planlagt tiltak i utredningene, og det er ikke et reelt alternativ å ikke bygge ny vei.
Referansealternativet er i dette tilfellet definert som dagens veisystem med framskrevet
trafikk.
0-alternativet:
 tar utgangspunkt i dagens situasjon
 inkluderer ordinært og periodisk vedlikehold (reparasjoner av feil, utskifting av
ødelagte deler)
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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
Det er tatt utgangspunkt i Statens vegvesen sin håndbok V712 (2018) for ikke-prissatte
konsekvenser side 186: Tabell 6-28 Registreringskategorier. I utredningen er det lagt vekt på
å unngå dobbeltvekting av påvirkning der hvor både masselager og veitiltak vil påvirke ett
område.

Reindrift
Reindrift er ikke et aktuelt tema i planområdet.

Fiskeri
Fiskeri i kystvann er ikke et aktuelt tema i denne konsekvensutredningen da vi befinner oss i
innlandet.

Vann
Temaet vann omfatter eksisterende og planlagte framtidige kilder for uttak av drikkevann,
vann til næringsformål og større grunnvannsreservoar (akvifer). Verdien og påvirkningen av
overvann vurderes kun for Store Grøtvann og Molandsvann, som er henholdsvis hovedkilden
til drikkevann for Kragerø kommune og krisevannskilde for Risør kommune. Verdien og
påvirkningen av overflatevann, som ikke brukes til vannforsyning, blir behandlet i Fagrapport
VAO Vann, avløp, vannmiljø og overvannshåndtering. Naturmangfold i vann og organismers
livsbetingelser i vann dekkes av temaet naturmangfold, mens vann som arena for friluftsliv
dekkes av andre tema

Jordbruk
For temaet jordbruk skal følgende utredes: alt jordbruksareal, det vil si fulldyrket jord,
overflatedyrket jord, innmarksbeite og dyrkbart areal.
Ellers ligger følgende forutsetning til grunn for vurderinger gjort for jordbruksressurser:
Parseller som ligger der overordnet arealdisponering viser et annet arealformål enn LNF er
vurdert til å ikke ha noen verdi i denne KU-rapporten. Disse områder inngår heller ikke i
arealregnskap. Som veiledning til areal som kan gå ut av drift, har NIBIO oppgitt at økte krav
til rasjonell drift gjør at små jordstykker er en økende ulempe. Jordbruksareal under 5 daa
regnes som lite aktuelle å drive. Det vurderes derfor at isolerte jordteiger under 5 dekar
settes ned i verdi i forhold til hva kvaliteten på jorda i seg selv skulle tilsi.

Utmark
Temaet utmark er avgrenset til å omhandle hvordan tilkomst til arealene som utnyttes til jakt
og skogbruk vil bli påvirket. Dette kan være i form av lengre eller vanskeligere transport av
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tømmer fram til bilvei, fragmentering av arealer som gjør dem dyrere å drive skogbruk på
eller vanskeligere å utnytte til jakt. Tiltaket går hovedsakelig gjennom skogsmark. Terrenget i
denne regionen er småkupert med mange bratte skråninger, som begrenser valgmulighetene
for føring av drifteveier i skogbruket. Mulighet for framføring av drifteveier for å komme til
skogsarealer blir også vurdert der det ikke er kartlagt drifteveier fra før.
Ut fra tilgjengelig informasjon drives det ikke ferskvannsfiske i næringssammenheng. Det er
en del utleie av fiskekort, og dette sees i sammenheng med friluftsliv da det ikke er ansett å
ha en stor næringsmessig betydning.
Temaene jakt og fiske omhandles også i KU for naturmangfold og friluftsliv, men i annen
kontekst. Skogbruk behandles ellers under prissatte konsekvenser og virkningen av tapt areal,
produksjon og verdien av jakt blir beregnet der i sammenheng med grunnerverv.

Mineralressurser
Mineralressurser av betydning er ikke funnet innenfor området, og vil ikke bli beskrevet her. I
KDP for E18 Dørdal-Grimstad er temaet beskrevet, men på strekningen Tvedestrand-Bamble
er det kun arealer uten betydning.

4.3 Kunnskapsgrunnlag
Digitale kart og modell ligger til grunn for vurdering av tiltak. Detaljeringsgraden i
prosjektering og modell er tilpasset reguleringsplannivå.
Beskrivelse av områder for masselagring framkommer for hvert enkelt område som vurderes i
denne konsekvensutredningen. Prinsipper i estetisk oppfølgingsplan skal legges til grunn for
utforming. Yttergrense for områder er lagt til grunn for avgrensing av arealer som kan bli
direkte berørt av masselagring.
Kunnskapsgrunnlag spesifikt for fagtema:


Informasjon og observasjoner fra befaringer i prosjektområdet.



Resultat av kartlegging av brønner i varslingsområdet.






NIBIO`s database Kilden (kilden.nibio.no) er benyttet som grunnlag for vurderinger
og karakteriseringer av jordbruksområder. Videre er andre databaser fra NGU
benyttet for å innhente informasjon om grunnvann, brønner, berggrunn, løsmasser,
grus og pukk, industrimineraler, metaller og naturstein og mineralressurser
Gårdskart fra NIBIO, databasen Norge i Bilder og Norgeskart.
Innkomne merknader i høringsrunden: Merknadene som viste seg relevante for tema
naturressurser er i stor grad knyttet til tema grunnvann- og grunnvannsbrønner og
bekymringer knyttet til påvirkning på disse, samt påvirkning av jakt og skogsdrift på
eiendommene veien vil gå gjennom.
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Kartlag fra AT-Skog som viser traktorveier/drifteveier i skogbruket.

4.4 Usikkerhet
Som beskrevet i masseforvaltingsplanen, er det en usikkerhet knyttet til prosjektering og
grunnforhold, og følgelig beregning av overskuddsmasser. Dette medfører noe usikkerhet i
behovet for masselagring, og eksakt hvor mange m³ som vil deponeres i de enkelte
områdene er usikkert.
Utforming av arealer til masselagring er i en prosjekteringsfase, og ikke detaljert utformet.
Det kan derfor oppstå mindre avvik mellom det som er konsekvensutredet på reguleringsnivå
og ferdig løsning. Hovedtrekkene er imidlertid på plass og vurdert tilstrekkelig avklart som
underlag for konsekvensutredning.
Vannressurs
Det er usikkerhet knyttet til påvirkning av vannkvalitet nedstrøms av masselagringsområdene.
Når masselagrene er etablert, vil nedbør infiltrere gjennom masselagrene, akkurat som
grunnvann kan strømme gjennom masselagrene. Avhengig av hvilken type materiale, som er
plassert på masselagringsanleggene, kan vannet som strømmer gjennom lagringsanleggene
bli påvirket. Dette betyr at kvaliteten på grunnvannet under og nedstrøms masselagringen
kan påvirkes f.eks. i form av høyere konsentrasjoner av jern, nikkel, arsen, sink og andre
spormetaller, og/eller en forsuring på grunn av sulfider og avrenning av organisk materiale,
hvis materialet er lagret fra myr. Størst påvirkning vil forekomme ved masselagre der
materiale fra myrområder er plassert, spesielt hvis dette inneholder pyritt, samt der hvor
syredannende bergarter er plassert. Metaller vil sjelden bevege seg langt med grunnvannet,
mens surt grunnvann og organiske stoffer kan bevege seg lenger. I rapporten er det brukt et
«føre var» prinsipp, der det er antatt at det kan blir noe påvirkning nedstrøms for de fleste
masselagerene, selv om typen av deponert materiale og dermed omfanget av påvirkning er
usikker.
Det kan være usikkerhet knyttet til antall grunnvannsbrønner i influensområdet da kun få
brønner er registrert i grunnvannsdatabasen GRANADA og da det under den utførte
kartlegging av brønner ikke har vært mulig å få kontakt med alle grunneiere. Det er også
knyttet usikkerhet til størrelse og potensiale av grunnvannsressursene.
Jordbruk
Klassifiseringen av jordbruksarealer mellom fulldyrket, overflatedyrket og innmarksbeite kan
være noe feil, spesielt på små arealer i prosjektområdet. Klassifiseringen kan være gammel,
og endringer i bruk kan ha skjedd.
Utmark
Kartgrunnlaget som viser traktorveier og drifteveier kan i noen områder være mangelfullt.
Temaet "sti" fra fkb kart er i mange tilfeller drifteveier, men ikke alltid. Dermed kan
kunnskapen om terrengveier inneholde noen mangler. Det er ikke kartfestet jaktvaldgrenser,

Side 26 av 128

FAGRAPPORT MASSELAGRING
KONSEKVENSUTREDNING NATURRESSURSER

og vurderingen av innvirkning på utøvelse av jakt er gjort basert på hvordan tiltaket er
plassert i forhold til topografi, kommunegrenser og til dels eiendomsgrenser. Dette medfører
noe usikkerhet rundt vurdering av ulemper.
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5 Alternativer
5.1 Oversikt

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

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

Figur 5-4 Oversikt masselager fra Kråketjernhogsten i Tvedestrand kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune.
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6 Konsekvensutredning
Registreringskart og verdikart følger vedlagt rapporten som ett vedlegg (se kap. 10). Her
finnes følgende:


Registreringskart Vannressurser (7 kart)



Registreringskart Jordbruk (9 kart)



Registreringskart Utmark (9 kart)



Verdikart Vannressurser (7 kart)



Verdikart Jordbruk (9 kart)



Verdikart Utmark (9 kart)

6.1 D1 Dørdal

Figur 6-1: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger øst for Grasdalstjenn i Bamble kommune.
Arealet som er avsatt til masselagring ligger i et utmarksområde som er kupert og dekket
med barskog. Området et lagt i et dalsøkk og følger terrenget fra nordvest til sørøst. Det
ligger et eksisterende masslagringsområde her i dag, som det er tenkt å utvide.
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR. Deler av
området omfattes av faresone for høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler).
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst via eksisterende adkomst fra
Gongeveien ved Sprangfoss. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter over
dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR.

Dagens situasjon
Vannressurs
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Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Et areal på ca. 12 dekar er registrert som dyrkbar jord i området, men det ligger allerede et
masselager over det hele. Det er en driftevei for skogbruk som går inn i arealet fra øst. I
tillegg er det et daldrag fra vest det vil være naturlig å bruke som adkomst ved en skogsdrift.
Dette krysser gjennom masselageret helt i den nordvestre delen.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
Den dyrkbare jorden i delområdet er vurdert til uten betydning da området allerede er
beslaglagt. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være i den lavere del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det bare svært få myrområder, som skal graves ut nær område D1, og det
forventes derfor primært at uproblematiske materialer blir plassert på D1. Det vurderes, at
det er en liten risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område
D1 blir påvirket negativt, og siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det dyrkbare arealet er allerede helt borte under eksisterende masselager. Adkomst til
skogarealene rundt blir noe forringet. Det finnes alternative ruter å bruke for skogsmaskiner,
men man må regne med noe lenger kjøring dersom det ikke er mulig å kjøre over
masselageret.
Samlet sett så vurderes påvirkning for naturressurser til å være i lavere del av noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

6.2 D6 Skaugheia

Figur 6-2: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Skogen, Skaugheia like sør for
Bakkevannet i Bamble kommune. Arealet som er avsatt til masselagring ligger i småkupert
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
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Masselageret ligger i et daldrag med
skog og uten eksisterende terrengveier.
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Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være lavere del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det bare svært få myrområder, som skal graves ut nær område D6, og det
forventes derfor primært at uproblematiske materialer blir plassert på D6. Det vurderes, at
det er en liten risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område
D6 blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til
å være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Terrenget rundt gjør adkomst til gjenstående skogarealer
forholdsvis lett, og dermed ubetydelig endret.
Samlet sett så vurderes påvirkning for naturressurser til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

Figur 6-3: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger vest for Stidalen, like nord for Hullvann
og Stidalskilen i Kragerø kommune. Området er bratt og består av terrengformasjoner i
hovedsak tildekt med barskog og noe grunnlendt terreng.
Planstatus: Uregulert. Deler av området er avsatt til LNFR i kommunedelplan E18 Dørdal –
Grimstad, hvor deler av dette området er omfattet av H710_4 viltpassasjer. Resterende
område er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. I kommuneplanens arealdel er
området også omfattet av hensynssone H740 Båndlegging – lov om naturvern / lov om
kulturvern / andre lover for vernet vassdrag og H130 Sikringssone - Byggeforbud rundt vei,
bane og flyplass for fremtidig jernbanekorridor. Deler av området er omfattet av faresone for
ras- og skred.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst fra ny veitrase og benytter
eksisterende avkjøring fra dagens E18 ved Auråa og eksisterende skogsvei. Det er foreslått en
maks fyllingshøyde opp til ca. 40-50 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være
LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Noen drifteveier går inn i området,
både i den høyere delen og den lave delen av terrenget.
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Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være lavere del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det bare svært få myrområder, som skal graves ut nær område D9, og det
forventes derfor primært at uproblematiske materialer blir plassert på D9. Det vurderes, at
det er en liten risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område
D9 blir påvirket negativt, og siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Terrenget rundt gjør adkomst til gjenstående skogarealer
forholdsvis lett, under forutsetning av at det blir mulig å komme opp på Kløftekjerrheia i vest
gjennom masselageret. Påvirkning er dermed vurdert til ubetydelig endret.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.4 D12 Vesterbekk

Figur 6-4: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like nord for Vesterbekkilen i nordvestre
del av Hullvann i Kragerø kommune. Området ligger i hellende terreng mot Hullvann. Arealet
er skogkledd. Bekk like nord for området
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplan E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til LNFR
med båndleggingssone H710_5 kulturarv. I kommuneplanens arealdel er området omfattet
av hensynssone H740 vernet vassdrag, samt H130 fremtidig jernbane for deler av området.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området avsatt til masselagring ligger helt inntil den
planlagte veitraseen, så adkomst vil bli direkte fra linja. Det er foreslått en maks fyllingshøyde
ca. 15-25 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og
samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Området ligger inneklemt mellom
gamle og nye E18, og det går ingen drifteveier der.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være lavere del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det bare svært få myrområder, som skal graves ut nær område D12, og det
forventes derfor primært at uproblematiske materialer blir plassert på D12. Det vurderes, at
det er en liten risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område
D12 blir påvirket negativt, og siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til
å være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Adkomst til gjenstående skogarealer har tidligere vært noe
vanskelig på grunn av bratt terreng, og ingen mulighet for avkjøring fra eksisterende E18.
Ved mulighet for avkjøring fra gamle E18 når den blir nedklassifisert, vil adkomsten til
Stegheia fra nord via masselageret bli noe forbedret.
Samlet sett så vurderes påvirkning for naturressurser til å være lavere del av forbedret.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forbedret. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (+), noe miljøforbedring for delområdet.
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6.5 D13 Ødegård

Figur 6-5: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner. Ødegård er imidlertid ca. 150 m nedstrøms D13 og forventes å ha brønn for
drikkevann. Hele området er vist på NGUs kart som et område der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er to små arealer på til sammen ca. 4 dekar som er registrert som dyrkbar jord i området.
Det ene arealet blir delvis dekket av ny vei, og delvis av masselageret. Området er ikke
tidligere dyrka, og ligger i et større skogsområde med forholdsvis liten avstand til
landbruksområdet på Ødegård. Nåværende adkomstvei til Ødegård går gjennom arealet. Det
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er en driftevei for skogbruk som krysser gjennom arealet i øst i forbindelse med en driftevei
opp mot Stegheia.

Verdi
Vannressurs
Det er ikke brønner og ikke grunnvannspotensial i løsmassene, men siden det forventes å
være en brønn for drikkevann ca. 150 m nedstrøms D13 er verdien av området i forhold til
vannressursene noe.
Jordbruk- og utmarksressurser
Den dyrkbare jorden i delområdet er vurdert til noe verdi siden de ligger forholdsvis nær
dyrket mark på Ødegård. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D13, som kan bli plassert på D13 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D13. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D13 blir
noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det dyrkbare arealet blir helt borte under masselageret. Det er et lite areal, og er dermed
vurdert til noe forringet. Adkomst til skogarealene rundt kan bli noe forringet. Det finnes
alternative ruter å bruke for skogsmaskiner, men man må regne med noe lenger kjøring
dersom det ikke er mulig å kjøre over masselageret. Samlet blir jordbruk og utmark vurdert til
noe forringet.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være 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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6.6 D14 Ødegård

Figur 6-6: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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 dekt med skog. Området grenser mot dyrket mark i nordøstre del. Innenfor området er
det en bekk.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med båndleggingssone H710_4 viltpassasjer og H710_5 kulturarv. I
kommuneplanens arealdel er området omfattet av hensynssone H130 Fremtidig
jernbanekorridor og H740 vernet vassdrag.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst rett fra veitraseen. Det er
foreslått en maks fyllingshøyde på ca. 15-25 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk
vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner. Ødegård er imidlertid ca. 200 m nedstrøms D13 og forventes å ha et eget borehull
for drikkevann. Hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området, annet enn at arealet berører en
jordekant i nordøst. Det går en driftevei gjennom arealet i bunnen av dalen.

Verdi
Vannressurs

Side 40 av 128

FAGRAPPORT MASSELAGRING
KONSEKVENSUTREDNING NATURRESSURSER

Det er ikke brønner og ikke grunnvannspotensial i løsmassene, men siden det forventes å
være en brønn for drikkevann ca. 200 m nedstrøms D14 er verdien av området i forhold til
vannressursene noe.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D14, som kan bli plassert på D14 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D14. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D14 blir
noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Avhengig av hvordan masselageret utformes kan det bli
vanskeligere adkomst til skogarealene sørvest for masselageret og påvirkning blir dermed
lavere del av noe forringet.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være 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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6.7 D19 Brynemo

Figur 6-7: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger øst for Fikkjebakke ved Brynemo og
Tømmerås i Kragerø kommune. Området består av skog og myrområder og ligger i
småkupert terreng nord før høydedraget Tømmerås og vest for bebyggelsen på Brynemo.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplan E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til LNFR
med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst direkte fra linja, eller via
Heglandsveien og på eksisterende skogsvei med avkjøring fra Heglandsveien. Det er foreslått
en maks fyllingshøyde på ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være
LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner. Brynemo er imidlertid ca. 130 m fra D19 og forventes å ha brønn for drikkevann.
Den sørøstlige delen av D19 er angitt på NGUs kart som et område med antatt betydelig
grunnvannspotensial i løsmasser. Dette området er i KDP vurdert å ha noe verdi som en
ressurs.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det heller ikke registrert drifteveier i
arealet, men en driftevei som går vest-sørvest gjennom arealet kan sees i ortofotoet, og
ligger som sti i offentlig kartgrunnlag. Den er brukt i forbindelse med en mindre hogstflate
der det nå står en del ungskog.
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Verdi
Vannressurs
Det er ikke brønner og ikke grunnvannspotensial i løsmassene, og en eventuell brønn på
Brynemo vil ikke være nedstrøms for D19. Imidlertid er det et område med antatt betydelig
grunnvannspotensial i løsmassene i den sørøstlige delen av D19 og ut fra dette anses
området å ha øvre del av noe verdi.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være øvre del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D19, som kan bli plassert på D19 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D19. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D19 blir
noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Avhengig av hvordan masselageret utformes kan det bli noe
forringet adkomst til skogarealene vest for masselageret.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
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6.8 D20 Langtjern

Figur 6-8: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved plassen sør for Kjellstadmyra og
Brynemo og nord for Langtjenn og Fikkjebakke i Kragerø kommune. Området er småkupert
og består av skog og flere bekker. Grenser mot myrområder i sør og øst.
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst fra 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. Fremtidig arealbruk vil være LNFR.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner. Brynemo er imidlertid ca. 130 m fra D20 og forventes å ha brønn for drikkevann.
Mindre enn 20 m nedstrøms D20 er et område som vises på NGUs kart som et område med
antatt betydelig grunnvannspotensial i løsmasser. Dette området er i KDP vurdert å ha noe
verdi som en ressurs.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det heller ikke registrert drifteveier i
arealet, men en driftevei som går i retning nordvest gjennom arealet kan sees i ortofotoet, og
ligger som sti i offentlig kartgrunnlag.

Verdi
Vannressurs
Det er ikke brønner og ikke grunnvannspotensial i løsmassene, men Brynemo forventes å ha
en brønn. Dessuten er det et område med antatt betydelig grunnvannspotensial i løsmassene
nedstrøms D20 og ut fra dette anses området å ha noe verdi.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D20, som kan bli plassert på D20 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D20. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D20 blir
noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Avhengig av hvordan masselageret utformes kan det bli noe
forringet adkomst til skogarealene vest og nordvest for masselageret.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være 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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6.9 D23 Kåskollen

Figur 6-9: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området ved D23 i GRANADA eller under
kartlegging av brønner, og det er kommunal vannforsyning i området. Området ved D23 er
vist på NGUs kart som et område der det ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, men
straks øst for D23 er et område med antatt betydelig grunnvannspotensial i løsmassene.
Dette området er angitt i KDP for å ha noe verdi.
Jordbruk- og utmarksressurser
Området er ikke relevant for jordbruk og utmarksressurser.
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Verdi
Vannressurs
Det er ikke brønner og ikke grunnvannspotensial i løsmassene ved D23, men straks øst om
D23 er et område med antatt betydelig grunnvannspotensial i løsmassene. Derfor anses
området ved D23 å ha noe verdi.
Jordbruk- og utmarksressurser
Området er ikke relevant for jordbruk og utmarksressurser og er dermed uten betydning.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være lavere del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D23, som kan bli plassert på D23 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D23. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms D23 blir noe
forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Området er ikke relevant for jordbruk og utmarksressurser.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være 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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6.10 D24 Kåsa

Figur 6-10: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger like sør for Fikkjebakke næringsområde i
Kragerø kommune. Området følger et ubebygd skogkledd daldrag, med et bekkedrag i
bunnen av terrengformen.
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
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området ved D24 i GRANADA eller under
kartlegging av brønner, og det er kommunal vannforsyning i området. Området ved D24 er
vist på NGUs kart som et område, der det ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, men
ca. 150 m nedstrøms D24 er et område med antatt betydelig grunnvannspotensial i
løsmassene. Dette området er angitt i KDP for å ha middels verdi.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går en driftevei vestover
gjennom dalbunnen på hele området.

Verdi
Vannressurs
Det er ikke brønner og ikke grunnvannspotensial i løsmassene ved D24, men ca. 150 m
nedstrøms D24 er et område med antatt betydelig grunnvannspotensial i løsmassene. Dette
område er i KDP vurdert til middels verdi, men da avstanden er 150 m anses området ved
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D23 å ha noe verdi.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D24, som kan bli plassert på D24 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D24. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms D24 blir noe
forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Avhengig av hvordan masselageret utformes kan det bli
lavere del av noe forringet adkomst til skogarealene sør for masselageret.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være 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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6.11 D25A Blautmyrdalen

Figur 6-11: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nordvest for vannet Lona, i Kragerø
kommune. Området følger et ubebygd skogkledt daldrag, med et bekkedrag i bunnen av
terrengformen.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710_6 naturmangfold.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst vil være fra trase for ny E18, via eksisterende
skogsvei. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng, hvor
man forsetter fylling for veilinja ut i daldraget. Fremtidig arealbruk vil være LNFR.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det er heller ikke registrert
drifteveier gjennom området.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
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Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være lavere del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D25A, som kan bli plassert på D25A og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D25A. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D25A
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.12 D25B Vassbånndalen

Figur 6-12: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det er heller ikke registrert
drifteveier gjennom området. Området rundt masselageret har naturlig adkomst andre veier
enn gjennom masselageret.
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Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være lavere del av noe.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D25B, som kan bli plassert på D25B og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D25B. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D25B
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.13 D26 Bråtvannsdalen

Figur 6-13: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner. Bosetningene på Gamle Sørlandske 604 og 606 er imidlertid ca. 150 m nedstrøms
D26 og forventes å ha brønn for drikkevann. Hele området er vist på NGUs kart som et
område, der det ikke er grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er registrert et lite jordbruksareal på totalt ca. 6 dekar i området. Ca. 30% er definert som
fulldyrket, og 70% som innmarksbeite. Masselageret dekker over store deler av dette.
Jordbruksarealet er sett i sammenheng med jordene nede ved gården vestenfor, og er kalt
J13 i kartet. Det er til sammen rundt 12 dekar. Jordbruksarealene har ikke vært i drift på en
del år. Det går en driftevei fra Bråtvannsdalen opp gjennom masselageret, og opp til
Bråtetjenn.
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Verdi
Vannressurs
Det er ikke brønner og ikke grunnvannspotensial i løsmassene, men siden det forventes å
være en brønn for drikkevann ca. 150 m nedstrøms D26 er verdien av området i forhold til
vannressursene noe.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruksarealet i delområdet er vurdert til middels verdi sett i sammenheng med jordene på
gården nedenfor. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være lavere del av middels verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D26, som kan bli plassert på D26 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D26. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D26 blir
noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Masselager D26 dekker ca. 60% av det øvre jordet, men må sees i sammenheng med både
veitraseen og masselager D27. Til sammen vil masselagrene og veien beslaglegge hele
jordbruksarealet, men på grunn av størrelse vurderes det til noe forringet. Drifteveien opp
mot Bråtetjenn vil bli påvirket, men det er usikkert på hvilken måte da veianlegget også vil
være en hindring. Dette avhenger av plassering av en gjennomkjøringsmulighet eller
alternativ adkomst. Det antas derfor at adkomst til skogarealene blir noe forringet. Summen
for jordbruk og utmark vil her bli noe forringet.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

Figur 6-14: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner. Bosetningene på Gamle Sørlandske 604 og 606 er imidlertid ca. 80 m nedstrøms
D27 og forventes å ha brønn for drikkevann. Hele området er vist på NGUs kart som et
område der det ikke er grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er registrert et lite jordbruksareal på totalt ca. 6 dekar i området. Ca. 30% er definert som
fulldyrket, og 70% som innmarksbeite. Masselageret dekker over en liten del av dette.
Jordbruksarealet er sett i sammenheng med jordene nede ved gården vestenfor, og er kalt
J13 i kartet. Det er til sammen rundt 12 dekar. Jordbruksarealene har ikke vært i drift på en
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del år. Det er registrert en driftevei gjennom området nedenfra Bråtvannsdalen og opp mot
Einerbærskaret.

Verdi
Vannressurs
Det er ikke brønner og ikke grunnvannspotensial i løsmassene, men siden det forventes å
være en brønn for drikkevann ca. 80 m nedstrøms D27 er verdien av området i forhold til
vannressursene øvre del av noe.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruksarealet i delområdet er vurdert til middels verdi sett i sammenheng med jordene på
gården nedenfor. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være øvre del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D27, som kan bli plassert på D27 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D27. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D27 blir
noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Masselager D27 dekker ca. 20% av det øvre jordet, men ligger så nær veitiltaket at det blir en
del av annen veigrunn på veitiltaket. Dette blir beskrevet i fagutredning for veitiltaket. For å
unngå dobbeltvekting er det vurdert at masselagerets påvirkning er uten betydning for
jordbruk. Drifteveien opp mot Einerbærskaret vil bli påvirket, men det er avhengig av
utformingen av masselageret. Dersom det blir en bratt fylling ut mot Bråtvannsdalen vil
eneste mulighet være å lage en adkomst fra øst gjennom naboeiendommen. Det antas derfor
at adkomst til skogarealene blir noe forringet. Summen for jordbruk og utmark er vurdert til å
bli noe forringet.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

6.15 D28 Stedalen

Figur 6-15: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger i Stedalen nord for Bråtvann i Kragerø
kommune. Området er kupert og skogkledd.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL. Det framkommer av kommuneplanens
arealdel at en liten del av området er omfattet av ras og skredfare.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området vil kunne bli på anleggsvei rett
fra veitraseen. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng,
høyere i nordøst enn i sørvest. Fremtidig arealbruk vil være LNFR.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner. Bosetningene på Gamle Sørlandske 604 og 606 er imidlertid ca. 200 m fra D28 og
forventes å ha brønn for drikkevann. Ca. 150 m nedstrøms D28 ligger også 8 hytter i
nærheten av Bråtvann. Disse kan også ha brønner. Hele området er vist på NGUs kart som et
område, der det ikke er grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det er ikke registrert drifteveier, men
arealet har en naturlig adkomst fra skogsbilveien like vestenfor, som vil være aktuell ved
framtidig skogsdrift rundt og ovenfor masselageret.
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Verdi
Vannressurs
Det er ikke brønner og ikke grunnvannspotensial i løsmassene og en eventuell brønn ved
Gamle Sørlandske 604 og 606 ligger ikke nedstrøms. Imidlertid er det 8 hytter ved Bråtevann
og 150 m nedstrøms D28 og ut fra dette anses verdiene til vannressursene å være noe.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D28, som kan bli plassert på D28 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D28. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D28 blir
noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar hensyn til
adkomstmulighet fra vest. Påvirkning er anslått til ubetydelig endring om en tar
ovenforstående hensyn.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være lavere del av 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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6.16 D29 Brattliene

Figur 6-16: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det er ikke registrert drifteveier, men
ut fra ortofoto kan det tolkes at det går en driftevei gjennom hele masselagerets
lengderetning. Lia opp mot tjernheia sokner naturlig til denne drifteveien. Det er tegnet en
del stier i området fra offentlig kartverk, og mange av disse er faktiske drifteveier fra gammelt
av.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D29, som kan bli plassert på D29 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D29. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D29
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret forutsatt at adkomsten fra gamle sørlandske fortsatt kan
brukes, og at det blir kjørbart for maskiner mot sørvest og nordvest, samt at det
opprettholdes en del naturlige plasser å komme inn i tilgrensende arealer.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.17 D30 Brondalsheia

Figur 6-17: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går en naturlig driftevei fra
skogsbilveien i sørøst og opp gjennom dalsøkket til terrenget nordvest for masselageret.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
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Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D30, som kan bli plassert på D30 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D30. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D30
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret vanskeliggjør adkomst til skogarealene rundt
masselageret, gitt den store fyllingshøyden i dalen der drifteveien går opp fra velteplass i
dag. Påvirkning blir dermed noe forringet. Dersom det bygges anleggsvei fra gamle
sørlandske, over elva og opp til masselageret kan denne senere brukes av skogbruket til disse
arealene. Eventuelt kan masselageret slakes ut mot dalen i sørøst for enklere adkomst.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være 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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6.18 D32 Brokelandsheia

Figur 6-18: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Helleren like nord for Brokelandsheia
i Gjerstad kommune. Området er småkupert og skogkledd. Arealet ligger i nær tilknytning til
eksisterende næringsområde på Brokelandsheia.
Planstatus: Området er regulert i Brokelandsheia områdereguleringsplan, planid 201201
(21.03.2012). Arealet er regulert til næring/kontor/industri og deler av området er omfattet av
støysone gul. I kommuneplanens arealdel er deler av området er omfattet av støysone gul.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området blir på eksisterende vei, mulig
via krysset på Brokelandsheia og videre transport på Gjerstadveien. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være
forretning/kontor/industri.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA, men under kartleggingen
er to brønner registrert vest for D32. Det er kommunal vannforsyning i området. Hele
området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er grunnvannspotensial i
løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Området er ikke relevant for jordbruk og utmarksressurser.

Verdi
Vannressurs
Det er ikke grunnvannspotensial i løsmassene, men siden det er brønner nær D32 er verdien
av området i forhold til vannressursene noe.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Området er ikke relevant for jordbruk og utmarksressurser og er dermed uten betydning.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D32, som kan bli plassert på D32 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D32. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D32 blir
noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Området er ikke relevant for jordbruk og utmarksressurser.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være 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.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved like vest for industriområdet på
Brokelandsheia i Gjerstad kommune. Området er skogkledd i et dalsøkk.
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området i hovedsak avsatt til LNFR.
Deler av arealet mot industriområdet er avsatt til sentrumsformål. Deler av arealet er omfattet
av infrastruktursone jernbanetrase.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området er via offentlig vei gjennom
Brokelandsheia med anleggsvei fra Gjerstadveien via industriområdet. Det er foreslått en
maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR
grønnstruktur og forretning/kontor/tjenesteyting.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA, men under kartleggingen
er to brønner registrert øst for D33. Det er kommunal vannforsyning i området. Hele området
er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går en del drifteveier i og
gjennom arealet.

Verdi
Vannressurs
Det er ikke grunnvannspotensial i løsmassene, men siden det er brønner nær D33 er verdien
av området i forhold til vannressursene noe.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D33, som kan bli plassert på D33 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D33. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D33 blir
noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar hensyn til
drifteveier som krysser inn og ut av området.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være lavere del av 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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6.20 D34 Klafjellmyra

Figur 6-20: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Klavfjellet like sør for Brokelandsheia
i Gjerstad kommune. Området er skogkledd og ligger i et dalsøkk. Det er noe myr og bekk
innenfor arealet.
Planstatus: Uregulert. Deler av området er omfattet av kommunedelplanen E18 Dørdal –
Grimstad, hvor arealet er avsatt til LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Resterende arealer er avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. Deler av arealet er omfattet
av støysone gul i kommuneplanens arealdel.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området blir via midlertidig rundkjøring
for kryssing over eksisterende E18. Alternativ adkomst er via skogsvei med avkjøring fra
Gjerstadveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter over dagens terreng.
Fremtidig arealbruk vil være LNFR.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går en del drifteveier i og
gjennom arealet. Hovedtrekket er en driftevei sørover gjennom dalen med avstikkere
vestover opp mot heia i vest.
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Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D34, som kan bli plassert på D34 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D34. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D34
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar hensyn til
drifteveier som krysser inn og ut av området, spesielt adkomst fra skogsbilvei i nord, og
drifteveiene som krysser ut mot vest.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

Figur 6-21: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Pinesund i Gjerstad kommune.
Området er skogkledd og ligger i et dalsøkk. Området består av myr.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710_2 drikkevann.
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
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene. Imidlertid er D35 i aktsomhetsområde til Molandsvann,
som er krisevannkilde for Risør kommune (ikke drikkevann). Dette betyr, at hvis det oppstår
en situasjon, hvor vannet fra Molandsvann må føres inn på vannledningsnettet, skal det kun
benyttes til sanitærvann og brannslokking mv. Dette vannet skal ikke benyttes som
drikkevann. Det er ca. 1000 m fra D35 til vannet, men det er et lite vassdrag fra D35 til vannet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går en driftevei i og gjennom
arealet. Denne drifteveien strekker seg langt innover i områdene i sør og mot vest, og starten
på veien ligger like i nordkant av masselageret.
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Verdi
Vannressurs
Da D35 ligger i aktsomhetsområde til Molandsvann, som er krisevannkilde for Risør
Kommune, vurderes verdien av området ved D35 til å være svært stor.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være svært stor verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D35, som kan bli plassert på D35 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten i Molandsvann samt vannkvaliteten under og nedstrøms D35.
På denne bakgrunn vurderes det, at det er en risiko for at vannkvaliteten i
grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D35 blir noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar hensyn til
drifteveien som krysser gjennom området.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være lavere del av noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
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6.22 D36 Molandsvann

Figur 6-22: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene. Imidlertid er D36 i aktsomhetsområde til Molandsvann,
som er krisevannkilde for Risør kommune (ikke drikkevann). Dette betyr, at hvis det oppstår
en situasjon, hvor vannet fra Molandsvann må føres inn på vannledningsnettet, skal det kun
benyttes til sanitærvann og brannslokking mv. Dette vannet skal ikke benyttes som
drikkevann. Det er ca. 200 m fra D36 til vannet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det er ikke registrert drifteveier
gjennom området, men ut fra terrenget ser det ut som det kan være brukt et par traseer i de
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to dalsøkkene der bekkene går, for å komme opp mot heia i vest. Oppe på heia er det andre
adkomstmuligheter også, og boniteten er jevnt over ganske dårlig.

Verdi
Vannressurs
Da D36 ligger i aktsomhetsområde til Molandsvann, som er krisevannkilde for Risør
Kommune, vurderes verdien av området ved D36 til å være svært stor.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til lavere del
av noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være svært stor verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D36, som kan bli plassert på D36 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten i Molandsvann samt vannkvaliteten under og nedstrøms D36.
På denne bakgrunn vurderes det, at det er en risiko for at vannkvaliteten i
grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D36 blir noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Dette masselageret må sees i sammenheng med veianlegget
også, da dette uansett vil avskjære adkomst fra øst mot vest. Masselageret er på bakgrunn av
dette vurdert til å gi noe forringet adkomst til skogarealene vest for masselageret.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være øvre del av noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

Figur 6-23: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Djupmyr like øst for Eksjø i Vegårshei
kommune. Området ligger i et dalsøkk. Store deler av arealer er myr og det er flere bekker
innenfor området, ellers skogkledde arealer.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710_2 drikkevann og H710_3 nærmiljø.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området vil være direkte fra veitraseen.
Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk
vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene. Imidlertid er D37 i aktsomhetsområdet til Molandsvann,
som er krisevannkilde for Risør kommune (ikke drikkevann). Dette betyr, at hvis det oppstår
en situasjon, hvor vannet fra Molandsvann må føres inn på vannledningsnettet, skal det kun
benyttes til sanitærvann og brannslokking mv. Dette vannet skal ikke benyttes som
drikkevann. Det er ca. 850 m fra D37 til vannet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Arealet ligger tett inntil planlagt
veianlegg. Det krysser en skogsbilvei gjennom arealet, samt tre drifteveier som går vestover
og sørover.
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Verdi
Vannressurs
Da D37 ligger i aktsomhetsområdet til Molandsvann, som er krisevannkilde for Risør
kommune, vurderes verdien av området ved D37 til å være svært stor.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være svært stor verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D37, som kan bli plassert på D37 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten i Molandsvann samt vannkvaliteten under og nedstrøms D37.
På denne bakgrunn vurderes det, at det er en risiko for at vannkvaliteten i
grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D37 blir noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Skogsbilveien som går gjennom arealet skal opprettholdes.
Masselageret er vurdert til å gi noe forringet adkomst til skogarealene rundt masselageret.
Dette avhenger av at utformingen tar hensyn til drifteveier som krysser inn og ut av området.
Her nevnes spesielt drifteveien som går sørover, og som ligger i sørkant av masselageret.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være lavere del av noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

Figur 6-24: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Djupmyr like øst for Eksjø i Vegårshei
kommune. Området ligger i et dalsøkk. Store deler av arealer er myr og det er flere bekker
innenfor området, ellers skogkledde arealer.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710_2 drikkevann og H710_3 nærmiljø. En liten del av arealet er
utenfor kommunedelplanen og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området vil være direkte fra veitraseen.
Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig
arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene. Imidlertid er D38 i aktsomhetsområdet til Molandsvann,
som er krisevannkilde for Risør kommune (ikke drikkevann). Dette betyr, at hvis det oppstår
en situasjon, hvor vannet fra Molandsvann må føres inn på vannledningsnettet, skal det kun
benyttes til sanitærvann og brannslokking mv. Dette vannet skal ikke benyttes som
drikkevann. Der er ca. 1000 m fra D38 til vannet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går en skogsbilvei gjennom
arealet.
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Verdi
Vannressurs
Da D38 ligger i aktsomhetsområdet til Molandsvann, som er krisevannkilde for Risør
kommune, vurderes verdien av området ved D38 til å være svært stor.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være svært stor verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D38, som kan bli plassert på D38 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten i Molandsvann samt vannkvaliteten under og nedstrøms D38.
På denne bakgrunn vurderes det, at det er en risiko for at vannkvaliteten i
grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D38 blir noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Skogsbilveien som går gjennom området skal opprettholdes.
Masselageret er ellers vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være lavere del av noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått svært stor verdi og påvirkning er noe forringet. 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.

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

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner. I KDP blir et område umiddelbart øst for og delvis overlappende med D39 beskrevet
som antatt betydelig grunnvannspotensial og med middels verdi. Kart fra NGU viser
imidlertid ikke dette området, og det finnes industriområde over forekomsten. Derfor
vurderes dette området til ikke å ha verdi lenger.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er registrert et område på ca. 44 dekar dyrkbart areal med noe verdi innenfor planlagt
masselager. Ca. 3 dekar av dette ligger utenfor delområdet. Det er ikke registrert drifteveier
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gjennom området, og adkomst til skogen på oversiden bør kunne dekkes fra andre retninger
enn gjennom tiltaket. Mesteparten av området er regulert til industri.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner, siden NGU's kart ikke viser et område med antatt betydelig
grunnvannspotensial i løsmassene og siden det finnes industriområde over forekomsten av
grunnvann, som tidligere er vurdert, er verdien av området i forhold til vannressursene uten
betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
Området med dyrkbar jord er allerede regulert til industri i kommuneplanen, og er dermed
uten betydning. Skogen rundt tiltaket er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være lavere del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D39, som kan bli plassert på D39 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D39. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D39
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Den dyrkbare marka er ikke vektlagt da den allerede er regulert til industri. Adkomsten til det
som er igjen av skog utenfor regulert industriformål vurderes til ubetydelig endring under
forutsetning av at det blir mulig å komme til skogsarealet vestover fra en av velteplassene i
sørkant av tiltaket.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.26 D40 Rundholt

Figur 6-26: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Barlinddalen like vest for
Fjerbumyrheia i Risør kommune. Området ligger i et dalsøkk. Store deler av arealet er myr og
det er flere bekker innenfor området, ellers skogkledde arealer.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er arealet avsatt til LNFR.
Store deler av området er omfattet av hensynssone H710_4 viltpassasje, mens mindre deler
av omfattet av H710_1 kryss og lokalveier og H710 båndlegging etter PBL. I
kommuneplanens arealdel er området omfattet av H710, båndleggingssone i påvente av
vedtak om detaljreguleringsplan. Deler av området er også omfattet av faresone ras og skred.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området som ligger rett vest for planlagt
veitrase, vil være direkte fra veitrase. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 5-10 meter
over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det ligger et areal med dyrkbar mark på ca. 27 dekar i området, og ca. 14 dekar av dette
arealet blir påvirket. Det går en skogsbilvei gjennom arealet fra nord til sør.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Verdien av den dyrkbare marken, og utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være noe verdi.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D40, som kan bli plassert på D40 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D40. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D40
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Den dyrkbare marken er vurdert til å bli øvre del av noe forringet, da ca. halvparten av arealet
blir omdisponert. Påvirkning av adkomst til skogarealene avhenger av hvordan masselageret
utformes i forhold til skogsveien som går der i dag, men vurderes til ubetydelig endring.
Tiltakets påvirkning på delområdet er på grunn av tapt dyrkbart areal vurdert til å være øvre
del av 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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6.27 D41 Rundholt

Figur 6-27: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger i Barlinddalen like nord for Savannet i
Risør kommune. Området ligger i et dalsøkk med nokså bratte dalsider. Arealet er skogkledd.
Det er en eksisterende vei innenfor området.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710_1 kryss og lokalveier. I kommuneplanens arealdel er området
omfattet av H710, båndleggingssone i påvente av vedtak om detaljreguleringsplan. Deler av
området er også omfattet av faresone ras og skred.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området er direkte fra veitraseen og lett
tilgjengelig fra Fv. 416 Aklandsveien ved å anlegge midlertidig avkjøring. Det er foreslått en
maks fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være
samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går en skogsbilvei gjennom
arealet fra nord til sør.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være noe verdi.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D41, som kan bli plassert på D41 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D41. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D41
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Påvirkning av adkomst til skogarealene er vurdert til noe
forringet, men avhenger av hvordan masselageret utformes i forhold til skogsveien som går
der i dag.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være 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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6.28 D42 Rundholt

Figur 6-28: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger fra Barlinddalen og sør til Moltekjerr like
nord for Savannet i Risør kommune. Området er skogkledd og består av noe myr. Området
ligger i et dalsøkk med nokså bratte dalsider.
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR med
båndleggingssone H710, båndleggingssone i påvente av vedtak om detaljreguleringsplan.
Deler av området er omfattet av faresone ras og skred.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området er direkte fra veitraseen og lett
tilgjengelig fra Fv. 416 Aklandsveien ved å anlegge midlertidig avkjøring. Det er foreslått en
maks fyllingshøyde ca. 10 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og
samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er registrert et areal på 23 dekar dyrkbar mark i området. Det går en driftevei opp mot
Savannsheia gjennom østre del av arealet.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Arealet med dyrkbar mark har noe verdi. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert
til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være av noe verdi.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D42, som kan bli plassert på D42 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D42. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D42
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Arealet med dyrkbar mark blir redusert med 15 dekar, og det blir 8 dekar igjen. Andelen som
omdisponeres er stor og påvirkning vurderes til å være øvre del av noe forringet. Påvirkning
av adkomst til skogarealene er vurdert til noe forringet, men avhenger av hvordan
masselageret utformes i forhold til drifteveien som går der i dag.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være 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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6.29 D43 Bumyr

Figur 6-29: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger øst for Stavvann i Risør kommune.
Området er ubebygd, og består av noe myr, samt skog.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR og omfattet av hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst vil være direkte fra trase for ny E18. Det er
foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng, inn mot fylling for ny
vei. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner. Bumyr ligger imidlertid ca. 100 m øst for D43 og forventes å ha brønn for
drikkevann. Bumyr ligger oppstrøms D43. Hele området er vist på NGUs kart som et område,
der det ikke er grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det heller ikke registrert drifteveier i
og gjennom arealet.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
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Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være lavere del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D43, som kan bli plassert på D43 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D43. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D43
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret, da det er ganske lett terreng rundt masselageret, og
små aktuelle skogarealer som kan drives pga. myr og vannarealer på vestsiden.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.30 D45 Djupmyr

Figur 6-30: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger ved Djupmyrheia i Tvedestrand
kommune. Området er småkupert men i hovedsak sørøstvendt, preget av barskog med noe
våtere områder og små myrområder innimellom.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR. Området i nord er omfattet av hensynssone H710 båndlegging etter PBL og arealet i
sør er omfattet av hensynssone H710_4 viltpassasje.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst er tenkt direkte fra den nye veitraseen. Det
er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk
vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det er kun registrert "sti" fra FKB
grunnlag i området, som ofte betyr at det er eller har vært en tømmerslepe/driftevei der.
Midt på masselageret krysser det en slik sti øst/vest gjennom området, fra Sandvann og opp
til Songe-Jutemyr. Den mest aktuelle adkomsten uten vannkryssing vil sannsynligvis være fra
drifteveisystemet sør for Greinheia.
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Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D45, som kan bli plassert på D45 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D45. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D45
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar hensyn til adkomst
inn i og ut fra masselageret til relevante skogarealer rundt, og drifteveier sørfra.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.31 D46 Kråketjernhogsten

Figur 6-31: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går en driftevei fra skogsbilveien
vest for masselageret i retning sørøst, gjennom nordre del av området.
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Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D46, som kan bli plassert på D46 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D46. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D46
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret. Utformingen må ta hensyn til drifteveien som krysser
gjennom området da det også er planlagt en kulvert i veianlegget for denne veien.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.32 D47 Kråketjernhogsten

Figur 6-32: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Kråketjern i Tvedestrand
kommune. Arealet som er planlagt for masselager ligger i et småkupert område som er delvis
grunnlendt og preget av barskog.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR. Arealet i nord er omfattet av hensynssone H710_4 viltpassasjer og arealet i sør er
omfattet av H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Det planlagte masselageret ligger rett sør for den
planlagte veitraseen, så adkomst kan skje direkte fra veilinja. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og
samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går en driftevei langs kanten av
nordvestre del av masselageret.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes verdi for naturressurser til å være noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D47, som kan bli plassert på D47 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D47. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D47
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret, forutsatt at det tas hensyn til relevante muligheter for å
kunne kjøre inn og ut i utmarka rundt området med skogsmaskiner.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.33 D49 Sagåsen

Figur 6-33: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går en driftevei fra en
skogsbilvei i vest og opp til masselageret.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D49, som kan bli plassert på D49 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D49. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D49
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar høyde for å gjøre
det mulig med adkomst til området langs sørvestkanten av masselageret.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

Figur 6-34: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går ingen drifteveier i dette
området. Arealet ligger i et søkk i en ellers bratt liside, og det er ikke registrert drifteveier i
denne i rimelig nærhet til masselageret.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D50, som kan bli plassert på D50 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D50. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D50
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret, da hele lia ellers kan drives uten å måtte krysse eller
bruke området for masselager.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.35 D51 Skjerkholt

Figur 6-35: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nordvest for Skjerkholt i Tvedestrand
kommune. Arealet planlagt til masselagring ligger i sørøstvendt i Sagåslia, opp mot Sagåsen.
Området er relativt bratt med et lite platå midt i det planlagte masselageret, det er
grunnlendt og dekket av barskog.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst kan skje rett fra anleggsområdet, ettersom
masselageret er plassert tett inn mot den planlagte veitraseen på østsiden. Det er foreslått en
maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR
og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går en driftevei helt i sørkant av
masselageret.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være lavere del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D51, som kan bli plassert på D51 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D51. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D51
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret. Dette under forutsetning av at drifteveien i sørkant ikke
blir influert av tiltaket.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.36 D52 Skjerkholt

Figur 6-36: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nordvest for Skjerkholt i Tvedestrand
kommune. Arealet planlagt til masselagring ligger øst for Øygardssteveien, i den østvendte
hellingen opp mot Midtbøheia. Området er brattlendt, småkupert, grunnlendt og preget av
knauser og barskog.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst kan skje rett fra anleggsområdet, ettersom
masselageret er plassert helt inntil den planlagte veitraseen på østsiden. Det er foreslått en
maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR
og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
I GRANADA er det informasjon om en brønn i bebyggelsen ca. 200 meter øst for D52. Denne
brønn ligger ikke nedstrøms D52. Ingen ytterligere brønner ble funnet under kartleggingen
av brønner. Bygningene nærmest D52 er uthus, og anses ikke å ha en brønn. Hele området er
vist på NGUs kart som et område, der det ikke er grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går et drifteveisystem ut fra
skogsbilveien i nordøstkanten av arealet, og denne deler seg opp mot vest og sør-sørvest.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene nær eller nedstrøms
D52, er verdien av området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D52, som kan bli plassert på D52 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D52. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D52
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar hensyn til
drifteveien som krysser vestover. Denne må bevares for adkomst til lia vestover. Drifteveien
som går i sør-sørvestlig retning vil uansett utgå pga. veianlegget.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

Figur 6-37: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger øst for Sandvann i Tvedstrand kommune.
Arealet som er planlagt til masselager ligger i et småkupert område som er preget av barskog
og noe myr nordøst i området.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Masselagringsområdet ligger tett inntil den planlagte
veitraseen og vil kunne få direkte tilkomst fra anleggsområde. Det er foreslått en maks
fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og
samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Det går en driftevei inn i
masselageret i øst, som stopper 20 meter inn i arealet.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk er uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D53, som kan bli plassert på D53 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D53. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D53
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i adkomst
til skogarealene rundt masselageret. Det anbefales at utformingen legger opp til muligheter
for adkomst for maskiner fra nord, øst og sør.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

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

Figur 6-38: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger i Askedalen, nord for Modalen i
Tvedestrand kommune. Arealet planlagt til masselagring ligger i et relativt smalt dalsøkk som
heller fra nordøst til sørvest og er dekket av barskog.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til det planlagte masselagringsområdet kan
skje direkte fra veitraseen, ettersom det ligger helt inntil den planlagte veilinja i øst. Det er
foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil
være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA, men under kartleggingen
av brønner er det registrert flere brønner ca. 50 m nedstrøms D54. Det er ca. 300 m fra denne
brønnen til nærmeste kommunale vannforsyning. Hele området er vist på NGUs kart som et
område, der det ikke er grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Masselageret ligger i et område med
blandingsskog med middels bonitet og barskog med høy og svært høy skogbonitet. Deler av
området er hogstflater. Det går drifteveier for skogbruk gjennom området med adkomst
både fra vest, nord og øst.
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Verdi
Vannressurs
Siden det er brønner ca. 50 m nedstrøms for D54, er området i forhold til vannressursene
vurdert til høyere del av noe verdi.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke dyrket eller dyrkbar mark i området og verdien av området i forhold til jordbruk er
uten betydning. Adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være høyere del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D54, som kan bli plassert på D54 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D54. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D54 blir
noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det finnes ikke jordbruksarealer innenfor delområdet som blir påvirket av tiltaket. Adkomst til
skogarealet fra vest blir avskåret av veiarealet, og adkomst fra nord og øst blir påvirket av
masselageret. Adkomst til skogområdene rundt blir dermed noe forringet. Påvirkning av
tiltaket er avhengig av utformingen av masselageret. En reetablering av drifteveien må
tilpasses masselageret og en omlegging må tilpasses omgivelsene og eksisterende terreng.
Det finnes også alternative ruter å bruke for skogsmaskiner i området.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
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6.39 D56 Bjørnstad

Figur 6-39: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Rømyr i Tvedestrand kommune.
Arealet som er planlagt til masselager ligger mot toppen av Bergehaganeheia, nordvest for
dagens E18, og terrenget er litt kupert, men skråner fra toppen av Bergehaganeheia og
nedover mot sørøst. Området er i hovedsak dekket av barskog.
Planstatus: Uregulert. Deler av området i vest er innenfor kommunedelplanen E18 Dørdal –
Grimstad og er avsatt til LNFR. Resterende areal er avsatt til LNFR i kommuneplanens
arealdel. I kommunedelplanen er området omfattet av hensynssone H710 4 viltpassasjer og
H710_5 kulturarv og H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Siden det planlagte masselagringsområdet ligger tett
på den planlagte veitraseen, vil det være mulig å etablere adkomstvei fra det fremtidige
anleggsområdet og bort til masselagringsområdet. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca.
10-15 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Masselageret ligger i et område med
blandingsskog med høy og svært høy skogbonitet der deler av området er hogstflater. Det er
ikke registrert drifteveier for skogbruk i området.
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Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke dyrket eller dyrkbar mark i området og verdien av området i forhold til
utmarksressurser er noe verdi.
Verdi for delområdet er samlet vurdert til å være lavere del av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D56, som kan bli plassert på D56 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D56. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D56
blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette til å
være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer innenfor delområdet og påvirkning av adkomst til skogarealene
er vurdert til å være ubetydelig endring.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.40 D58 Gårdalen

Figur 6-40: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger i Gårdalen i Tvedestrand kommune, litt
nord for Tvedestrand. Arealet som er planlagt til masselagring er i et lite dalsøkk, som ligger
klemt mellom Holtsveien og Gamleveien, ved Amtmannssvingen. Området er stort sett
dekket av barskog, og noe blandingsskog.
Planstatus: Området er uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til 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
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, men eiendommen Gamleveien 11 ligger mindre end 50 m øst for D58. Det er
kommunal vannforsyning i området, men Gamleveien 11 er ifølge Tvedestrand kommune
ikke tilkoblet kommunal vannforsyning. Det må derfor forventes at eiendommen har en
brønn. Hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Masselageret ligger i et område med
blandingsskog med høy og svært høy skogbonitet der store deler er hogstflater. Det er ikke
registrert drifteveier for skogbruk i området.
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Verdi
Vannressurs
Det ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, men siden Gamleveien 11 forventelig har en
brønn nær D58, er verdien av området i forhold til vannressursene noe.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke dyrket eller dyrkbar mark i området og verdien av området i forhold til
utmarksressurser er noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å ha noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det myrområder i nærheten av D58, som kan bli plassert på D58 og gi en
innvirkning på vannkvaliteten under og nedstrøms D58. På denne bakgrunn vurderes det, at
det er en risiko for at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område D58 blir
noe forringet.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer innenfor delområdet. Adkomst til skogarealene blir ikke påvirket.
Påvirkning er dermed vurdert til å være ubetydelig endring.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være 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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6.41 D59 Tronskjær

Figur 6-41: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

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

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Masselageret ligger i et område med
barskog med middels skogbonitet. Det er ikke registrert drifteveier for skogbruk i området.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke dyrket eller dyrkbar mark i området og verdien av området i forhold
utmarksressurser er noe verdi.
Verdi for delområdet er samlet vurdert til å være noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det bare svært få myrområder, som skal graves ut nær område D59, og det
forventes derfor primært at uproblematiske materialer blir plassert på D59. Det vurderes, at
det er en liten risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område
D59 blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette
til å være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer innenfor delområdet. Adkomst til skogarealene rundt tiltaket vil
være mulig uten ekstra omkjøring, og påvirkning på utmarksressurser er vurdert til
ubetydelig endring.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være ubetydelig endring.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.42 D63 Plassen

Figur 6-42: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger mellom Plassen og Skaugtjenna, nord for
E18 i Bamble kommune. Arealet som er planlagt til masselager ligger i et dalsøkk med
retning sørvest til nordøst, med mindre åser langs dalsøkket.
Planstatus: Uregulert. Arealet ligger innenfor kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad og er
avsatt til LNFR. I tillegg ligger det en hensynssone H710_4 viltpassasjer over det meste av
arealet.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området vil få adkomst fra linja på pilotvei forbi
Plassen. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15 meter over dagens terreng.
Fremtidig arealbruk vil være LNFR.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Masselageret ligger i et område med
barskog med middels skogbonitet der deler av området er hogstflater. Det er ikke registrert
drifteveier for skogbruk i området, men det går et naturlig søkk oppover i den dalen som ser
ut til å være brukt for terrengtransport av tømmer.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
Jordbruk- og utmarksressurser
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Det er ikke dyrket eller dyrkbar mark i området og verdien av området i forhold til
utmarksressurser er noe verdi.
Samlet sett så vurderes naturressurser til å være av noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det bare svært få myrområder, som skal graves ut nær område D63, og det
forventes derfor primært at uproblematiske materialer blir plassert på D63. Det vurderes, at
det er en liten risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område
D63 blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette
til å være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer innenfor delområdet. Adkomsten til skogarealene på oversiden
av masselageret vurderes til å bli lavere del av noe forringet, avhengig av stigningsforhold
som etableres i fyllingsfoten.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være lavere del av 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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6.43 D65 Hulldalen

Figur 6-43: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger nord for Hulldalen i Kragerø kommune.
Arealet som er planlagt til masselagring er lagt i et daldrag og opp mot de omkringliggende
haugene i nord. Terrenget er kupert, men har hovedretning nordøst-sørvest, det er relativt
grunnlendt og i hovedsak dekket av barskog/hogstfelt.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området for masselagring er planlagt nord for
veilinja, og vil få tilkomst via pilotvei fra linja. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30
meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Masselageret ligger i et område med
barskog med lav og middels skogbonitet der store deler er hogstflater. Det går drifteveier for
skogbruk gjennom området med adkomst både fra sør, nord og øst.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke dyrket eller dyrkbar mark i området og verdien av området i forhold til jordbruk er
uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Verdi for delområdet er samlet vurdert til å være noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det bare svært få myrområder, som skal graves ut nær område D65, og det
forventes derfor primært at uproblematiske materialer blir plassert på D65. Det vurderes, at
det er en liten risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område
D65 blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette
til å være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det finnes ikke jordbruksarealer innenfor delområdet som blir påvirket av tiltaket. Adkomst til
skogarealet fra sør, nord og øst kan bli påvirket av masselageret og blir dermed lavere del av
noe forringet. Påvirkning av tiltaket er avhengig av utformingen av masselageret. En
reetablering av drifteveien må tilpasses masselageret og en omlegging må tilpasses
omgivelsene og eksisterende terreng.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være lavere del av noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.44 D67 Hulldalen

Figur 6-44: T.v. kartutsnitt som viser foreslått masselagringsområde.

Beliggenhet og dagens situasjon: Området ligger vest for Hulldalen i Kragerø kommune.
Arealet som er planlagt til masselagring er lagt over et par dalsøkk og opp mot de
omkringliggende haugene i nord, vest og øst. Terrenget er kupert, men har hovedretning
nordøst-sørvest, det er relativt grunnlendt og i hovedsak dekket av barskog/hogstfelt.
Planstatus: Uregulert. I kommunedelplanen for E18 Dørdal-Grimstad er området avsatt til
LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området for masselagring er planlagt nord for
veilinja, og vil få tilkomst via pilotvei fra linja. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30
meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.

Dagens situasjon
Vannressurs
Det er ikke funnet informasjon om brønner i området i GRANADA eller under kartlegging av
brønner, og hele området er vist på NGUs kart som et område, der det ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke registrert dyrket eller dyrbar mark i området. Masselageret ligger i et område med
barskog med middels skogbonitet der store deler er hogstflater. Det går drifteveier for
skogbruk gjennom området med adkomst fra øst.

Verdi
Vannressurs
Siden det ikke er brønner og ikke er grunnvannspotensial i løsmassene, er verdien av
området i forhold til vannressursene uten betydning.
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Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke dyrket eller dyrkbar mark i området og verdien av området i forhold til jordbruk er
uten betydning. Verdien av adkomst til utmarksressursene er vurdert til noe verdi.
Verdi for delområdet er samlet vurdert til å være noe verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Påvirkning
Vannressurs
Det er ikke bestemt, hvilke materialer som skal plasseres i hvilke masselagringsanlegg.
Imidlertid er det bare svært få myrområder, som skal graves ut nær område D67, og det
forventes derfor primært at uproblematiske materialer blir plassert på D67. Det vurderes, at
det er en liten risiko for, at grunnvannsressursen nedenfor og et stykke nedstrøms område
D67 blir påvirket negativt, men siden verdien av vannressursen er ubetydelig, vurderes dette
til å være en ubetydelig endring.
Jordbruk- og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer innenfor delområdet som blir påvirket av tiltaket. Adkomst til
skogarealet fra øst blir påvirket av masselageret og kan bli lavere del av noe forringet.
Påvirkning av tiltaket er avhengig av utformingen av masselageret. En reetablering av
drifteveien må tilpasses masselageret og en omlegging må tilpasses omgivelsene og
eksisterende terreng.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å være lavere del av noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvens
Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er lavere del av noe forringet. Konsekvenser av
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
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6.45 Konsekvenser i anleggsperioden
Vannressurser
Det anslås at vannkvaliteten under og nedstrøms masselagringsanleggene kan påvirkes
negativt på grunn av avrenning fra lagringsanleggene. Dette kan ha tre konsekvenser:






Områder som kan brukes til vannforsyning, dvs. Molandsvann, kan få dårligere
vannkvalitet. Dette er relevant for masselagrene D35, D36, D37 og D38.
Vannkvaliteten i brønner som ligger nedstrøms masselagrene kan påvirkes. Brønner
er registrert eller det forventes å være brønner nedstrøms masselagrene D13, D14,
D20, D26, D27, D28, D32, D33, D54 og D58.
Vannkvaliteten til grunnvannsressursen under og nedstrøms masselagrene kan
forringes. Imidlertid er det bare nedstrøms D19, D20, D23 og D24, det er angitt et
antatt betydelig grunnvannspotensial.

De tre temaene nevnt ovenfor er også relevante i forhold til forurensing fra anleggsarbeid i
form av utslipp av drivstoff, oljer eller lignende.
Jordbruk- og utmarksressurser
For tema jordbruk vil det være lite konsekvenser i anleggsperioden i forhold til masselagring
utenom de dyrkbare arealene som blir beslaglagt permanent. Anleggsveier til masselagrene
vil i hovedsak eller fullstendig bli lagt utenom dyrkbare arealer.
For tema utmarksressurser vil det sannsynligvis bli begrenset mulighet til å drive skogbruk og
jakt i områdene nær masselagrene i anleggsperioden, der anleggsområdet stenger av
adkomst til arealene. Enkelte steder vil adkomst for skogsmaskiner til større skogarealer bli
begrenset i anleggsperioden.

Side 118 av 128

FAGRAPPORT MASSELAGRING
KONSEKVENSUTREDNING NATURRESSURSER

7 Skadereduserende tiltak
7.1 Anleggsperioden
Avrenning fra lagret materiale fra myr kan føre til forsuring og inneholde organisk materiale.
Derfor bør det ikke lagres materiale fra myrområder i masselagringsområdene D35, D36, D37
og D38, ettersom vannressurser i disse områdene er av svært stor verdi. Hvis det er mulig,
bør det også arbeides for ikke å lagre materiale fra myr i områdene D13, D14, D19, D20, D23,
D24, D26, D27, D28, D32, D33, D54 og D58, da vannressursene her har noen verdi.
Tiltak for å redusere midlertidig miljøskade i anleggsfasen:











Overvåking av de svært viktige vannressurser Store Grøtvann og Molandsvann i
samarbeid med offentlig vannressursforvalter. Overvåking av vannkvalitet utføres i
perioden, da det utføres anleggsarbeid i aktsomhetsområdene til sjøene, samt i en
kort periode før og etter til dokumentasjon av, at det ikke er påvirkning.
I utførelsesfasen må det utarbeides en plan for håndtering av avrenning fra områder
hvor det lagres myrmasser, med sikte på å begrense partikkelflukt til resipient.
Rensing/håndtering av vann i anleggsområdet.
Sikre adkomst så langt det er mulig og nødvendig til landbruksarealer og andre
naturressurser i anleggsfasen.
Planlegging og gjennomføring av tiltak for å redusere kjøreskader og hindre
jordsmitte på jordbruksareal i anleggsfasen. For flere detaljer, se RAP_E18TB
Matjordplan.
Sikre tilgang på vanningsvann til jordbruksareal der slike anlegg allerede finnes eller
normalt blir lagt opp i vekstsesongen, samt utløp for drensvann der det blir aktuelt
på grunn av tiltaket.

7.2 Permanent situasjon
Ved masselagringsanlegg der myrmasser er plassert, vil det være mulig å redusere
påvirkningen gjennom forskjellige tiltak som samler avrenning fra masselagringsanleggene
og fanger opp muligens forsuret vann og organisk materiale.
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8 Samlet vurdering
Tabell 8-1: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de de ulike områdene.
Verdi, påvirkning og konsekvens
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering

D1 Dørdal

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D1, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

Konsekvens
(0)

dyrkbare arealet er allerede helt borte under eksisterende
masselager. Adkomst til skogarealene rundt blir noe
forringet. Siden vannressurs og jordbruk er uten betydning
er utmark vektlagt mest.
D6 Skaugheia

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D6 og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Terrenget rundt gjør adkomst
til gjenstående skogarealer forholdsvis lett, og dermed
ubetydelig endret. Siden vannressurs og jordbruk er uten
betydning er utmark vektlagt mest.
D9 Stidalen

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D9, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Terrenget rundt gjør adkomst
til gjenstående skogarealer forholdsvis lett, og dermed
ubetydelig endret. Siden vannressurs og jordbruk er uten
betydning er utmark vektlagt mest.
D12

Noe

Forbedret

Vesterbekk

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D12, og

(+)

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning.
Adkomst til gjenstående skogarealer har tidligere vært noe
vanskelig. Ved mulighet for avkjøring fra gamle E18 når den
blir nedklassifisert, vil adkomsten til Stegheia fra nord via
masselageret bli noe forbedret. Siden vannressurs og
jordbruk er uten betydning er utmark vektlagt mest.

D13 Ødegård

Noe

Noe

Det forventes å være en brønn for drikkevann nedstrøms for

forringet

D13 og verdien i forhold til vannressursene er noe. Det er

(0)

risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet. Et lite
dyrkbart areal blir helt borte under masselageret, og
dermed noe forringet. Det blir tillagt lavere vekting på
grunn av størrelsen. Adkomst til skogarealene rundt kan bli
noe forringet. Alle tema har lik vurdering av verdi og
påvirkning, og er vektlagt likt.
D14 Ødegård

Noe

Noe

Det forventes å være en brønn for drikkevann nedstrøms for

forringet

D14 og verdien i forhold til vannressursene er noe. Det er

(0)

risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet. Det er
ikke jordbruksarealer her. Avhengig av hvordan
masselageret utformes kan det bli vanskeligere adkomst til
skogarealene sørvest for masselageret og dermed noe
forringet. Siden utmark og vannressurs er vurdert høyest på
verdi + påvirkning er disse vektlagt mest.
D19 Brynemo

Noe

Noe

Det er et område med antatt betydelig grunnvannspotensial

forringet

nedstrøms D19 og derfor vurderes D19 å ha noe verdi. Det

(-)

er risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet. Det
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er ikke jordbruksarealer her. Avhengig av hvordan
masselageret utformes kan det bli noe forringet adkomst til
skogarealene vest for masselageret. Siden vannressurser er
vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
D20 Langtjern

Noe

Noe

Det er et område med antatt betydelig grunnvannspotensial

forringet

nedstrøms for D20. Verdien i forhold til vannressursene er

(0)

noe. Det er risiko for at grunnvannsressursen blir noe
forringet. Det er ikke jordbruksarealer her. Avhengig av
hvordan masselageret utformes kan det bli noe forringet
adkomst til skogarealene vest og nordvest for masselageret.
Siden utmark og vannressurs er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er disse vektlagt mest.
D23 Kåskollen

Noe

Noe

Det er et område med antatt betydelig grunnvannspotensial

forringet

nær D23 og derfor vurderes D23 å ha noe verdi. Det er

(0)

risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet.
Området er ikke relevant for jordbruk og utmarksressurser.
Siden vannressurser er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.
D24 Kåsa

Noe

Noe

Det er et område med antatt betydelig grunnvannspotensial

forringet

nedstrøms D24 og derfor vurderes D24 å ha noe verdi. Det

(0)

er risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet. Det
er ikke jordbruksarealer her. Avhengig av hvordan
masselageret utformes kan det bli lavere del av noe
forringet adkomst til skogarealene sør for masselageret.
Siden vannressurser er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.
D25A

Noe

Blautmyrdalen

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D25A, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Siden utmark og vannressurs er vurdert
høyest på verdi og påvirkning er disse vektlagt mest.
D25B

Noe

Vassbånndale

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D25B, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

n

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Siden utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.

D26

Middels

Bråtvannsdale

Noe

Det forventes å være en brønn for drikkevann nedstrøms for

forringet

D26 og verdien i forhold til vannressursene er noe. Det er

n

(-)

risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet. Den
dyrkbare jorden i delområdet er vurdert til middels verdi.
Masselager D26 dekker ca. 60% (4 dekar) av det øvre
jordet. Det antas at adkomst til skogarealene blir noe
forringet. Summen for jordbruk og utmark vil her bli noe
forringet. Siden jordbruk er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.

D27 Salen

Noe

Noe

Det forventes å være en brønn for drikkevann nedstrøms for

forringet

D27 og verdien i forhold til vannressursene er noe. Det er

(-)

risiko for at grunnvannsressursen blir noe forringet. Den
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dyrkbare jorden i delområdet er vurdert til middels verdi.
Samlet er arealet vurdert til øvre del av noe verdi.
Masselager D27 dekker ca. 20% (1 dekar) av det øvre
jordet og det er vurdert ubetydelig påvirkning. Det antas at
adkomst til skogarealene blir noe forringet. Summen for
jordbruk og utmark vil her bli noe forringet. Siden
vannressurs og utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.
D28 Stedalen

Noe

Noe

Det ligger 8 hytter nedstrøms for D28 og verdien i forhold til

forringet

vannressursene er noe. Det er risiko for at

(0)

grunnvannsressursen blir noe forringet. Det er ikke
jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret så lenge utformingen tar hensyn til
adkomstmulighet fra vest. Siden vannressurser er vurdert
høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt mest.
D29 Brattliene

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D29, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret forutsatt at adkomsten fra gamle sørlandske
fortsatt kan brukes, og at det opparbeides en del naturlige
plasser å komme inn i tilgrensende arealer fra
masselageret. Siden utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.
D30

Noe

Brondalsheia

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D30, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å
vanskeliggjøre adkomst til skogarealene vest for
masselageret, og dermed noe forringet. Siden utmark er
vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
D32

Noe

Brokelandshei

Noe

Det er brønner for drikkevann nær D32 og verdien i forhold

forringet

til vannressursene er noe. Det er risiko for at

a

(0)

grunnvannsressursen blir noe forringet. Området er ikke
relevant for jordbruk og utmarksressurser. Siden
vannressurser er vurdert høyest på verdi og påvirkning er
denne vektlagt mest.

D33

Noe

Brokelandshei

Noe

Det er brønner for drikkevann nær D33 og verdien i forhold

forringet

til vannressursene er noe. Det er risiko for at

a

(0)

grunnvannsressursen blir noe forringet. Det er ikke
jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Siden vannressurser er vurdert høyest på
verdi og påvirkning er denne vektlagt mest.

D34
Klafjellmyra

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D34, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar hensyn
til drifteveier som krysser inn og ut av området. Siden
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utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D35 Mjåvann

Svært

Noe

D35 ligger i aktsomhetsområde til Molandsvann, som er

stor

forringet

krisevannkilde for Risør kommune. Verdien av området er

(-)

derfor svært stor. Det er risiko for at vannkvaliteten i
Molandsvann blir noe forringet. Det er ikke jordbruksarealer
her. Masselageret er vurdert til å gi ubetydelig endring i
adkomst til skogarealene rundt masselageret. Siden
vannressurser er vurdert høyest på verdi og påvirkning er
denne vektlagt mest.
D36

Svært

Noe

D36 ligger i aktsomhetsområde til Molandsvann, som er

Molandsvann

stor

forringet

krisevannkilde for Risør kommune. Verdien av området er

(- -)

derfor svært stor. Det er risiko for at vannkvaliteten i
Molandsvann blir noe forringet. Det er ikke jordbruksarealer
her. Dette masselageret må sees i sammenheng med
veianlegget også, da dette uansett vil avskjære adkomst fra
øst mot vest. Masselageret er vurdert til å gi noe forringet
adkomst til skogarealene mot vest. Siden vannressurser er
vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
D37 Limyra

Svært

Noe

D37 ligger i aktsomhetsområde til Molandsvann, som er

stor

forringet

krisevannkilde for Risør kommune. Verdien av området er

(-)

derfor svært stor. Det er risiko for at vannkvaliteten i
Molandsvann blir noe forringet. Masselageret er vurdert til å
gi noe forringet adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar hensyn
til drifteveier som krysser inn og ut av området. Siden
vannressurser er vurdert høyest på verdi og påvirkning er
denne vektlagt mest.
D38 Limyra

Svært

Noe

D38 ligger i aktsomhetsområde til Molandsvann, som er

stor

forringet

krisevannkilde for Risør kommune. Verdien av området er

(-)

derfor svært stor. Det er risiko for at vannkvaliteten i
Molandsvann blir noe forringet. Det er ikke jordbruksarealer
her. Masselageret er ellers vurdert til å gi ubetydelig
endring i adkomst til skogarealene. Siden vannressurser er
vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
D39 Moland

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D39, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Den

(0)

dyrkbare marka er ikke vektlagt da det allerede er regulert
til industri. Adkomsten til det som er igjen av skog utenfor
regulert industriformål er av noe verdi og vurderes til
ubetydelig endring. Siden utmark er vurdert høyest på verdi
og påvirkning er denne vektlagt mest.
D40 Rundholt

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D40, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Den

(0)

dyrkbare marken er vurdert til å bli øvre del av noe
forringet, da ca. halvparten av arealet blir fylt over.
Påvirkning av adkomst til skogarealene avhenger av
hvordan masselageret utformes i forhold til skogsveien som
går der i dag, men vurderes til ubetydelig endring. Siden
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jordbruk er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D41 Rundholt

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D41, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Påvirkning av adkomst til
skogarealene er vurdert til noe forringet. Siden utmark er
vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
D42 Rundholt

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D42, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er et område på 15 dekar dyrbar mark som blir fylt over, og
noe forringet. Påvirkning av adkomst til skogarealene er
vurdert til noe forringet. Siden jordbruk er vurdert høyest
på verdi og påvirkning er denne vektlagt mest.
D43 Bumyr

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D43, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt, da det
er ganske lett terreng i området. Siden utmark er vurdert
høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt mest.
D45 Djupmyr

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D45, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D46

Noe

Kråketjernhog

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D46, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

sten

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Siden utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.

D47

Noe

Kråketjernhog

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D47, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

sten

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.

D49 Sagåsen

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D49, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D50 Sagåsen

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D50, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
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D51

Noe

Skjerkholt

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D51, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D52

Noe

Skjerkholt

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D52, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Dette avhenger av at utformingen tar hensyn
til drifteveien som krysser vestover. Siden utmark er
vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
D53 Sandvann

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D53, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D54 Modalen

Noe

Noe

Det er brønner for drikkevann nedstrøms for D54 og verdien

forringet

i forhold til vannressursene er noe. Det er risiko for at

(-)

grunnvannsressursen blir noe forringet. Det er ikke
jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi noe
forringet adkomst til skogarealene rundt. Siden vannressurs
er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt
mest.
D56 Bjørnstad

Noe

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D56, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D58 Gårdalen

Noe

Noe

Det er forventelig en brønn for drikkevann nær for D58 og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er noe. Det er risiko for

(0)

at grunnvannsressursen blir noe forringet. Det er ikke
jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt. Siden
vannressurser er vurdert høyest på verdi og påvirkning er
denne vektlagt mest.
D59

Noe

Tronskjær

Ubetydelig

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D59, og

endring

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi
ubetydelig endring av adkomst til skogarealene rundt. Siden
utmark er vurdert høyest på verdi og påvirkning er denne
vektlagt mest.
D63 Plassen

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D63, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer innenfor delområdet. Adkomsten til
skogarealene på oversiden av masselageret vurderes til å bli
lavere del av noe forringet, avhengig av stigningsforhold
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som etableres i fyllingsfoten. Siden utmark er vurdert
høyest på verdi og påvirkning er denne vektlagt mest.
D65 Hulldalen

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D65, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer innenfor delområdet. Adkomsten til
skogarealene på oversiden av masselageret vurderes til å bli
lavere del av noe forringet, avhengig av utforming av
masselageret. Siden utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.
D67 Hulldalen

Noe

Noe

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D67, og

forringet

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning. Det

(0)

er ikke jordbruksarealer innenfor delområdet som blir
påvirket av tiltaket. Adkomst til skogarealet fra øst blir
påvirket av masselageret og kan bli lavere del av noe
forringet. Siden utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.

Oppsummering av samlet vurdering:
Ett masselager (D12) er vurdert som forbedret, og (+) i konsekvens, noe som betyr noe
forbedring, og miljøgevinst for delområdet.
18 masselager er vurdert til ubetydelig endring, og 0 i konsekvens, noe som betyr ubetydelig
miljøskade for delområdet.
Hovedtrekket for samtlige av masselagrene som vurderes til ubetydelig endring er at de ikke
vil ha konsekvens av betydning for noen av temaene som er vurdert. Det ene masselageret
som er vurdert positivt i konsekvens, er at det vil forbedre adkomsten til skogteigen i
umiddelbar nærhet i forhold til nåsituasjon.
17 masselager er vurdert til noe forringet, men også 0 i konsekvens. Hovedtrekkene i disse
vurderingene er at det enten er risiko for noe forringelse av enkeltbrønner, eller at
adkomsten til skogarealer kan bli noe forringet. Konsekvensen i disse er uansett vurdert så
lavt at de får verdien 0 i konsekvens.
7 masselager er vurdert til noe forringet og (-) i konsekvens, noe som betyr noe miljøskade
for delområdet. Tre av arealene er vurdert slik på grunn av tapt dyrket/dyrkbar mark, to av
arealene på grunn av nærhet til Molandsvann, og ett areal på grunn av stort
grunnvannspotensiale nedstrøms.
1 masselager (D36) er vurdert til noe forringet og (--) i konsekvens, noe som betyr betydelig
miljøskade for delområdet. Dette er det to masselagrene som ligger nærmest Molandsvann,
og er vurdert slik i forhold til vannressursene.
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10 Vedlegg
Registreringskart og Verdikart: RAP_E18_TB_Masselagring_KU_Naturressurs_Vedlegg.pdf
Her finnes følgende:


Registreringskart Vannressurser (7 kart)



Registreringskart Jordbruk (9 kart)



Registreringskart Utmark (9 kart)



Verdikart Vannressurser (7 kart)



Verdikart Jordbruk (9 kart)



Verdikart Utmark (9 kart)
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UVANN
AKLAND

D41 - Rundholt

D42 - Rundholt

VINTERKJÆR
AKLANDSTJENNA

SAVANNET

Br

ok

ela V15
til nds Fra
St he
or
elv ia
a

KNUTEBEKKEN

KROKTJENNA

D43 - Bumyr

LINDLANDSVANNET

V1

7L

ia

S TA V V A N N

KROKVANN

N AT T V A N N
STORE SANDVANN

D45 - Djupmyr

6 av 7: Vegårshei og Risør

Verdikart: Vannressurser

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

V1

7L

ia

S TA V V A N N

KROKVANN

N AT T V A N N
STORE SANDVANN

D45 - Djupmyr

V1

5F

ra

Br

ok
e
St til land
or
sh
elv
eia
a

LY N G R O T H E I A

D46 - Kråketjernhogsten
D47 - Kråketjernhogsten
S K J E R K H O LT L O N E N E
KRÅKETJERN

D49 - Sagåsen
D50 - Sagåsen
D51 - Skjerkholt
S K J E R K H O LT D A L E N

D52 - Skjerkholt

SANDVANN

D53 - Sandvann

LANGTJERN

D54 - Modalen
MODALEN
FOSSTVEIT
B J Ø R N S TA D

V18
Rund
Store t
lva

S TO R E LVA

V
Brok 15 Fra
ela
til S ndsheia
tore
lva

D56 Bjørnstad

D58 - Gårdalen

7 av 7: Tvedestrand

Verdikart: Vannressurser

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

D1 - Dørdal

J1 Dørdalsheiane
BJØNNDALEN
DØRDALSHEIANE
SPRANGFOSS

H A N FA N G Å S E N

J2 Dørdal
DØRDAL

J3 Grådalen
G R U M M E S TA D H E I A

BAKKEVANNET

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

SKOGEN

D63 - Plassen

T E K S TTJ E N N

PLASSEN

D6 Skaugheia

D65 Hulldalen

tidalen

DØRDALHEIA

D59 Tronskjær

SKAUGHEIA

D67 Hulldalen

HULLDALEN

TIDALSKILEN

H U L LVA N N

1 av 9: Bamble

Verdikart: Jordbruk

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

D63 - Pla

STIDALEN

PLASSE

D65 Hulldalen

HUSFJELL

D9 - Stidalen
AURÅA

D67 Hulldalen

HULLDALEN

STIDALSKILEN

J4 Auråen
D12 - Vesterbekk

FA R S J Ø

VESTERBEKKILEN

J5B Ødegård
D13 - Ødegård

H U L LVA N N

J5B Ødegård

D14 - Ødegård

J5A Ødegård
J6 Damkjerr
J7 Østerfoss

DEMYRA

TISJØ

Gjerdemyra

jerdemyra
J8A
demyra

råtane

TVEITEREID

2 av 9: Kragerø (N)

Verdikart: Jordbruk

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

FA R S

GJERDEVANNET

GJERDEMYRA

J8A Gjerdemyra
J8A Gjerdemyra
J8A
Gjerdemyra
J8C
Bråtane
H O LTA N E

J8B
Holtane
STORE
GRØTVANN
TY VA N N S E LVA

TYVANN

D20Langtjern
LANGTJENN
RUNDTJENN

BRYNEMO

D19 - J9 Brynemo
Brynemo

HEGLAND

FIKKJEBAKKE

D23 Kåskollen
KÅSA

J11 Øvrebø

D24 - Kåsa

ØVREBØ
FOLEMYRA

H U M L E S TA D
TA N G E N
SANNIDAL
J10
Humlestad

J12 Mo
NYGÅRD

3 av 9: Kragerø

Verdikart: Jordbruk

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

FIKKJEBAKKE

D23 Kåskollen
KÅSA

D24 - Kåsa
FOLEMYRA

NYGÅRD

D25A Blautmyrdalen

FOSTERÅSTJENNNANE

D25B Vassbånndalen

D26 Bråtvannsdalen

STEDALEN

LONA

J13
Bråtvannsdalen

D28 - Stedalen J13 D27 - Salen

BRÅTVANNSKNUTEN

Bråtvannsdalen

SØNDBØVANN

BRÅTVANN

rmyr

4 av 9: Kragerø (S)

Verdikart: Jordbruk

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

D28 Stedalen

Bråtvanns

ØSTRE
K A LV VA N N E T

J14 Skarmyr
Ø S T E R H O LT H E I A

J15
Breidøygard

S VA RTTJ E R N A

J16
Øygardstjørnane

ØYGARDSTJØRNANE

D29 Brattliene

SANDNES
ØYGARDEN

D30 Brondalsheia

J17 Østerholt
Ø S T E R H O LT

J18
Bråtane

SUNDE

L I L L E Ø S T E R H O LT

J20 Sunde

J19
Lille Østerholt

IVARSHAGEN
B R Å TA N E

SUNDEBRU

J21
Bjørndalen
BJØRNDALEN

ÅBU

J22
KALS
Eikebrødstølmyra

HARSUND

D32 elandsheia

H O LT E F J O R D E N

5 av 9: Gjerstad (N)

Verdikart: Jordbruk

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

J21
Bjørndalen

ÅBU

J22
Eikebrødstølmyra

D32 Brokelandsheia

HARSUND

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

D33 Brokelandsheia

D34 Klafjellmyra

FIANE

S K O R S T Ø L V AT N E T
H A U G E LVA

HAUGEN

LANGTJERNA

LINDTJENN
MJÅVANN

D35 Mjåvann

6 av 9: Gjerstad (S)

Verdikart: Jordbruk

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

D35 Mjåvann

PINESUNDET

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

TERJEBUDALEN

D37 - Limyra

EKSJØ

ESPEHAUGEN

D38 - Limyra

MOLAND

D39 Moland

J23 Moland

LILLE EKSJØ

D40- Rundholt

J24
Barlinddalen
LANGHØL

D41 - Rundholt

UVANN

KNUTEBEKKEN

D42 Rundholt

AKLAND
KROKTJENNA
VINTERKJÆR

J25
Moltekjerr

AKLANDSTJENNA

SAVANNET

J26 Bumyr
D43 - Bumyr

LINDLANDSVANNET

S TA V V A N N

J27

7 av 9: Vegårshei og Lia
Risør

Verdikart: Jordbruk

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

J26 Bumyr
D43 - Bumyr
S TA V V A N N

J27
Lia

J27
Lia
KROKVANN

N AT T V A N N

STORE
SANDVANN

D45
- Djupmyr
LY N G R O T H E I A

J28 Nordre
Greinmyra

D46 Kråketjernhogsten
D47 - Kråketjernhogsten

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

D49 - Sagåsen
SAGÅSEN

D50 - Sagåsen
D51 - Skjerkholt
S K J E R K H O LT D A L E N

52 - Skjerkholt

53 dvann

8 av 9: Tvedestrand (N)

Verdikart: Jordbruk

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

D45
- Djupmyr

LY N G R O T H E I A

J28 Nordre
Greinmyra

D46 Kråketjernhogsten
D47 Kråketjernhogsten
S K J E R K H O LT L O N E N E
KRÅKETJERN

D49 - Sagåsen
SAGÅSEN

D50 - Sagåsen
D51 - Skjerkholt
S K J E R K H O LT D A L E N

D52 - Skjerkholt

SANDVANN

D53 Sandvann

LANGTJERN

D54 - Modalen
MODALEN

J29
Modalen
FOSSTVEIT

B J Ø R N S TA D
S TO R E LVA

J30
Bergehagen

J32 Krossen

BERGEHAGANEHEIA

D56 - Bjørnstad
D58 Gårdalen

J31 Rødmyr

9 av 9: Tvedestrand (S)

Verdikart: Jordbruk

FLØYHEIA

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

D1 - Dørdal
BJØNNDALEN
DØRDALSHEIANE

U1 Dørdalsheiane

SPRANGFOSS

H A N FA N G Å S E N

DØRDAL

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

D59 Tronskjær

BAKKEVANNET
SKOGEN

D63 - Plassen
PLASSEN

D65 Hulldalen
D67 Hulldalen
D9 - Stidalen

G R U M M E S TA D S V I N G E N

U2 Myrland-Plassen

T E K S TTJ E N N

D6 Skaugheia
SKAUGHEIA

HULLDALEN

U3 Hullvann

H U L LVA N N

1 av 9: Bamble

Verdikart: Utmark

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

D63 Plassen

STIDALEN

U2 Myrland-Plassen

HUSFJELL

D9 - Stidalen
AURÅA

D65 D67 Hulldalen
Hulldalen
HULLDALEN

STIDALSKILEN

U3 Hullvann
D12 - Vesterbekk

FA R S J Ø

VESTERBEKKILEN

D13 - Ødegård

H U L LVA N N

ØDEGÅRD
FA R S J Ø

D14 - Ødegård

U4 Ødegård-Gjerdemyra

TISJØ

U5 Holtane
TVEITEREID

2 av 9: Kragerø (N)

Verdikart: Utmark

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

GJERDEVANNET

GJERDEMYRA

U4 Ødegård-Gjerdemyra

H O LTA N E

U5 Holtane
STORE
GRØTVANN
TY VA N N S E LVA

TYVANN

D20Langtjern
BRYNEMO
RUNDTJENN
FIKKJEBAKKE

D19 - Brynemo

HEGLAND

U6 Hegland-Humlestad

D23 Kåskollen
KÅSA

H U M L E S TA D

D24 - Kåsa

SANNIDAL
ØVREBØ

FOLEMYRA

U7 Fikkjebakke-Bråtvann
NYGÅRD

3 av 9: Kragerø

Verdikart: Utmark

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

D23 Kåskollen
KÅSA

D24 - Kåsa
FOLEMYRA

NYGÅRD

D25A Blautmyrdalen

FOSTERÅSTJENNNANE

D25B Vassbånndalen

D26 Bråtvannsdalen
STEDALEN

D28 Stedalen

U7 Fikkjebakke-Bråtvann

LONA

D27 - Salen
BRÅTVANNSKNUTEN

SØNDBØVANN

BRÅTVANN

U8 Bråtvann-Østerholt

4 av 9: Kragerø (S)

Verdikart: Utmark

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

U7 Fikkjebakke-Bråtvann
STEDALEN

D28 Stedalen

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

ØYGARDSTJØRNANE

U8 Bråtvann-Østerholt
D29 Brattliene

SANDNES
ØYGARDEN

D30 Brondalsheia

Ø S T E R H O LT

SUNDE

LILLE
Ø S T E R H O LT

IVARSHAGEN
B R Å TA N E

SUNDEBRU

BJØRNDALEN

U9
Østerholt-Brokelandsheia
KALS

HARSUND

D32 Brokelandsheia

H O LT E F J O R D E N

U10
Brokelandsheia-Lindtjenn
5 av 9: Gjerstad (N)

Verdikart: Utmark

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

U9
Østerholt-Brokelandsheia
ÅBU

KALS

HARSUND

D32 Brokelandsheia

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

D33 Brokelandsheia

LINDTJENN

D34 Klafjellmyra

FIANE

S K O R S T Ø L V AT N E T

U10
Brokelandsheia-Lindtjenn
H A U G E LVA

HAUGEN

LANGTJERNA

LINDTJENN
MJÅVANN

U12
Lindtjenn-Stormyråsen
D35 - Mjåvann

U11
6 av 9: GjerstadLindtjenn-Moland
(S)
Verdikart: Utmark
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

D35 - Mjåvann

PINESUNDET

U12
Lindtjenn-Stormyråsen
D36 Molandsvann
B R AT T L A N D S K I L E N

MOLANDSVANN

U11
Lindtjenn-Moland
TERJEBUDALEN

D37
- Limyra

EKSJØ

ESPEHAUGEN

D38 - Limyra

MOLAND

U14 Moland
LILLE EKSJØ

D39 Moland

D40- Rundholt
LANGHØL
UVANN

D41 Rundholt

AKLAND

KROKTJENNA

KNUTEBEKKEN

U13
Stormyråsen-Lia

D42 Rundholt

SAVANNET

D43 - Bumyr

VINTERKJÆR
AKLANDSTJENNA

U15
Kroktjenna-Bruråsen

LINDLANDSVANNET

S TA V V A N N

7 av 9: Vegårshei og Risør

Verdikart: Utmark

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

U13
Stormyråsen-Lia

KROKVANN

N AT T V A N N

STORE
SANDVANN

U16
Nattvann
D45 - Djupmyr

LY N G R O T H E I A

U17
Lyngrotheia-Fosstveit

D46 Kråketjernhogsten
D47 - Kråketjernhogsten

KRÅKETJERN

D49 - Sagåsen

SAGÅSEN

D50 - Sagåsen
D51 Skjerkholt
D52 Skjerkholt

D53 Sandvann

8 av 9: Tvedestrand (N)

Verdikart: Utmark

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

U16 Nattvann
D45 - Djupmyr
LY N G R O T H E I A

U17
Lyngrotheia-Fosstveit
D46 Kråketjernhogsten

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

D47 Kråketjernhogsten

KRÅKETJERN

D49 - Sagåsen

SAGÅSEN

D50 - Sagåsen
D51 Skjerkholt
S K J E R K H O LT D A L E N

D52 - Skjerkholt

D53 Sandvann

SANDVANN

LANGTJERN

D54 - Modalen
MODALEN

FOSSTVEIT

B J Ø R N S TA D

S TO R E LVA

D56 Bjørnstad

U18
Bergehaganeheia
9 av 9: Tvedestrand (S)

D58 Gårdalen

Verdikart: Utmark

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

