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Forord
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for
E18 mellom Tvedestrand og Bamble. Veistrekningen går gjennom kommunene
Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør
og Tvedestrand i Agder. Rapporten tar for seg konsekvensutredning av masselagring.
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 Sigrid H.
Grimeli og Jofrid Fagnastøl.
April 2021
Rugtvedt
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1

Sammendrag

Som en del av planarbeidet med ny E18 Tvedestrand – Bamble er det jobbet med
masseforvaltning og herunder masselagring.
Den delen av tiltaket som omfatter massehåndtering og lokalisering av masselagring
ble ikke konsekvensutredet i kommunedelplanen. Tiltak knyttet til masselagring må
derfor konsekvensutredes i detaljreguleringsplanen.
Konsekvensutredningen består av denne samlerapporten, samt vedlegg med
fagutredninger basert på metodikken for ikke prissatte tema i Statens vegvesens
håndbok V712. I tillegg er andre relevante tema vurdert, som grunnforhold, sikkerhet,
anleggstekniske forhold, mv.
Det er utarbeidet en masseforvaltningsplan for prosjektet som gjør rede for
strategien for massedisponeringen for tiltaket ved å synliggjøre hvor mye og hvilke
type masser som blir generert i prosjektet, og hvordan massene innenfor
planområdet er tenkt disponert. Selv med en optimalisering av veilinja for å få en best
mulig massebalanse og gjenbruk av overskuddsmasser, vil det fortsatt være store
mengder overskuddsmasser som må lagres i permanente områder for masselagring.
For å komme frem til mulige områder for masselagring ble det gått bredt ut langs
traseen for kommunedelplanen og sett på områder langs hele strekningen. Et viktig
prinsipp har vært å legge til rette for masselagring jevnt fordelt i hele
prosjektområdet, for å unngå store transportavstander med påfølgende
miljøulemper, klimabelastning og kostnader. Samtidig er det søkt etter områder som
har lavest mulig grad av konflikter.
De områdene som kunne se aktuelle ut i en tidlig fase ble gjennomgått tverrfaglig i
prosjektet og det ble gjort en overordnet vurdering for å tidlig kunne se om det var
noen områder som ble ansett som lite aktuelle utfra en tverrfaglig vurdering. Etter
den overordna gjennomgangen, sto det igjen de alternativene som man har
konsekvensutredet for de ikke-prissatte tema i egne fagutredninger.
Ved oppretting av masselager vil man i de aller fleste tilfeller komme ut med negative
konsekvenser for ikke-prissatte tema, særlig i områder som er mer eller mindre
naturpreget i dagens situasjon. Slik er det også her, og de aller fleste
masselagringsområdene kommer ut med negative konsekvenser for ett eller flere av
de ikke-prissatte temaene. Av de mulige masselagringsområdene som er
konsekvensutredet er det likevel noen som er vurdert til å ikke ha negative
konsekvenser for de ikke-prissatte temaene, samt at det er en del av de utredete
masselagrene som kommer ut med få negative virkninger for de ikke-prissatte tema.
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To av masselagringsområdene blir ut fra anleggstekniske hensyn ikke anbefalt å
benytte.
Med unntak av D28 Stedalen og D39 Moland anbefales det at masselagrene som er
beskrevet i kapitel 4 innarbeides i reguleringsplanen.
Samlet sett står man tilbake med 42 masselagringsområder. Av disse er det noen som
har relativt store negative konsekvenser for ett eller flere ikke-prissatte tema. Dette
gjelder særlig for masselager helt nord på strekningen, og fra Rundholt og sørover til
Skjerkholt. Det er likevel valgt å ikke sile ut disse masselagrene med utgangspunkt i
hele prosessen som man har vært gjennom ved valg av masselager. Det er gjort et
grundig forarbeid der man har lagt flere kriterier til grunn for utvelgelse av
masselagringsområder i utgangspunktet, i tillegg til at det ble foretatt en grovsiling
av mulige masselager som man tidlig så ville ha for store konsekvenser for ikkeprissatte tema.
Av de masselagrene som er tatt inn i denne rapporten må man, i tillegg til negative
konsekvenser for ikke-prissatte verdier, også se alternativene opp mot andre
vurderinger. Det er vedtatt at det skal bygges ny E18, og det blir et masseoverskudd
ved bygging av vegtiltaket som må håndteres. Det er dermed ikke et alternativ å ikke
plassere massene. Masseoverskuddet er ganske jevnt fordelt over strekningen. I
arbeidet med å finne mulige masselager har et viktig prinsipp derfor vært å legge til
rette for masselagring jevnt fordelt i hele prosjektområdet, for å unngå store
transportavstander med påfølgende miljøulemper, klimabelastning og kostnader.
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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
Kommunedelplan (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.
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Figur 2-1: Strekningen E18 Tvedestrand – Bamble. Kart fra varsel om oppstart av planarbeidet.
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3

Rammer og premisser

3.1

Føringer

Krav om konsekvensutredning

I henhold til plan- og bygningsloven skal alle planer ha en planbeskrivelse ved
offentlig ettersyn, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø
og samfunn er det krav om konsekvensutredning.
Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse disse virkningene. Både virkninger i
anleggsfase og permanent situasjon skal utredes. Videre skal utredningen ta for seg
skadereduserende tiltak for eventuelle negative konsekvenser som framkommer, og
gi en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser før og etter gjennomføring av
planforslaget.
"Forskrift om konsekvensutredninger" redegjør for hvilke planer som skal
konsekvensutredes, og motorveier er et tiltak som utløser krav om
konsekvensutredning. Det er unntak for krav om konsekvensutredning dersom
tiltaket er utredet i en overordnet plan.

Kommunedelplan E18 Dørdal – Grimstad

Kommunedelplan for E18 Dørdal – Grimstad ble konsekvensutredet iht. håndbok
V712 om konsekvensanalyser (Statens vegvesen 2018). Utredningsnivået var tilpasset
det som var beslutningsrelevant for valg av korridor. Den delen av tiltaket som
omfatter massehåndtering og lokalisering av masselagring ble ikke
konsekvensutredet i kommunedelplanen. Tiltak knyttet til masselagring må derfor
konsekvensutredes i detaljreguleringsplanen. Dette er forankret i bestemmelsene til
vedtatt kommunedelplan.
"5.4 MASSEFORVALTNINGSPLAN
Det skal utarbeides en masseforvaltningsplan med konsekvensutredning i
forbindelse med reguleringsplanarbeidet."

3.2

Behov for masselagring

Det er utarbeidet en masseforvaltningsplan (Fagrapport masseforvaltningsplan) for
prosjektet som gjør rede for strategien for massedisponeringen for tiltaket ved å
synliggjøre hvor mye og hvilke type masser som blir generert i prosjektet, og hvordan
massene innenfor planområdet er tenkt disponert.
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Selv med en optimalisering av veilinja for å få en best mulig massebalanse og
gjenbruk av overskuddsmasser, vil det fortsatt være store mengder
overskuddsmasser som må lagres i permanente områder for masselagring.

3.3

Siling

3.3.1

Valg av mulige masselager

Masseoverskuddet er ganske jevnt fordelt over strekningen. Et viktig prinsipp har
derfor vært å legge til rette for masselagring jevnt fordelt i hele prosjektområdet, for
å unngå store transportavstander med påfølgende miljøulemper, klimabelastning og
kostnader. Samtidig er det søkt etter områder som har lavest mulig grad av konflikter,
og det er foretatt en siling ut fra dette.
For å komme frem til mulige alternativer ble det gått bredt ut langs korridoren fra
kommunedelplanen, og sett på mulige masselager langs hele strekningen. I tillegg til
avstand, som fortrinnsvis kan kjøres med dumper, så spiller terreng en viktig rolle.
Godt egnede områder er dalsøkk og fordypninger i terrenget som ved oppfylling vil
bli en naturlig del av omkringliggende terreng. Det var ønskelig å finne områder hvor
man unngår å benytte offentlig vei, for å redusere risiko knyttet til blandet trafikk.
De områdene som kunne se aktuelle ut i en tidlig fase ble gjennomgått tverrfaglig i
prosjektet og det ble gjort en overordnet vurdering for å tidlig kunne se om det var
noen områder som ble ansett som lite aktuelle utfra en tverrfaglig vurdering.
I den overordna vurderinga ble det sett på kunnskap om viktige områder for ikke
prissatte tema som naturmangfold, kulturarv, naturressurs (herunder dyrka mark),
landskapsbilde og nærmiljø- og friluftsliv, samt andre forhold som myr, grunnforhold,
mulig tilkomst, transportbehov, anleggstekniske forhold, o.l. Denne kunnskapen ble
lagt til grunn for at flere områder ble ansett som lite gunstige og vurdert som
uaktuelle på et relativt tidlig tidspunkt. Det ble valgt å ikke gå videre med disse
områdene fordi de åpenbart ikke var gode løsninger utfra de tverrfaglige
vurderingene.
Etter den overordna gjennomgangen der nærmere 70 ulike områder ble vurdert, sto
det igjen de alternativene som man har ønsket å vurdere grundigere i en
konsekvensutredning.

3.3.2

Kriterier for konsekvensutredning og siling

Alternativene som vurderes som aktuelle for masselagring, er vurdert etter en rekke
tema, for å få et helhetlig bilde av konsekvenser. Det er tatt utgangspunkt i Statens
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vegvesens håndbok V712 for ikke prissatte konsekvenser, og følgende tema inngår
her:
• Landskapsbilde
• Naturmangfold
• Naturressurser
• Kulturarv
• Friluftsliv / by- og bygdeliv
I tillegg er alternativene vurdert ut fra andre relevante forhold, som danner grunnlag
for å vurdere både andre virkninger, og egnethet for masselagring. Under er det listet
opp noen tema som inngår her, men listen er ikke uttømmende:
• Andre forhold:
o Grunnforhold
o Sikkerhet (SHA/ROS)
o Egnethet mtp. bygging av tiltaket (avstander, kapasitet, trafikkavvikling,
rasjonell anleggsdrift, etc.)
I denne konsekvensutredningen er det ikke sett på spesifikke problemstillinger
knyttet til f.eks. sulfidholdig berg, jf. metodikken som er benyttet for
konsekvensutredningen (se kap. 3.4). Tema knyttet til forurensning,
drenering/avrenning er håndtert i egne fagrapporter.

3.4

Metodikk

Ikke prissatte tema

I konsekvensutredningen for masselagring er det valgt å ta utgangspunkt i Statens
vegvesen håndbok V712 for ikke prissatte konsekvenser.
Den generelle metodikken for vurdering av påvirkninger og konsekvenser av
planforslaget tar for seg følgende punkter:
•

•

•

Informasjonsinnhenting og beskrivelse av dagens situasjon, med
verdivurdering av delområder. Kriterier for verdi vil variere for de ulike
fagtemaene og er nærmere beskrevet i rapportene for hvert fagtema.
Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets påvirkning og konsekvens.
Påvirkning er en vurdering av hvordan et område påvirkes som følge av det
definerte tiltaket, og vurderes i forhold til 0-alternativet. Kriterier for vurdering
av påvirkning varierer for de ulike fagtemaene og er nærmere beskrevet i de
respektive rapportene.
Til slutt i fagrapportene er konsekvensene for alle delområdene oppsummert,
og det er utfra en faglig vurdering gitt en samlet vurdering.
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Konsekvenser i anleggsfasen for det enkelte V712 fagtema er beskrevet i
temarapportene.

Andre tema

For hvert delområde er det vurdert aktuelle forhold beskrevet under 3.4 med fokus på
anleggsgjennomføring og områdenes egnethet. Vurderingene er samlet i tabellform i
kapittel 6.

Sammenstilling

Ut fra de temavise vurderingene, både ikke prissatte tema og andre forhold, er det
gjort en sammenstilling og helhetsvurdering av tiltaket og dets virkninger, samt en
anbefaling basert på dette.

3.5

Kunnskapsgrunnlag

Digitale kart og modell ligger til grunn for vurdering av tiltak. Detaljeringsgraden i
prosjektering og modell er tilpasset reguleringsplannivå.
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.
Kunnskapsgrunnlaget for ikke prissatte tema er beskrevet i den enkelte fagrapport.

3.6

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 lagres i de
enkelte områdene er usikkert, men planforslaget fastsetter en maks fyllingshøyde og
en yttergrense som en øvre grense. Konsekvensutredningen har tatt utgangspunkt i
maksimal kapasitet.
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4

Alternativer

4.1

Oversikt

Figur 4-1 Oversikt masselager fra Dørdal i Bamble kommune til Fikkjebakke i Kragerø kommune.

Figur 4-2 Oversikt masselager i Blautmyrdalen i Kragerø kommune til Brokelandsheia i Gjerstad kommune.
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Figur 4-3 Oversikt masselager fra Mjåvann i Gjerstad kommune til Djupmyr i Tvedestrand kommune.

Figur 4-4 Oversikt masselager fra Kråketjernhogsten i Tvedestrand kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune.
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4.2

D1 Dørdal

Figur 4-5: 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 er lagt i et dalsøkk og følger terrenget fra
nordvest til sørøst. Det ligger et eksisterende masselagringsområde her i dag, som
det er tenkt å utvide.
Planstatus: Uregulert. I kommuneplanens arealdel er området avsatt til LNFR. Deler
av området omfattes av faresone for høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler).
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området har adkomst via eksisterende
adkomst fra Gongeveien ved Sprangfoss. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca.
15-25 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR.
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4.3

D6 Skaugheia

Figur 4-6: 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. 1525 meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR.
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4.4

D9 Stidalen

Figur 4-7: 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.
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4.5

D12 Vesterbekk

Figur 4-8: 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.
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4.6

D13 Ødegård

Figur 4-9: 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.
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4.7

D14 Ødegård

Figur 4-10: 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.
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4.8

D19 Brynemo

Figur 4-11: 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.
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4.9

D20 Langtjern

Figur 4-12: 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.
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4.10

D23 Kåskollen

Figur 4-13: 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.
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4.11

D24 Kåsa

Figur 4-14: 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.
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4.12

D25A Blautmyrdalen

Figur 4-15: 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.
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4.13

D25B Vassbånndalen

Figur 4-16: 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.
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4.14

D26 Bråtvannsdalen

Figur 4-17: 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.
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4.15

D27 Salen

Figur 4-18: 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.
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4.16

D28 Stedalen

Figur 4-19: 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 fremkommer av
kommuneplanens arealdel at en liten del av området er omfattet av rad og skredfare.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til området vil kunne bli på
anleggsvei rett fra veitraseen. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 20-30 meter
over dagens terreng, høyere i nordøst enn i sørvest. Fremtidig arealbruk vil være
LNFR.
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4.17

D29 Brattliene

Figur 4-20: 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.
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4.18

D30 Brondalsheia

Figur 4-21: 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.
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4.19

D32 Brokelandsheia

Figur 4-22: 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.
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4.20

D33 Brokelandsheia

Figur 4-23: 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.
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4.21

D34 Klafjellmyra

Figur 4-24: 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.
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4.22

D35 Mjåvann

Figur 4-25: 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.
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4.23

D36 Molandsvann

Figur 4-26: 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.
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4.24

D37 Limyra

Figur 4-27: 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.
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4.25

D38 Limyra

Figur 4-28: 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.
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4.26

D39 Moland

Figur 4-29: 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.
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4.27

D40 Rundholt

Figur 4-30: 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.
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4.28

D41 Rundholt

Figur 4-31: 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.
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4.29

D42 Rundholt

Figur 4-32: 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.
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4.30

D43 Bumyr

Figur 4-33: 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.
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4.31

D45 Djupmyr

Figur 4-34: 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.
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4.32

D46 Kråketjernhogsten

Figur 4-35: 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.
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4.33

D47 Kråketjernhogsten

Figur 4-36: 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.
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4.34

D49 Sagåsen

Figur 4-37: 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 – Tvedestrand 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.
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4.35

D50 Sagåsen

Figur 4-38: 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 – Tvedestrand 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.
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4.36

D51 Skjerkholt

Figur 4-39: 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 – Tvedestrand 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.
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4.37

D52 Skjerkholt

Figur 4-40: 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 – Tvedestrand er området
avsatt til LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst kan skje rett fra anleggsområdet,
ettersom masselageret er plassert helt inntil den planlagte veitraseen på østsiden. Det
er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-20 meter over dagens terreng. Fremtidig
arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.
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4.38

D53 Sandvann

Figur 4-41: 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 – Tvedestrand 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.
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4.39

D54 Modalen

Figur 4-42: 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 – Tvedestrand er området
avsatt til LNFR med hensynssone H710 båndlegging etter PBL.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Adkomst til det planlagte
masselagringsområdet kan skje direkte fra veitraseen, ettersom det ligger helt inntil
den planlagte veilinja i øst. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 15-25 meter
over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.
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4.40

D56 Bjørnstad

Figur 4-43: 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.

Side 54 av 108

FAGRAPPORT MASSELAGRING
KONSEKVENSUTREDNING SAMLERAPPORT

4.41

D58 Gårdalen

Figur 4-44: 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
LNFR-område.
Beskrivelse av eventuelt masselager: Området planlagt til mulig
masselagringsormåde ligger ca. 600 m fra den planlagte veitraseen. Adkomst til
området blir via fv. 410 Holtsveien. Det er foreslått en maks fyllingshøyde ca. 10-15
meter over dagens terreng. Fremtidig arealbruk vil være LNFR og samferdselsformål.
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4.42

D59 Tronskjær

Figur 4-45: 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.
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4.43

D63 Plassen

Figur 4-46: 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.
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4.44

D65 Hulldalen

Figur 4-47: 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.
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4.45

D67 Hulldalen

Figur 4-48: 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.
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5

Konsekvensutredning

Det er utarbeidet egne rapporter for de fem ikke-prissatte fagtema: Landskapsbilde,
Naturmangfold, Naturressurser, Kulturarv og Friluftsliv / by- og bygdeliv. Nedenfor er
det tatt inn et sammendrag fra rapportene.

5.1

Landskapsbilde

Tabell 5-1: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de de ulike områdene for tema landskapsbilde.
Verdi, påvirkning og konsekvens
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering

D1 Dørdal

Noe

Noe

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

verdi

forringet

landskapsinngrep som reduserer naturpreget.

Middels

Forringet

Masselageret vil gi en sterk endring av landskapet med

D6 Skaugheia

Konsekvens
(0)

(--)

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

Stor

Forringet

Masselageret vil ligge såpass høyt i terrenget at inngrepet

(- -)

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

Stor

Vesterbekk

Ubetydelig

Masselageret er ikke så stort at det bryter ikke skalaen i

endring

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

(0)

god terrengtilpassing.
D13 Ødegård

Stor

Noe

Masselageret ligger helt i ytterkant av delområdet Hullvann,

forringet

og vil kunne skjermes godt mot eksponering ut i det åpne

(-)

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

Stor

Noe

Masselageret ligger helt i ytterkant av delområdet Hullvann,

forringet

og vil kunne skjermes godt mot eksponering ut i det åpne

(-)

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

Noe

Forringet

Selv om det legges opp til begrenset oppfyllingshøyde, er

(-)

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

i utstrekning og vil dominere

noe over landskapets skala på stedet.
D20 Langtjern

Noe

Forringet

Selv om det legges opp til begrenset oppfyllingshøyde, er

(-)

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

i utstrekning og vil dominere

noe over landskapets skala på stedet.
D23 Kåskollen

Uten

Forbedret

betydni

Masselageret kan benyttes for å forbedre det visuelle

(+)

landskapsbildet.

ng
D24 Kåsa

Uten

Ubetydelig

Ved god terrengtilpasning og revegetering etter oppfylling

betydni

endring

vil masselageret ha ubetydelig virkning landskapsvisuelt.

Forringet

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

(0)

ng
D25A

Middels

Blautmyrdalen

verdi

(--)

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

D25B

Middels

Noe

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

Vassbånndale

verdi

forringet

at landskapsverdien for dette landskapsrommet er noe

(-)

redusert. Med god terrengtilpassing av masselageret og

n

revegetering vil inngrepet på sikt dempes visuelt.
D26

Middels

Noe

Øvre del av masselageret vil visuelt innvirke på et

Bråtvannsdale

verdi

forringet

småkupert heiområde med myrer og tjern som i dag

n
D27 Salen

(-)

fremstår som naturpreget.
Noe

Noe

Masselageret vil ligge mellom dagens og ny E18 og kunne

verdi

forringet

utnyttes til å tilpasse veianlegget til omgivelsene

(0)

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

Noe

Ubetydelig

Masselageret ligger inntrukket i en bratt dal som er en del

verdi

endring

av innrammingen rundt landskapsrommet omkring

(0)

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

Noe
verdi

Forringet

Disse arealene er i dag ikke visuelt påvirket av eksisterende

(-)

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

Noe

Brondalsheia

verdi

Forringet

Det legges opp til igjenfylling på tvers av Brondalen, en

(-)

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

D32

Uten

Noe

Masselageret vurderes som en mulig naturlig forlengelse av

Brokelandshei

betydni

forringet

næringsområdet på Brokelandsheia. Samtidig vil det gi en

a

ng

(0)

sterk nærvirkning for tre eksisterende boligeiendommer
som ligger langs Gjerstadveien.

D33

Uten

Noe

Masselager D33 Brokelandsheia vil ligge i bakkant av

Brokelandshei

betydni

forringet

Brokelandsheia bolig- og næringsområde i Saurådalen inn

a

ng

(0)

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

D34

Noe

Ubetydelig

Masselageret gir oppfylling av et dalsøkk inntil eksisterende

Klafjellmyra

verdi

endring

E18 og planlagt ny E18. Terrengoppfyllingen kan ses i

(0)

sammenheng med veianlegget.
D35 Mjåvann

Middels

Noe

Masselageret er plassert på et areal som i dag er

verdi

forringet

naturpreget, men som vil ligge inn mot ny planlagt

(-)

motorvei. Masselageret vil forsterke inngrepet E18
representerer her.
D36

Middels

Noe

Masselageret vil kunne ses som en del av veianlegget for ny

Molandsvann

verdi

forringet

E18 og benyttes til terrengtilpassing mot omgivelsene for

(-)

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

Middels

Noe

Masselageret vil kunne ses som en del av veianlegget for ny

verdi

forringet

E18 og benyttes til terrengtilpassing mot omgivelsene.

(-)

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

Middels

Noe

Masselageret vil kunne innarbeides i veianlegget og inngå i

verdi

forringet

terrengtilpassingen av dette til tilgrensende terreng. Det

(-)

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

Uten

Ubetydelig

Masselageret ligger slik at det vil skjermes godt av terreng

betydni

endring

og vegetasjon omkring, og vil ikke representere vesentlig

ng
D40 Rundholt

(0)

reduksjon av landskapskvalitet for delområdet.

Noe

Noe

Masselageret vil ligge inntil nytt veianlegg der denne går på

verdi

forringet

fylling og kan dermed benyttes som en del av

(0)

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

Middels

Noe

Masselageret vil bli en del av oppfylling av terreng i

verdi

forringet

forbindelse med etablering av toplanskryss for ny E18. Det

(-)

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

Middels

Forringet

Oppfylling i åssiden ved Moltekjerr vil gi visuell virkning inn i

(--)

det åpne landskapsrommet rundt Kroktjenna. Masselageret

verdi

er en del av et omfattende inngrep i et naturpreget
landskap
D43 Bumyr

Middels

Forringet

verdi

Masselageret blir liggende eksponert mot Stavvann i et

(--)

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

D45 Djupmyr

Middels

Forringet

verdi

Masselageret ligger plassert på et høydedrag langs planlagt

(--)

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

D46

Middels

Noe

Masselageret gir en igjenfylling av et daldrag med tett skog

Kråketjernhog

verdi

forringet

rett sør for eksisterende høgspent. Masselageret kan

sten

(-)

benyttes til terrengtilpassing for ny E18.

D47

Middels

Noe

kråketjernhog

verdi

forringet

Som D46

(-)

Middels
verdi

Noe

Igjenfylling av bratt og smalt daldrag på nordsiden av

(-)

forringet

Sagåsen. Inngrep i naturpreget naturterreng.

sten
D49 Sagåsen

Terrengforholdene og vegetasjon vil skjerme inngrepet noe.
D50 Sagåsen

Middels

Noe

Igjenfylling av bratt og smalt daldrag på nordsiden av

verdi

forringet

Sagåsen. Inngrep i naturpreget naturterreng.

(-)

Terrengforholdene og vegetasjon vil skjerme inngrepet noe.
D51

Stor

Skjerkholt

verdi

Forringet

Masselageret vil ligge høyt i terrenget og eksponeres utover

(--)

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

D52

Stor

Sterkt

Skjerkholt

verdi

forringet

Tiltaket medfører skjemmende inngrep og vil ha sterk

(---)

nærvirkning på Skjerkholtgårdene, som blir liggende svært
nære masselageret.

D53 Sandvann

Noe

Noe

Masselageret er plassert inn mot planlagt veilinje for ny

verdi

forringet

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

(0)

det som setter preg på landskapsbildet.
D54 Modalen

Modalen

Forringet

Masselageret er foreslått lagt i den bratte, trange

(--)

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

Noe

Forringet

Masselageret ligger høyt i terrenget og eksponeres utover i

(-)

landskapet. Landskapet er preget av inngrep i dagens

verdi

situasjon.
D58 Gårdalen

Noe

Ubetydelig

Masselageret foreslås plassert i bunnen av Gårdalen inn mot

verdi

endring

et næringsområde. Inngrepet vil landskapsvisuelt kunne

(0)

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

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

(--)

Noe

Noe

(0)

verdi

forringet

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

Noe

Forringet

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

(-)

Forringet

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

(--)

D59

Middels

Tronskjær

verdi

D63 Plassen

D65 Hulldalen

verdi

D67 Hulldalen

Stor
verdi

Disse kommer best ut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

•

Dette er masselagre som ligger slik at de i liten grad eksponeres inn i
landskapsrom der de vil kunne redusere en visuell helhet som i dag har en
middels eller stor landskapsverdi.
De ligger slik til at de kan benyttes til å utvikle arealer slik at en oppnår en økt
kvalitet for det helhetlige landskapsbildet på stedet.
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•

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

Disse kommer dårligst ut:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

De representerer inngrep i naturpreget landskap hvor nettopp det visuelle
inntrykket av natur, er det som gir landskapet dets verdi.
De ligger i et terreng hvor de vanskelig kan tilpasses slik at de inngår som en
naturlig del av en helhet.
De influerer negativt på landskapselementer og/eller områder som er
særpreget eller spesielt sårbare for inngrep.
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5.2

Naturmangfold

Tabell 5-2: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de de ulike områdene for tema naturmangfold.
Verdi, påvirkning og konsekvens
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering

Konsekvens

D1 Dørdal

Noe

Forringet

Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet. Det er

(0)

svært lang restaureringstid (>25 år) før de intakte
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter, men store deler av
delområdet er allerede deponi i dag og her blir
påvirkningen ubetydelig. Delområdet berører også øvre
del av sidebekk til verna vassdrag Bamble – SolumDrangedal.
D6 Skaugheia

Stor

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

grunnet ødeleggelse av viktig naturtype og leveområde

(- - -)

for rødlistet art, samt svært lang restaureringstid (>25 år)
før skogsområder igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter. Delområdet berører
også øvre del av sidebekk i verna vassdrag Bamble –
Solum.
D9 Stidalen

Stor

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

grunnet ødeleggelse av viktige naturtyper og svært lang

(- - -)

restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for
vanlige arter. Masselagring fragmenterer større
sammenhengende skogområde ved Stidalen mellom
Brentheia og Kløftekjerrheia. Delområdet berører øvre del
av sidebekk til verna vassdrag Bamble – SolumDrangedal. Anleggsvei til området har nærføring til
innløpsbekk som renner ut i Stidalen.
D12

Middels

Vesterbekk

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

(- -)

sterkt forringet grunnet bekkelukking av en del av
Vesterbekken, samt tilsvarende tap av kantvegetasjon
langs bekk. I tillegg er det er svært lang restaureringstid
(>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som
økologisk funksjonsområde for vanlige arter.
D13 Ødegård

Stor

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

(- - -)

sterkt forringet grunnet ødeleggelse av viktig naturtype
og svært lang restaureringstid (>25 år) før
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
D14 Ødegård

Noe

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før

(-)

skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
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D19 Brynemo

Noe

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utover det som ligger i veitiltaket vurderes som

(-)

sterkt forringet grunnet ødeleggelse av myrområder og
svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene
igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for
vanlige arter.
D20 Langtjern

Noe

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

grunnet lukking av mindre bekk og ødeleggelse av

(-)

myrområder samt svært lang restaureringstid (>25 år) før
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
D23 Kåskollen

Uten

Ubetydelig

betydning

Påvirkning vurderes til ubetydelig endring grunnet at

(0)

dagens bruk av området til næringsvirksomhet skal
videreføres.

D24 Kåsa

Noe

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

grunnet ødeleggelse av myrområder og svært lang

(-)

restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for
vanlige arter.
D25A

Middels

Blautmyrdalen

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

grunnet ødeleggelse av viktig naturtype og svært lang

(- -)

restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for
vanlige arter.
D25B

Noe

Vassbånndale

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før

n

(-)

skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.

D26

Noe

Bråtvannsdale

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før

n

(-)

skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.

D27 Salen

Noe

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før

(-)

skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
D28 Stedalen

Noe

sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før

(-)

skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
D29 Brattliene

Noe

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før

(-)

skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
D30
Brondalsheia

Noe

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før

(-)
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skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
D32

Uten

Brokelandshei

betydning

Ubetydelig

Påvirkning vurderes til ubetydelig endring grunnet vedtatt

(0)

regulering til næring/kontor/industri.

a
D33

Noe

Brokelandshei

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

grunnet ødeleggelse av myrområder og svært lang

a

(-)

restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for
vanlige arter.

D34

Noe

Klafjellmya

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før

(-)

skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
D35 Mjåvann

Noe

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

grunnet ødeleggelse av myrområder og svært lang

(-)

restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for
vanlige arter.
D36

Noe

Molandsvann

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før

(-)

skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
D37 Limyra

Noe

Ubetydelig

Masselager blir i sin helhet liggende innenfor veitiltak,

(0)

ytterligere påvirkning utenom veitiltaket vurderes derfor
som ubetydelig.
D38 Limyra

Noe

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

(-)

sterkt forringet. Dette grunnes ødeleggelse av
myrområder og svært lang restaureringstid (>25 år) før
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
D39 Moland

Stor

Sterkt

Påvirkning vurderes til sterkt forringet grunnet samlet

forringet

belastning på vassdrag med elvemusling som står i risiko

(- - -)

for ikke å innfri miljømålet om god økologisk tilstand
(Vann-nett, 2020). Masselager gjør arealbeslag i ca. 20 %
av begge naturtypelokalitetene (delområde N126 og
N127), i område som ikke er regulert til
industri/næringsvirksomhet. Område regulert til
industri/næringsvirksomhet, anses ikke bli negativt
påvirket av masselager.
D40 Rundholt

Stor

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes

(- - -)

som sterkt forringet. Dette grunnes ødeleggelse av
myrområder og svært lang restaureringstid (>25 år) før
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter. Masselager vurderes å
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ha noe mindre potensiale for negativ påvirkning på
Hammarbekken enn delområdet D39.
D41 Rundholt

Stor

Ubetydelig

Masselager blir i sin helhet liggende innenfor veitiltak,

(0)

ytterligere påvirkning utenom veitiltaket vurderes derfor
som ubetydelig.
D42 Rundholt

Stor

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

(- - -)

sterkt forringet grunnet ytterligere forstyrrelser for art
unntatt offentlighet, samt negativ påvirkning på
Hammarbekken. I tillegg er det svært lang
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for
vanlige arter.
D43 Bumyr

Noe

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

(-)

sterkt forringet. Dette grunnes ca. 75 m med
bekkelukking og arealbeslag i kantvegetasjon, myr og
barskog, samt svært lang restaureringstid (>25 år) før
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
D45 Djupmyr

Middels

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

grunnet ødeleggelse av viktig naturtype, og myr, og svært

(- -)

lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for
vanlige arter.
D46

Noe

Kråketjernhog

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

sten

(-)

sterkt forringet. Dette grunnes svært lang restaureringstid
(>25 år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som
økologisk funksjonsområde for vanlige arter.

D47

Noe

Kråketjernhog

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

sten

(-)

sterkt forringet grunnet svært lang restaureringstid (>25
år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som
økologisk funksjonsområde for vanlige arter.

D49 Sagåsen

Noe

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

(-)

sterkt forringet grunnet svært lang restaureringstid (>25
år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Masselager
vil fylle igjen landskapsformen.
D50 Sagåsen

Noe

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

(-)

sterkt forringet grunnet svært lang restaureringstid (>25
år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Masselager
vil fylle igjen landskapsformen.
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D51

Middels

Skjerkholt

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

(- -)

sterkt forringet grunnet at masselageret er tett på sårbart
område og innen 100 m fra vassdraget. I tillegg er det
svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene
igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for
vanlige arter.
D52

Middels

Skjerkholt

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

(- -)

sterkt forringet grunnet at masselageret er tett på sårbart
område og innen 100 m fra vassdraget. Deponerte
masser vil også svekke trekk og vandringsmuligheten for
vilt langs vassdraget grunnet topografien som blir brattere
med tilførte masser. I tillegg er det svært lang
restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for
vanlige arter.
D53 Sandvann

Middels

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

(- -)

sterkt forringet grunnet bekkelukking, og fordi det er
svært lang restaureringstid (>25 år) før skogsområdene
igjen innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for
vanlige arter.
D54 Modalen

Noe

Sterkt

Deler av masselageret overlapper med veitiltak.

forringet

Påvirkning utøver det som ligger i veitiltaket vurderes som

(-)

sterkt forringet grunnet svært lang restaureringstid (>25
år) før skogsområdene igjen innehar sin verdi som
økologisk funksjonsområde for vanlige arter.
D56 Bjørnstad

Noe

Forringet

Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet grunnet

(0)

ødeleggelse og middels lang restaureringstid (>10 år) før
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter. Restaureringstiden er
kun middels fordi skogen er hogd og det derfor går
raskere at komme tilbake til den samme verdien, enn hvis
skogen hadde vært eldre med store trær.
D58 Gårdalen

Stor

Sterkt

Påvirkning vurderes som sterkt forringet grunnet

forringet

ødeleggelse av mer enn 50 % av viktig naturtype (N155)

(- - - -)

og svært lang restaureringstid (>25 år) før
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter.
D59

Middels

Tronskjær

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

fordi det er svært lang restaureringstid (>25 år) før

(- -)

skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter, samt lukking av en
mindre bekk over en strekning på om lag 160 m.
D63 Plassen

Noe

Forringet

Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet grunnet

(0)

ødeleggelse og middels lang restaureringstid (>10 år) før
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter. Restaureringstiden er
kun middels fordi skogen er hogd og det derfor går
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raskere at komme tilbake til den samme verdien, enn hvis
skogen hadde vært eldre med store trær.
D65 Hulldalen

Noe

Sterkt

Samlet sett vurderes påvirkningen som sterkt forringet

forringet

grunnet ødeleggelse av viktig naturtype og middels lang

(-)

restaureringstid (>25 år) før skogsområdene igjen
innehar sin verdi som økologisk funksjonsområde for
vanlige arter.
D67 Hulldalen

Noe

Forringet

Samlet sett vurderes påvirkningen som forringet grunnet

(0)

ødeleggelse og middels lang restaureringstid (>10 år) før
skogsområdene igjen innehar sin verdi som økologisk
funksjonsområde for vanlige arter. Restaureringstiden er
kun middels fordi skogen er hogd og det derfor går
raskere at komme tilbake til den samme verdien, enn hvis
skogen hadde vært eldre med store trær.

Masselagrene vil føre til fragmentering og store arealbeslag i sammenhengende
naturområder. Flere myrforekomster og fuktkrevende natur blir fullstendig tildekket.
Restaureringstiden før skogsområdene igjen har den samme verdien som før
inngrepet, anses som svært lang (>25 år). Dette innebærer at påvirkningen på alle
delområder som i dag er lite påvirket av inngrep og ikke er regulert for fremtidig
utbygging, anses som sterkt forringet. Bekker vil direkte og indirekte bli negativt
berørt av masselagring. Der masselageret legges over vannforekomster vil bekkene
legges i rør under massene. Av de foreslåtte 44 masselagrene vil alle bortsett fra 4 av
masselagrene bli tilbakeført til reguleringsformålet natur med planstatus LNFR.
Tilbakeføringen planlegges som revegetering av området med bruk av stedegne
masser fra omkringliggende areal. Masselagrene som tilbakeføres kan i løpet av noen
år å igjen bli leveområder for en del flora og fauna.
Masselagrene D1, D23, D32, D37, D41, D56, D63 og D67 fører til minst negativ
konsekvens og vurderes som ubetydelig miljøskade. 23 masselager er vurdert å gi
noe miljøskade. Masselager D58 vil gi størst negativ konsekvens, og vurderes gi den
mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås. Deretter kommer masselagrene D6, D9,
D13, D39, D40 og D42 som vurderes å gi alvorlig miljøskade for delområdet.
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5.3

Naturressurser

Tabell 5-3: 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

Det er ikke brønner eller grunnvannspotensial nær D12, og

(+)

verdien i forhold til vannressursene er uten betydning.

Vesterbekk

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 og påvirkning er disse vektlagt mest.
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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

Noe

Vassbånndale

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

n

ubetydelig endring i adkomst til skogarealene rundt
masselageret. Siden utmark er vurdert høyest på verdi og
påvirkning er denne vektlagt mest.
D26
Bråtvannsdale
n

Middels

Noe

Det forventes å være en brønn for drikkevann nedstrøms for

forringet

D26 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 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.
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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

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

(0)

grunnvannsressursen blir noe forringet. Det er ikke

a

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
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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.
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

(0)

er ikke jordbruksarealer her. Masselageret er vurdert til å gi

sten

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 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
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.

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.
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.
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5.4

Kulturarv

Tabell 5-4: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de de ulike områdene for tema kulturarv.
Verdi, påvirkning og konsekvens
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering

Konsekvens

D1 Dørdal

Uten

Ubetydelig
endring

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

(0)

betydning

Middels

Ubetydelig

I område D6 finnes det ingen kjente automatisk fredete

(0)

endring

eller nyere tids kulturminner. Masselagringsområdet

D6 Skaugheia

ligger i et område som er gitt middels verdi. Nytt
masselagringsområde vil ikke medføre at kjente
kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir
derfor ubetydelig miljøskade.
D9 Stidalen

Uten

Ubetydelig

I område D9 finnes det ingen kjente automatisk fredete

betydning

endring

eller nyere tids kulturminner. Masselagringsområdet

(0)

ligger i et område som er gitt verdien uten betydning.
Nytt masselagringsområde vil ikke medføre at kjente
kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir
derfor ubetydelig miljøskade.
D12 Vesterbekk

Middels

Ubetydelig

I område D12 finnes det kjente kulturminner.

endring

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(0)

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke
medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D13 Ødegård

Middels

Forringet

I område D13 finnes det kjente kulturminner.

(--)

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt
middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor betydelig miljøskade.
D14 Ødegård

Stor

Forringet

I område D14 finnes det kjente kulturminner.

(--)

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt
stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor betydelig miljøskade.
D19 Brynemo

Uten

Ubetydelig

I område D19 finnes det kjente kulturminner.

betydning

endring

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(0)

verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D20 Langtjenn

Uten

Ubetydelig

I område D20 finnes det ingen kjente automatisk

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt
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verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D23 Kåskollen

Uten

Ubetydelig

I område D23 finnes det ingen kjente automatisk

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt
verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D24 Kåsa

Uten

Ubetydelig

I område D24 finnes det ingen kjente automatisk

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt
verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D25A

Uten

Ubetydelig

I område D25A finnes det ingen kjente automatisk

Blautmyrdalen

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt
verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D25B

Uten

Ubetydelig

I område D25B finnes det ingen kjente automatisk

Vassbånndalen

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt
verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D26

Uten

Ubetydelig

I område D26 finnes det ingen kjente automatisk

Bråtvannsdalen

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt
verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D27 Salen

Noe

Noe

I område D27 finnes det kjente kulturminner.

forringet

Delområdet som er gitt noe verdi. Nytt

(-)

masselagringsområde vil medføre at kjente
kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir
derfor noe miljøskade.
D28 Stedalen

Uten

Ubetydelig

I område D28 finnes det ingen kjente automatisk

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt
verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
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D29 Brattliene

Uten

Noe

I område D29 finnes det kjente kulturminner.

betydning

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(0)

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor noe miljøskade.
D30 Brondalsheia

Uten

Noe

I område D30 finnes det kjente kulturminner.

betydning

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(0)

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor noe miljøskade.
D32

Noe

Brokelandsheia

Ubetydelig

I område D32 finnes det ingen kjente automatisk

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt
noe verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke medføre
at kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor ubetydelig miljøskade.
D33

Uten

Ubetydelig

I område D33 finnes det ingen kjente automatisk

Brokelandsheia

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt
uten betydning. Nytt masselagringsområde vil ikke
medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D34 Klafjellmyra

Uten

Ubetydelig

I område D34 finnes det ingen kjente automatisk

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt
verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D35 Mjåvann

Noe

Noe

I område D35 finnes det kjente kulturminner.

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(-)

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor noe miljøskade.
D36 Molandsvann

Noe

Noe

I område D36 finnes det kjente kulturminner.

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(-)

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor noe miljøskade.
D37 Limyra

Noe

Noe

I område D37 finnes det kjente kulturminner.

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(-)

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor noe miljøskade.
D38 Limyra

Noe

Uten

I område D38 finnes det kjente kulturminner.

betydning

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(0)

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke medføre

Side 81 av 108

FAGRAPPORT MASSELAGRING
KONSEKVENSUTREDNING SAMLERAPPORT

at kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor ubetydelig miljøskade.
D39 Moland

Middels

Forringet

I område D39 finnes det kjente kulturminner.

(--)

Masselagringsområdet ligger hovedsakelig i et
delområde som er gitt middels verdi. Nytt
masselagringsområde vil medføre at kjente
kulturminner blir berørt, og konsekvensen av dette gir
derfor betydelig miljøskade.
D40 Rundholt

Stor

Ubetydelig

I område D40 finnes det ingen kjente automatisk

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt
stor verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke medføre
at kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor ubetydelig miljøskade.
D41 Rundholt

Stor

Noe

I område D41 finnes det kjente kulturminner.

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(-)

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor noe miljøskade.
D42 Rundholt

Stor

Noe

I område D42 finnes det kjente kulturminner.

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(-)

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor noe miljøskade.
D43 Bumyr

Uten

Ubetydelig

I område D43 finnes det ingen kjente automatisk

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt
ingen verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke medføre
at kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor ubetydelig miljøskade.
D45 Djupymyr

Noe

Noe

I område D45 finnes det kjente kulturminner.

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(-)

noe verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir noe berørt, og konsekvensen
av dette gir derfor noe miljøskade.
D46

Stor

Forringet

Kråketjernhogsten

I område D46 finnes det kjente kulturminner.

(--)

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt
middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor betydelig miljøskade.

D47

Stor

Forringet

Kråketjernhogsten

I område D47 finnes det kjente kulturminner.

(--)

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt
middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor betydelig miljøskade.

D49 Sagåsen

Middels

Noe

I område D49 finnes det kjente kulturminner.

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(-)

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
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kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor noe miljøskade.
D50 Sagåsen

Stor

Forringet

I område D50 finnes det kjente kulturminner.

(--)

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt
stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor betydelig miljøskade.
D51 Skjerkholt

Stor

Noe

I område D51 finnes det kjente kulturminner.

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(-)

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor noe miljøskade.
D52 Skjerkholt

Stor

Noe

I område D52 finnes det kjente kulturminner.

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(-)

stor verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor noe miljøskade.
D53 Sandvann

Middels

Noe

I område D53 finnes det kjente kulturminner.

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(-)

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor noe miljøskade.
D54 Modalen

Middels

Noe

I område D54 finnes det kjente kulturminner.

forringet

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(-)

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor noe miljøskade.
D56 Bjørnstad

Uten

Ubetydelig

I område D56 finnes det ingen kjente automatisk

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt
verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D58 Gårdalen

Uten
betydning

Ubetydelig
endring

I område D58 finnes det kjente kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt
verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.

D59 Tronskjær

Middels

Forringet

I område D59 finnes det kjente kulturminner.

(--)

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt
middels verdi. Nytt masselagringsområde vil medføre at
kjente kulturminner blir berørt, og konsekvensen av
dette gir derfor betydelig miljøskade.
D63 Plassen

Middels

Ubetydelig

I område D63 finnes det kjente kulturminner.

endring

Masselagringsområdet ligger i et delområde som er gitt

(0)

middels verdi. Nytt masselagringsområde vil ikke
medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
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konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D65 Hulldalen

Uten

Ubetydelig

I område D65 finnes det ingen kjente automatisk

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt
verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.
D67 Hulldalen

Uten

Ubetydelig

I område D67 finnes det ingen kjente automatisk

betydning

endring

fredete eller nyere tids kulturminner.

(0)

Masselagringsområdet ligger i et område som er gitt
verdien uten betydning. Nytt masselagringsområde vil
ikke medføre at kjente kulturminner blir berørt, og
konsekvensen av dette gir derfor ubetydelig
miljøskade.

Samlet vurderes masselagringsområdene D13-14, D39, D46-47, D50 og D59 til å gi
størst miljøskade for fagtemaet kulturarv. Disse gir konsekvensgrad: betydelig (--)
miljøskade.
Samlet vurderes masselagringsområdene D27, D35-D37, D41-D42, D45, D49 og D51D54 til å gi nest størst miljøskade for fagtemaet kulturarv. Disse gir konsekvensgrad:
noe (-) miljøskade.
Samlet vurderes D1, D6, D9, D12, D19-D20, D24, D25A og D25B, D26, D28-D30, D32D34, D38, D40, D43, D56, D58, D63, D65 og D67 til å gi lavest miljøskade for
fagteamet kulturarv. Disse gir konksensgrad: (0), ubetydelig miljøskade.
Masselagringsområdene ved Ødegård (D13 og D14), Rundholt (D40), i og ved
Skjerkholt og Sandvann (D46-47 og D50 og D59) bør unngås utfra hensyn til fagtema
kulturarv. Disse områdene ligger i delområder som er gitt middels til stor verdi i
verdikartet. Masselagringsområdene ligger i direkte konflikt med kjente kulturminner
og vil berøre disse, eller i umiddelbar nærhet til kulturminner og vil delvis berøre
disse.
Masselagringsområdene ved Dørdal (D1), Stidalen og Hullvann (D9, D65 og D67),
Fikkjebakke (D22), Brokelandsheia (D33 og D32) og ved Bjørnstad (D56 og D5) vil
medføre minst miljøskade for fagtemaet kulturarv. Disse ligger avsides, i delområder
som er gitt ingen til noe verdi, og i områder med få kjente kulturminner.
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5.5

Friluftsliv / by- og bygdeliv

Tabell 5-5: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de de ulike områdene.
Verdi, påvirkning og konsekvens
Delområde

Verdi

Påvirkning

Vurdering

D1 Dørdal

Middels

Ubetydelig

Masselagringen vil gi utvidelse av et eksisterende

endring

masselagringsområde i området, og vil ikke gi en vesentlig

Konsekvens
(0)

endring for områdets bruk eller eksisterende kvaliteter.
D6 Skaugheia

D9 Stidalen

Middels

Stor

Ubetydelig

Masselagringsområdet er foreslått rett sør for veilinja for ny

endring

E18, og vil opparbeides som en del av veianlegget.

Forringet

Utstrekningen av og den omfattende høyden på det

(0)

(- -)

foreslåtte masselagringsområdet, vil medføre redusert
attraktivitet lokalt i Stidalen. Masselagringsområdet får en
barriereeffekt i Stidalen og avskjærer flere stier i området.
D12

Stor

Vesterbekk

Ubetydelig

Masselagringsområdet vil bli liggende mellom den

endring

eksisterende veien og planlagt ny E18. Ny E18 er planlagt

(0)

på fylling over daldraget ved Vesterbekk, og ny veilinje med
sideterreng vil dermed få et stort arealbeslag lokalt ved
Vesterbekk. Masselagringsområdet vil opparbeides som del
av veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg
til ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig.
D13 Ødegård

Middels

Noe

Masselagringsområdet er planlagt delvis over postveien i

forringet

området. Etablering av planlagt masselagringsområde vil

(-)

føre til at denne forbindelseslinjen vil bli avbrutt og må
legges om.
D14 Ødegård

Middels

Noe

Plasseringen på østsiden av ny veilinje, gir barriereeffekt i

forringet

området utover den barriereeffekten som det planlagte

(-)

veitiltaket vil føre til. Fyllingshøyden på opptil 25 meter vil
utgjøre så store terrengendringer at stien som sikrer
forbindelse mellom Tisjø og Postveien i Ødegård, vil bli
brutt.
D19 Brynemo

Middels

Noe

Masselagringsområdet favner områder nord for ny veilinje,

forringet

og vil føre til at barriereeffekten som ny E18 vil få i området

(-)

blir lokalt forsterket, da stier og tråkk vil bli berørt av
masselagringsområdet, og vil bli avbrutt eller lagt om.
D20 Langtjern

Middels

Noe

Masselagringsområdet vil øke barriereeffekten fra ny E18

forringet

lokalt, gi større arealbeslag, og stier og tråkk vil bli avbrutt

(-)

eller legges om. Den østlige delen av masselagringsområdet
er planlagt der stien fra Røllane mot Jambakkhytta går i
dag.
D23 Kåskollen

Uten

Ubetydelig

Foreslått masselagringsområde vil opparbeides som en del

betydni

endring

av nytt veianlegg for ny E18 og er foreslått i umiddelbar

ng

(0)

nærhet til nytt kryss på Fikkjebakke.
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D24 Kåsa

Uten

Ubetydelig

Masselagringsområdet gir noe økt barriereeffekt. Selv om

betydni

endring

masselagringsområdet medfører en økt barriereeffekt, vil

ng

(0)

det ikke føre til en endring av områdets bruk og
attraktivitet, da det meste av området er avsatt til
industriformål.

D25A

Middels

Blautmyrdalen

Ubetydelig

Masselagringsområdet vil i området utgjøre en forlengelse

endring

av veianleggets fylling, og dermed gi en noe større

(0)

barriereeffekt enn ny veilinje alene, men økningen av
barrierevirkningen er vurdert å utgjøre liten forskjell.
D25B

Middels

Vassbånndale

Ubetydelig

Masselagringsområdet er foreslått i området mellom

endring

eksisterende E18 og planlagt ny E18, og vil dermed ikke

(0)

medføre en barriereeffekt utover den samlede

n

barriereeffekten eksisterende E18 og planlagt ny E18 vil
utgjøre i området. Planlagt masselagringsområde vil heller
ikke ytterligere redusere områdets opplevelseskvalitet.
D26

Middels

Bråtvannsdale

Noe

Masselagringsområdet vil gi en større terrengendring i

forringet

området enn planlagt ny E18 med tilhørende veianlegg uten

n

(-)

masselagringsområde her, da det er planlagt med en
endring av terrenget på opptil 30 meter. Stier må legges
om.

D27 Salen

Middels

Noe

Masselagringsområdets plassering i foten av

forringet

Bråtvannsknuten, vil gjøre det mulig å gi en tilpasning i

(-)

utformingen av masselagringsområdet til det
høyereliggende terrenget mot knuten, slik at en kan sikre at
den etablerte stien kan legges om. Stien vil imidlertid få en
brattere stigning og annen beliggenhet enn den har i dag.
D28 Stedalen

Middels

Ubetydelig

Masselagringsområdet vil gi noe økt barrierevirkning, men

endring

denne er vurdert å utgjøre liten forskjell i området.

(0)

Opplevelseskvaliteten i området vil heller ikke bli særlig
endret utover endringen i opplevelseskvalitet i området som
planlagt ny E18 vil medføre.
D29 Brattliene

Middels

Noe

Masselagringsområdet vil forringe estetiske

forringet

opplevelseskvaliteter sett fra ferdselsåren Postveien

(-)

Persmyr samt gi omlegging av sti.
D30

Middels

Brondalsheia

Noe

Masselagringsområde vil gi et arealbeslag i området i tillegg

forringet

til arealet som blir beslaglagt av den nye veilinja og

(-)

sideterrenget til veien. Stor terrengendring på opptil 35
meters høyde, samt at stien gjennom Brondalen til Gamle
Vestlandske vil måtte legges noe om.
D32

Noe

Brokelandshei

Ubetydelig

Masselagringsområdet er planlagt etablert i område avsatt

endring

til industri i gjeldende plan.

Forringet

Masselagringsområdet er planlagt i et verdsatt og mye brukt

(0)

a
D33

Stor

Brokelandshei

friluftsområde. Masselagringsområdet er planlagt med en

a

høyde som tilsier stor terrengendring, og vil dermed gi et

(- -)

direkte arealbeslag i friluftsområdet. Masselagringsområdet
vil utgjøre en barriere og ødelegge ferdselslinjer
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D34

Stor

Klafjellmyra

Noe

Masselagringsområdet er planlagt i registrert friluftsområde

forringet

med svært stor verdi. Masselagringsområdet vil bli en

(-)

barriere utover barriereeffekten som følger av planlagt ny
E18. Masselagringsområdets planlagte høyde på opptil 30
meter over dagens terreng, vil endre terrenget i så stor
grad at stinettet i friluftsområdet vil bli ødelagt og må
legges om.
D35 Mjåvann

Middels

Ubetydelig

Masselagringsområdet er lagt rett ved veilinjen til ny E18,

endring

og opparbeides som en del av veianlegget. Barriereeffekten

(0)

øker med ingen eller liten forskjell ut over den
barriereeffekten ny E18 vil ha i området.
D36

Middels

Molandsvann

Ubetydelig

Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til

endring

ny E18, og opparbeides som en del av veianlegget.

(0)

Barriereeffekten øker med ingen eller liten forskjell ut over
den barriereeffekten ny E18 vil ha i området.
D37 Liamyra

Middels

Noe

Masselagringsområdet er planlagt innenfor området der det

forringet

skal tas spesielt hensyn til friluftsliv (H710-3 i gjeldende

(-)

plan). Det er derfor vurdert slik at tiltaket gir et større
arealbeslag enn nødvendig.
D38 Liamyra

Middels

Noe

Masselagringsområdet er planlagt innenfor området der det

forringet

skal tas spesielt hensyn til friluftsliv (H710-3 i gjeldende

(-)

plan). Det er derfor vurdert slik at tiltaket gir et større
arealbeslag enn nødvendig.
D39 Moland

Noe

Ubetydelig

Det forutsettes at masselagringsområdet opparbeides i tråd

endring

med gjeldende plan ved Moland industriområde, slik at

(0)

ferdsel langs den gamle kirkeveien blir ivaretatt.
Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er
derfor vurdert til å være ubetydelig.
D40 Rundholt

Middels

Ubetydelig

Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til

endring

ny E18, og vil opparbeides som en del av veianlegget.

(0)

Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er
derfor vurdert til å være ubetydelig.
D41 Rundholt

Middels

Ubetydelig

Masselagringsområdet er lagt i nytt kryssområde med stort

endring

arealbeslag i tilknytning til planlagt ny E18. Påvirkningen

(0)

som masselageret gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til
å være ubetydelig.
D42 Rundholt

Middels

Ubetydelig

Masselagringsområdet er lagt i nytt kryssområde med stort

endring

arealbeslag i tilknytning til planlagt ny E18. Påvirkningen

(0)

som masselageret gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til
å være ubetydelig.
D43 Bumyr

Middels

Ubetydelig

Masselagringsområdet er lagt i forlengelsen av veilinjen til

endring

ny E18, og vil opparbeides som en del av veianlegget.

(0)

Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er
derfor vurdert til å være ubetydelig.
D45 Djupmyr

Stor

Noe

Plassering av masselagringsområdet på østsiden av ny

forringet

veilinje, gir økt arealbeslag og barriereeffekt i friluftsområde

(- -)

registrert som svært viktig.
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D46

Middels

Kråketjernhog

Ubetydelig

Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til ny

endring

veilinje og vil opparbeides som en del av veianlegget.

sten

(0)

Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er
derfor vurdert til å være ubetydelig.

D47

Middels

Kråketjernhog

Ubetydelig

Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til ny

endring

veilinje og vil opparbeides som en del av veianlegget.

(0)

Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er

sten

derfor vurdert til å være ubetydelig.
D49 Sagåsen

Middels

Ubetydelig

Masselagringsområdet er foreslått i direkte tilknytning til ny

endring

veilinje og vil opparbeides som en del av veianlegget.

(0)

Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til ny E18 er
derfor vurdert til å være ubetydelig.
D50 Sagåsen

Middels

Ubetydelig

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for

endring

planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av

(0)

veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig.
D51

Middels

Skerkholdt

Ubetydelig

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for

endring

planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av

(0)

veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig.
D52

Middels

Skerkholdt

Ubetydelig

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for

endring

planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av

(0)

veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig.
D53 Sandvann

Middels

Ubetydelig

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for

endring

planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av

(0)

veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig.
D54 Modalen

Middels

Ubetydelig

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for

endring

planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av

(0)

veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig.
D56 Bjørnstad

Noe

Ubetydelig

Masselagringsområdet er foreslått inntil ny veilinje for

endring

planlagt ny E18, og vil bli opparbeidet som en del av

(0)

veianlegget. Påvirkningen som masselageret gir i tillegg til
ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig.
D58 Gårdalen

Noe

Ubetydelig

Sti må legges om noe, men tilgjengelighet er ivaretatt ved

endring

lokalveiene i strekningen. Påvirkningen som masselageret

(0)

gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig.
D59

Middels

Tronskjær
D63 Plassen

Middels

Noe

Masselagringsområdet vil gi noe økt arealbeslag i området

forringet

og avskjære enkelte stier i Grummestaheia.

Ubetydelig

Ingen eller liten barriereeffekt utover den barriereeffekten

endring

ny E18 sammen med eksisterende E18 vil utgjøre i

(-)

(0)

området.
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D65 Hulldalen

Middels

Noe

Masselagringsområdets store utstrekning, og endring av

forringet

dagens terreng med inntil 30 meter i høyden, vil føre til en

(-)

så stor terrengendring at det vurderes som vanskelig å
ivareta eventuell ferdsel gjennom området.
D67 Hulldalen

Middels

Ubetydelig

Etablering av masselagringsområdet er foreslått i

endring

umiddelbar nærhet til planlagt ny E18 og vil opparbeides

(0)

som en del av veitiltaket. Påvirkningen som masselageret
gir i tillegg til ny E18 er derfor vurdert til å være ubetydelig.

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

I Stidalen, vil utstrekningen av og den omfattende høyden på det foreslåtte
masselagringsområdet D9 Stidalen føre til redusert attraktivitet lokalt i Stidalen.
Masselagringsområdet får en barriereeffekt i Stidalen og avskjærer flere stier i
området.
I Brokelandsheia, er masselagringsområdet D33 Brokelandsheia planlagt i et registrert
friluftslivsområde verdsatt som svært viktig friluftslivsområde, og mye brukt.
Masselagringsområdet er planlagt med en høyde som vil gi stor terrengendring, og
vil dermed gi et direkte arealbeslag i friluftsområdet. Masselagringsområdet vil
utgjøre en barriere og ødelegge eksisterende og planlagte ferdselslinjer.
Ved Djupmyr, vil masselagringsområdet D45 Djupmyr gi et arealbeslag og en
barriereeffekt i registrert friluftslivsområde verdsatt som svært viktig
friluftslivsområde. Ny veilinje er trukket mot vest i området, slik at veilinja ligger i
utkanten av det registrerte friluftslivsområdet.
Plassering av masselagringsområdet på østsiden av ny veilinje, vil gi et økt
arealbeslag og forringe terreng, stier og kvaliteter utover det etablering av det nye
veianlegget vil gi.
For de områdene som har fått noe miljøskade er den klare tendensen at de gir
arealbeslag og barriereeffekt utover den barriereeffekten ny E18 sammen med
eksisterende E18 vil utgjøre i området, samt at de medfører store terrengendringer
som gjør det vanskelig å ivareta ferdsel gjennom området eller at eksisterende stier
må legges om. Følgende områder er vurdert å gi noe miljøskade: D13 – D20, D26 D27, D29-30, D34, D37-D38, D59, og D65.
De resterende områdene er vurdert å gi ingen eller ubetydelig miljøskade for
friluftsliv / by- og bygdeliv.
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5.6

Andre forhold

Under følger en vurdering av forhold som ikke framkommer i vurdering av ikke
prissatte tema, men som er relevante for å kunne gjøre en anbefaling.
Tabellen under har en kort beskrivelse av grunnforhold. Det henvises til fagrapport
for geoteknikk og fagrapport for hydrologi for nærmere beskrivelse av grunnforhold i
prosjektet, samt beskrivelse av foreslåtte tiltak. Generelt sett vil det for områder som
ligger under marin grense være ekstra krav til vurderinger / undersøkelser, og for
masselagring i bløte områder / myr kreves det ekstra tiltak som må følges opp i
anleggsfasen. Områdestabilitet for det enkelte området må også vurderes i videre
faser.
Tabell 5-6: Tabell for vurdering av andre forhold.
Område
D1 Dørdal

Størrelse /
kapasitet
Ca. 80 daa.
Ca. 600.000m³

D6 Skaugheia Ca. 54 daa.
Ca. 664.000m³

D9 Stidalen

Ca. 95 daa.
Ca. 671.000m³

D12
Vesterbekk

Ca. 8 daa.
Ca. 65 000m³

Grunnforhold

Sikkerhet (SHA/ROS) Anleggsteknisk
egnethet
Området ligger under
Anleggstrafikk på
Oppfylling av dalsøkk /
marin grense. Det er mye lokalvei er negativt.
påfyll på eksisterende
masselager som er
fjell i dagen, men forventes
opparbeidet tidligere.
bløte masser i bunnen av
Benytte eksisterende
dalføret. Dalen er
adkomst fra Gongeveien.
«innestengt» av fjell og det
vurderes derfor ikke å
Ligger ikke i direkte
være risiko for
nærhet til linja.
områdeskred.
Det forventes jf. NGU
Ingen kjente forhold.
Kort avstand, og god
løsmassekart tynt dekke
adkomst mellom veitrase
over berg. Det er ikke gjort
og masselager via
geotekniske undersøkelser
midlertidig rundkjøring
i området.
for kryssing over
eksisterende vei. Egnet
område for knusing av
stein.
Det er påvist kvikkleire i
Ingen kjente forhold.
Adkomst fra ny veitrase
den lavere del av området.
på pilotvei/ eksisterende
Masselageret bør tilpasses
skogsvei. Stigning opp til
i neste fase for å unngå
området og skrå
påvirkning av bløte
terrengforhold.
masser.
Området ligger under
Nærhet til
Direkte forbindelse fra
marin grense.
eksisterende E18 og
veitraseen til
Løsmassekart viser tynt
de hensyn det
masselagerområde. Gode
humus- og torvdekke.
medfører.
terrengforhold.
Befaring har vist punkter
med berg i dagen. Det er
vurdert at grunnforhold
ikke vil gi betydelige
utfordringer i forbindelse
med etablering av
masselager.
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D13 Ødegård

Ca. 29 daa.
Ca. 300.000m³

Det er i den sørøstlige del
av planlagt masselager
påvist bløte masser av
større mektighet, opptil 10
m. Torv og kvikkleire.
Det kan kreve vesentlige
tiltak for å benytte
området som masselager.

D14 Ødegård

Ca. 26 daa.
Ca. 84.000m³

D19 Brynemo

Ca. 52 daa.
Ca. 182.000m³

Området ligger under
marin grense.
Løsmassekart viser tynt
humus- og torvdekke.
Befaring har vist punkter
med berg i dagen.
Det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Løsmassekart viser tynt
dekke av morene,
breelvavsetning og myr.
Området ligger i stor grad
over marin grense.
Georadarmålinger
indikerer generelt tynt
dekke over berg med et
enkelt område med
omkring 2-4m
løsmassedekke. Det er
vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Løsmassekart viser tynt
dekke av morene og myr.
Området ligger i stor grad
over marin grense.
Det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Løsmassekart viser tynt
humus- og torvdekke.
Befaring av området viser
mye bart berg. Området
ligger over marin grense
og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi

D20 Langtjern Ca. 78 daa.
Ca. 615.000m³

D23 Kåskollen Ca. 26 daa.
Ca. 169.000m³

Eksisterende adkomst/skogsvei gjennom
masselageret til
eiendommen Ødegård
blir berørt. Alternativ
adkomst må
opprettes.
Nærhet til
eksisterende E18 og
de hensyn det
medfører.
Ingen kjente forhold.

God adkomst rett fra
veitraseen inn i
masselageret med
dumper. Gode
terrengforhold.

Ingen kjente forhold.

God adkomst rett fra
veitraseen, samt mulig
adkomst via offentlig vei
og eksisterende skogsvei.
Gode terrengforhold og
mulig å stenge igjen et
pass slik at myrmasser
holdes på en side og
deponering av
steinmasser på motsatt
side. En bevarer da
myrområdene og fyller ut
i skogsområdet.

Ingen kjente forhold.

Som D19, men med
adkomst til masselageret
fra veilinjen via D19.
Gode terrengforhold.

God adkomst rett fra
veitraseen inn i
masselageret med
dumper. Bør etablere voll
for å dempe støy mot
eiendommen Ødegård.

Nærhet til
God adkomst direkte fra
eksisterende vei og de ny veitrase for
hensyn det medfører. massedeponering.
Innkjøring av utstyr mulig
fra offentlig vei fra
Krokenveien. Gode
terrengforhold.
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D24 Kåsa

Ca. 38 daa.
Ca. 327.000m³

D25A
Blautmyrdalen

Ca. 54 daa.
Ca. 332.000m³

D25B
Vassbånndalen

Ca. 19 daa.
Ca. 145.000m³

D26
Bråtvannsdalen

Ca. 51 daa.
Ca. 334.000m³

betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke og er noe i
kontakt med en markert
myr. Området ligger over
marin grense og det er
vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Befaring av
området viser mye bart
berg og noe myr i bunn av
dalen. Området
ligger over marin grense
og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke og
morenemateriale.
Området ligger over marin
grense og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke og
morenemateriale.
Georadar gjennom
området viser liten
mektighet av løsmasser
over berg. Området
ligger over marin grense
og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.

Noe høydeforskjell
innad i masselageret
så viktig å planlegge
gode og sikre
tippsteder.

God adkomst direkte fra
ny veitrase på pilotvei.
Flere angrepspunkt for
fylling i masselageret,
gode terrengforhold for
fylling. Innkjøring av
utstyr mulig fra offentlig
vei, Krokenveien via
eksisterende vei i
næringsområde.

Ingen kjente forhold.

Anlegge pilotvei for
dumper for adkomst fra
ny veitrase. Gode
terreng- og
stigningsforhold for
anleggstrafikk.

Ingen kjente forhold.

Anlegge pilotvei for
dumper for adkomst fra
ny veitrase. Konflikt ift.
høyspentmast midt i
dalsøkket. Gode terrengog stigningsforhold for
anleggstrafikk, men pga.
sikkerhetssone til mast
blir området redusert.

Ingen kjente forhold.

Adkomst direkte fra linja.
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D27 Salen

Ca. 31 daa.
Ca. 205.000m³

D28 Stedalen

Ca. 20 daa.
Ca. 227.000m³

D29 Brattliene Ca. 105 daa.
Ca. 1 000.000
m³

D30 Brondals- Ca. 120 daa.
heia
Ca. 890.000m³

D32
Brokelandsheia

Ca. 33 daa.
Ca. 150.000m³

Som for D26. Ligger på
motsatt side av linja, med
like grunnforhold.
Ligger i et område der
løsmassekart viser tynt
humus- og torvdekke.
Georadar gjennom
området viser liten
mektighet av løsmasser
over berg. Området ligger
over marin grense og det
er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Området
ligger over marin grense
og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.

Ingen kjente forhold.

God adkomst direkte fra
ny veitrase.

Ingen kjente forhold.

Området ligger
anleggsteknisk vanskelig
tilgjengelig, og det er
vurdert å ha liten
kapasitet.

Blandet eksisterende
trafikk og
anleggstrafikk dersom
avkjøring er direkte fra
Gamle Sørlandske. Kan
unngå dette ved bruk
av pilotvei fra veilinje
inn i masselageret.

Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Området
ligger i hovedsak over
marin grense og det er
vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Området ligger under
marin grense.
Løsmassekart viser tynt
humus- og torvdekke.
Befaring har vist punkter
med berg i dagen. Det er
vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.

Ingen kjente forhold.

Adkomst fra Gamle
Sørlandske eller direkte
fra veitraseen på pilotvei
langs Gamle Sørlandske.
Flatt område og
anvendelig for å opprette
knuseverk/
mobilt asfaltverk m.m. i
tillegg til masselager.
Anleggsvei/pilotvei fra
veilinje inn i sør av er ikke
like lett tilkomst p.g.a
høydeforskjeller.
Adkomst fra veglinja.
Kupert terreng.

Må krysse
eksisterende E18.
Nærhet til
næringsarealer.

Fylle opp søkk i terrenget
for mulig
næringsutvikling. Ikke
adkomst til masselager
rett fra veitraseen, men
må kjøre på eksisterende
vei og krysse
eksisterende E18.
Eksisterende kulvert
under E18 i sørenden av
masselager kan være
mulig som adkomst uten
for mye konflikt med
offentlig veinett.
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Alternativ adkomst fra
offentlig veinett er
avkjøring i kryss
Brokelandsheia via
Gjerstadveien inn i
masselageret.
Transport på offentlig Ikke adkomst til
vei gjennom tettsted
masselager rett fra
med mye
veitraseen, men må kjøre
næringsområder.
på offentlig vei gjennom
Brokelandsheia, med
adkomst inn i
masselageret fra
Gjerstadveien via
eksisterende adkomster
til næringsbebyggelse.
Greie terrengforhold.
Kryssing av
Ikke adkomst til
eksisterende E18 for
masselager rett fra
deponering av masser. veitraseen, men må
krysse eksisterende E18.
God adkomst mellom
veitrase og masselager
via midlertidig
rundkjøring for kryssing
tvers over eksisterende
E18. Terrengforholdene
gode til kryssing i plan.
Alternativ adkomst er
avkjøring fra
Gjerstadveien via
eksisterende skogsvei i
nordenden av
masselageret.
Fylling på/i myr er
Adkomst direkte fra
utfordrende
veitraseen med dumper.
Deponering på
myrområder som kan
kreve ekstra tiltak og
være utfordrende for
anleggsgjennomføring.
Mulig å benytte som
riggområde i
anleggsfasen da det er i
nærhet til eksisterende
E18.

D33
Brokelandsheia

Ca. 261 daa.
Ca. 1 977.000
m³

Området ligger delvis over
marin grense og
løsmassekart viser tynt
torv-/ humusdekke, samt
myr. Det er vurdert at de
øvrige områder
sannsynligvis ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.

D34
Klafjellmyra

Ca. 253 daa.
Ca. 1 360.000
m³

Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke og myr. Dybde i
myr er ca. 6 meter.
Området ligger over marin
grense og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer.

D35 Mjåvann

Ca. 40 daa.
Ca. 450.000 m³

Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Området
ligger over marin grense.
Det er to lavpunkter i
området, der det kan være
myr eller bløte løsmasser.
Øvrige grunnforhold
vurderes ikke å gi
nevneverdige utfordringer
i forbindelse med
etablering av masselager.
Masselageret ligger i et
Ingen kjente forhold.
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke og
morenemateriale,
usammenhengende eller
tynt dekke over

D36 Molands- Ca. 42 daa.
vann
Ca. 437.000m³

God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Flere
angrepspunkt for fylling i
masselageret, gode
terrengforhold for fylling.
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D37 Limyra

Ca. 19 daa.
Ca. 240.000m³

D38 Limyra

Ca. 14 daa.
Ca. 122.000 m³

D39 Moland

Ca. 115 daa.

D40 Rundholt Ca. 26 daa.
Ca. 200.000 m³

berggrunnen. Området
ligger over marin grense
og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Området
ligger over marin grense.
Det er et lavpunkt i
området der det kan være
myr eller bløte løsmasser.
Øvrige grunnforhold
vurderes ikke å gi
nevneverdige utfordringer
i forbindelse med
etablering av masselager.
Som for D37. Ligger på
motsatt side av linja, med
like grunnforhold.

Fylling på/i myr er
utfordrende

God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
terrengforhold for fylling.
Deponering på
myrområder som kan
kreve ekstra tiltak.

Fylling på/i myr er
utfordrende

God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
terrengforhold for fylling.
Deponering på
myrområder som kan
kreve ekstra tiltak
Arealet ønskes av
anleggshensyn ikke som
masselager på grunn av
dårlig grunnforhold og
lang transportavstand fra
veitraseen til
masselagerområde.

Området er under marin
Ingen kjente forhold.
grense og løsmassekart
indikerer marine masser,
og er derfor angitt som
mulig kvikkleireområde.
Det er ikke gjennomført
geoteknisk befaring eller
utført grunnundersøkelser.
Områdets topografi
medfører at det ikke er
risiko for områdeskred
(kvikkleireskred). Det kan
bli behov for vesentlige
tiltak før området kan
benyttes til masselagring
og eventuelle fremtidige
formål.
Masselageret ligger i et
Fylling på/i myr er
område der løsmassekart utfordrende
viser tynt humus- og
torvdekke. Området
ligger over marin grense.
Det er et lavpunkt i
området, der det kan være
myr eller bløte løsmasser.
Øvrige grunnforhold

God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
terrengforhold for fylling.
Deponering på
myrområder som kan
kreve ekstra tiltak.
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D41 Rundholt Ca. 19 daa.
Ca. 80 000 m³

D42 Rundholt Ca. 23 daa.
Ca. 230.000 m³

vurderes ikke å gi
nevneverdige utfordringer
i forbindelse med
etablering av masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke og myr.
Området ligger over marin
grense. Det er ukjent
dybde i myra. Øvrige
grunnforhold vurderes
ikke å gi nevneverdige
utfordringer i forbindelse
med etablering av
masselager.
Masselageret ligger i et
Fylling på/i myr er
område der løsmassekart utfordrende
viser tynt humus- og
torvdekke og myr.
Området ligger over marin
grense. Det er ukjent
dybde i myra. Øvrige
grunnforhold vurderes
ikke å gi nevneverdige
utfordringer i forbindelse
med etablering av
masselager.

D43 Bumyr

Ca. 26 daa.
Ca. 215.000m³

Masselageret ligger i et
Fylling på/i myr er
område der løsmassekart utfordrende
viser morenemateriale,
usammenhengende eller
tynt dekke over berg.
Området ligger over marin
grense. Det er to
lavpunkter i området, der
det kan være myr eller
bløte løsmasser. I den
sørlige dal er det tolket >6
m løsmasser i georadar,
som kan indikerer myr.
Øvrige grunnforhold
vurderes ikke å gi
nevneverdige utfordringer
i forbindelse med
etablering av masselager.

D45 Djupmyr

Ca. 76 daa.
Ca. 620.000m³

Masselageret ligger i et
Fylling på/i myr er
område der løsmassekart utfordrende
viser tynt humus- og
torvdekke. Området ligger

Ligger i framtidig
kryssområde.
Overskuddsmasser kan
fylles for å arrondere
terreng i krysset.

Utfylling for mulig
næringsareal.
Utvidelsen går inn i
myrområdet Moltekjerr
som må håndteres.
Det forventes etappevis
deponering og at man
unngår ferdsel med
tunge maskiner før det er
lagt ut masser i jevnt lag.
God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
terrengforhold for fylling.
God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
terrengforhold for fylling.
Deponering på
myrområder som kan
kreve ekstra tiltak.

God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
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D46
Ca. 20 daa.
Kråketjernhog Ca. 140.000m³
sten

D47
Ca. 33 daa.
Kråketjernhog Ca. 295.000m³
sten

D49 Sagåsen

Ca. 7 daa.
Ca. 54.000m³

D50 Sagåsen

Ca. 5 daa.
Ca. 36.000m³

D51 Skjerkholt Ca. 8 daa.
Ca. 38.000m³

over marin grense. Det er
to lavpunkter i området,
der det kan være myr eller
bløte løsmasser. Øvrige
grunnforhold vurderes
ikke å gi nevneverdige
utfordringer i forbindelse
med etablering av
masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Området ligger
over marin grense.
Nordlige del grenser mot
registrert myr ved
Klokkermyra. I sørlig del er
det et lavpunkt, hvor det
kan være myr eller bløte
løsmasser. Øvrige
grunnforhold vurderes
ikke å gi nevneverdige
utfordringer i forbindelse
med etablering av
masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Området
ligger over marin grense
og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Området
ligger over marin grense
og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Som for D49. Ligger på
motsatt side av linja, med
like grunnforhold.

Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og

terrengforhold for fylling.
Deponering på
myrområder som kan
kreve ekstra tiltak.

Ingen kjente forhold.

God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
terrengforhold for fylling.
Høyspentlinje i nærheten.

Ingen kjente forhold.

God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
terrengforhold for fylling.

Ingen kjente forhold.

God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
terrengforhold for fylling,
noe skrånende terreng.

Ingen kjente forhold.

God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
terrengforhold for fylling,
noe skrånende terreng.
Adkomst direkte fra ny
veitrase for
massedeponering med

Ingen kjente forhold.
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D52 Skjerkholt Ca. 14 daa.
Ca. 84.000m³

D53 Sandvann Ca. 25 daa.
Ca. 280.000m³

D54 Modalen

Ca. 24 daa.
Ca. 255.000m³

torvdekke. Området ligger
over marin grense, men
grenser mot områder som
ligger under marin grense,
mot elva. Forutsatt at
masselageret plasseres
over marin grense er det
vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Området ligger
over marin grense, men
grenser mot områder
langs elva som ligger
under marin grense.
Forutsatt at masselageret
plasseres over marin
grense er det vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Området ligger
over marin grense.
Det er et lavpunkt (daler) i
området fra sørøst til
nordlige del, der det kan
være myr eller bløte
løsmasser. Øvrige
grunnforhold vurderes
ikke å gi nevneverdige
utfordringer i forbindelse
med etablering av
masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Noe av
området ligger under
marin grense. Det er et
lavpunkt i området, som
ligger under marin grense,
og hvor det er tolket noen
meter løsmasser i
georadar. Det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi

dumper. Utfordrende
terrengforhold for fylling,
skrånende terreng.

Nærføring for tur- og God adkomst direkte fra
skogsvei, samt fylling i ny veitrase for
skrånende terreng.
massedeponering med
dumper. Noe skrånende
terreng, ellers gode
terrengforhold for fylling.

Ingen kjente forhold.

God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
terrengforhold for fylling,
men noe skrånende
terreng

Ingen kjente forhold.

God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
terrengforhold for fylling.
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D56 Bjørnstad Ca. 19 daa.
Ca. 91.000m³

D58 Gårdalen Ca. 25 daa.
Ca. 335.000m³

D59 Tronskjær Ca. 51 daa.
Ca. 574.000m³

D63 Plassen

Ca. 9 daa.
Ca. 39.000m³

D65 Hulldalen Ca. 91 daa.
Ca. 835.000m³

betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Området
ligger over marin grense
og det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Masselageret ligger i et
område der løsmassekart
viser tynt humus- og
torvdekke. Noe av
området ligger under
marin grense. Det er et
lavpunkt i området, som
ligger under marin grense,
og hvor det er tolket noen
meter løsmasser i
georadar.
Det er vurdert at
grunnforholdene ikke vil gi
betydelige utfordringer i
forbindelse med etablering
av masselager.
Det forventes jf.
løsmassekart tynt dekke
over berg.
Georadarmålinger på langs
av området er utført og
indikerer generelt tynt
dekke over berg, med et
enkelt område med
omkring 4-6 meter
løsmassedekke.
Det forventes jf.
løsmassekart tynt dekke
over berg. Det er ikke gjort
geotekniske undersøkelser
i området.

Bratt terreng for
anleggsvei og
massetransport

Utfordrende terreng med
stor stigning på pilotvei
for kjøring av masser rett
fra veilinjen til
masselager.

Transport på offentlig
vei og kryssing over
E18 på eksisterende
bru.

Ikke adkomst til
masselager rett fra
veitraseen, men må kjøre
på offentlig vei med
adkomst inn i
masselageret fra fv. 410
Holtsveien.

Ingen kjente forhold.

God adkomst direkte fra
ny veitrase for
massedeponering med
dumper. Gode
terrengforhold for fylling.

Massetransport på
Ikke adkomst til
lokalvei og kryssing av masselager rett fra
smal eksisterende bru. veitraseen, men må kjøre
på eksisterende lokalvei
til Plassen med
anleggsvei inn i
masselageret fra
sørenden.
Det forventes jf.
Ingen kjente forhold.
Området for
løsmassekart tynt dekke
masselagring er planlagt
over berg. Det er ikke gjort
nord for veilinja, og vil få
geotekniske undersøkelser
tilkomst via pilotvei fra
i området.
linja. Greie terrengforhold
for fylling, noe skrånende
terreng.
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D67 Hulldalen Ca. 72 daa.
Ca. 475.000m³

Det forventes jf.
Ingen kjente forhold.
løsmassekart tynt dekke
over berg.
Georadarmålinger på tvers
av den sørlige del av
området er utført og
indikerer generelt tynt
dekke over berg. Flere
registeringer av berg i
dagen er gjort.

Adkomstvei/pilotvei fra
veglinja. Kupert terreng
og utfordrende pga.
høydeforskjellene.

Som det framkommer i kapittel 3.3 ble det søkt etter gode alternativet for områder til
masselagring med kort avstand til linja for å redusere transportbehovet, samtidig som
man så etter områder med lavest mulig grad av konflikter. Resultatet av dette
arbeidet har ført til at de fleste av alternativene som er vurdert er godt egnet ut fra
anleggstekniske hensyn. God adkomst som unngår offentlig vei, gode terrengforhold
for masseoppfylling og grunnforhold som ikke krever omfattende tiltak er forhold
som gjør at noen områder vurderes som bedre enn andre, ut fra anleggstekniske
hensyn.
Av områdene som er vurdert er det særlig to områder som vurderes som lite
gunstige ut fra "andre forhold". D28 Stedalen ligger terrengmessig vanskelig
tilgjengelig fra veilinja og er vurdert å ha relativt liten kapasitet. D39 Moland ligger et
stykke unna veilinja, og vil medføre mer transport enn nærmere alternativer. I tillegg
ligger området under marin grense med fare for dårlige grunnforhold, som vil kunne
medføre omfattende tiltak.

5.7

Skadereduserende tiltak

Forskrift om konsekvensutredninger setter krav til forebygging av skadevirkninger av
et tiltak, og det skal beskrives tiltak for å redusere eventuelle skadevirkninger. I
fagrapportene med konsekvensutredninger av masselager for ikke prissatte tema er
det beskrevet forslag til tiltak, og det henvises til de enkelte fagrapportene for
temaene landskapsbilde, naturmangfold, naturressurser, kulturarv og friluftsliv / byog bygdeliv.
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6

Sammenstilling og anbefaling

Områder

D1 Dørdal

Land-

Natur-

Natur-

Kultur

Friluftsliv

skaps-

mang-

ressurs

- arv

/by- og

bilde

fold

(0)

(0)

Andre forhold

bygdeliv
(0)

(0)

(0)

Under marin grense, med fjell i dagen, men
også bløte områder. Anleggstrafikk på lokal
vei og noe transportavstand.

D6 Skaugheia

(- -)

(- - -)

(0)

(0)

(0)

Løsmassekart viser tynt dekke over berg.
Kort avstand og god adkomst, som krysser
eks. vei. Egnet for knusing.

D9 Stidalen

(- -)

(- - -)

(0)

(0)

(- -)

Påvist kvikkleire i lavere områder. Grei
adkomst. Stigning og skrånende terreng.

D12 Vesterbekk

(0)

(- -)

(+)

(0)

(0)

Under marin grense, men påvist fjell og
vurdert som uten betydelige utfordringer
mtp. grunnforhold. Nært dagens E18.
Direkte adkomst fra linja.

D13 Ødegård

(-)

(- - -)

(0)

(- -)

(-)

Påvist bløte masser (torv/kvikkleire) i deler
av området. Nært dagens E18 og Ødegård.
God adkomst og gode terrengforhold.

D14 Ødegård

(-)

(-)

(0)

(- -)

(-)

Under marin grense, men påvist fjell og
vurdert som uten betydelige utfordringer
mtp. grunnforhold. God adkomst direkte fra
linja.

D19 Brynemo

(-)

(-)

(-)

(0)

(-)

Tynt løsmassedekke. Vurdert som uten
betydelige utfordringer mtp. grunnforhold.
Adkomst direkte fra linja og via skogsvei.
Gode terrengforhold.

D20 Langtjern

(-)

(-)

(0)

(0)

(-)

Tynt løsmassedekke. Vurdert som uten
betydelige utfordringer mtp. grunnforhold.
Adkomst direkte fra linja og via skogsvei.
Gode terrengforhold. God adkomst via D19.
Gode terrengforhold.

D23 Kåskollen

(+)

(0)

(0)

(0)

(0)

Mye bart berg. Vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. God
adkomst fra linja, samt via offentlig vei.
Gode terrengforhold

D24 Kåsa

(0)

(-)

(0)

(0)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke.
Kontakt med myr. Vurdert som uten
betydelige utfordringer mtp. grunnforhold.
Kort avstand med adkomst via pilotvei.

D25A Blautmyrdalen

(- -)

(- -)

(0)

(0)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke.
Påvist fjell i dagen, samt myr. Vurdert som
uten betydelige utfordringer mtp.
grunnforhold. God adkomst via pilotvei, og
gode terrengforhold.
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D25B
Vassbånndalen

(-)

(-)

(0)

(0)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke.
Vurdert som uten betydelige utfordringer
mtp. grunnforhold. God adkomst via pilotvei,
og gode terrengforhold. Konflikt med
høyspent.

D26 Bråtvannsdalen

(-)

(-)

(-)

(0)

(-)

Tynt løsmassedekke. Vurdert som uten
betydelige utfordringer mtp. grunnforhold.
Adkomst direkte fra linja. Greie
terrengforhold.

D27 Salen

(0)

(-)

(-)

(-)

(-)

Tynt løsmassedekke. Vurdert som uten
betydelige utfordringer mtp. grunnforhold.
Adkomst direkte fra linja.

D28 Stedalen

(0)

(-)

(0)

(0)

(0)

Tynt løsmassedekke. Vurdert som uten
betydelige utfordringer mtp. grunnforhold.
Vanskelig tilgjengelig. Liten kapasitet.

D29 Brattliene

(-)

(-)

(0)

(0)

(-)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke.
Vurdert som uten betydelige utfordringer
mtp. grunnforhold. Adkomst via Gml.
Sørlandske eller pilotvei. Egnet for knusing
av masser.

D30 Brondalsheia

(-)

(-)

(0)

(0)

(-)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke.
Vurdert som uten betydelige utfordringer
mtp. grunnforhold. Kupert terreng og
adkomst.

D32
Brokelandsheia

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke. Noe
berg i dagen. Vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. Må benytte
eks. vei. Nærhet til eks. næringsarealer.

D33
Brokelandsheia

(0)

(-)

(0)

(0)

(- -)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke,
samt myr og berg i dagen. Vurdert som uten
betydelige utfordringer mtp. grunnforhold.
Noe avstand til linja, og adkomst via
offentlig vei. Gode terrengforhold.

D34
Klafjellmyra

(0)

(-)

(0)

(0)

(-)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke,
samt myr. Øvrig vurdert som uten
betydelige utfordringer mtp. grunnforhold.
Adkomst over eks. E18 eller via skogsvei.

D35 Mjåvann

(-)

(-)

(-)

(-)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke, og
det kan være noe myr og bløte masser.
Øvrig vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. Adkomst
direkte fra linja. Egnet som riggområde.

D36 Molandsvann

(-)

(-)

(- -)

(-)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke.
Vurdert som uten betydelige utfordringer
mtp. grunnforhold. Adkomst direkte fra linja.
Gode terrengforhold.
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D37 Limyra

(-)

(0)

(-)

(-)

(-)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke, og
det kan være noe myr og bløte masser.
Adkomst direkte fra linja. Gode
terrengforhold.

D38 Limyra

(-)

(-)

(-)

(0)

(-)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke, og
det kan være noe myr og bløte masser.
Adkomst direkte fra linja. Gode
terrengforhold.

D39 Moland

(0)

(- - -)

(0)

(- -)

(0)

Ligger under marin grense, og løsmassekart
indikerer marine masser og mulig kvikkleire.
Lang avstand til linja.

D40 Rundholt

(0)

(- - -)

(0)

(0)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke, og
det kan være noe myr og bløte masser.
Øvrig vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. Adkomst
direkte fra linja og gode terrengforhold.

D41 Rundholt

(-)

(0)

(0)

(-)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke, og
samt noe myr. Øvrig vurdert som uten
betydelige utfordringer mtp. grunnforhold.
Ligger i kryssområde i linja, og masser kan
bruke til oppfylling og terrengarrondering i
krysset.

D42 Rundholt

(- -)

(- - -)

(0)

(-)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke, og
samt myr. Øvrig vurdert som uten
betydelige utfordringer mtp. grunnforhold.
Adkomst direkte fra linja. Myr krever tiltak
mtp oppfylling for mulig næring.

D43 Bumyr

(- -)

(-)

(0)

(0)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke, og
det kan være noe myr og bløte masser.
Øvrig vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. Adkomst
direkte fra linja og gode terrengforhold.

D45 Djupmyr

(- -)

(- -)

(0)

(-)

(- -)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke, og
det kan være noe myr og bløte masser.
Øvrig vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. Adkomst
direkte fra linja og gode terrengforhold.

D46
Kråketjernhogst
en

(-)

(-)

(0)

(- -)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke, og
det kan være noe myr og bløte masser.
Øvrig vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. Adkomst
direkte fra linja og gode terrengforhold.
Høyspentlinje i nærheten.

D47
Kråketjernhogst
en

(-)

(-)

(0)

(- -)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke,
Vurdert som uten betydelige utfordringer
mtp. grunnforhold. Adkomst direkte fra linja
og gode terrengforhold.

Side 103 av 108

FAGRAPPORT MASSELAGRING
KONSEKVENSUTREDNING SAMLERAPPORT

D49 Sagåsen

(-)

(-)

(0)

(-)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke,
Vurdert som uten betydelige utfordringer
mtp. grunnforhold. Adkomst direkte fra linja
og gode terrengforhold.

D50 Sagåsen

(-)

(-)

(0)

(- -)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke,
Vurdert som uten betydelige utfordringer
mtp. grunnforhold. Adkomst direkte fra linja
og gode terrengforhold.

D51 Skjerkholt

(- -)

(- -)

(0)

(-)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke,
Grenser mot områder under marin grense i
sør. Øvrig vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. Adkomst
direkte fra linja. Skrånende og ikke optimalt
terreng.

D52 Skjerkholt

(- - -)

(- -)

(0)

(-)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke,
Grenser mot områder under marin grense i
nord. Øvrig vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. Adkomst
direkte fra linja. Nærføring til skogsvei.
Ellers gode terrengforhold.

D53 Sandvann

(0)

(- -)

(0)

(-)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke, og
det kan være noe myr og bløte masser.
Øvrig vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. Adkomst
direkte fra linja og gode terrengforhold, noe
skrånende.

D54 Modalen

(- -)

(-)

(-)

(-)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke,
men undersøkelser viser større dybde noen
steder. Øvrig vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. Adkomst
direkte fra linja og gode terrengforhold.

D56 Bjørnstad

(-)

(0)

(0)

(0)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke,
Vurdert som uten betydelige utfordringer
mtp. grunnforhold. Adkomst direkte fra linja,
men utfordrende terreng.

D58 Gårdalen

(0)

(- - - -)

(0)

(0)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke,
men undersøkelser viser større dybde noen
steder. Øvrig vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. Adkomst via
offentlig vei.

D59 Tronskjær

(- -)

(- -)

(0)

(- -)

(-)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke,
men undersøkelser viser større dybde noen
steder. Øvrig vurdert som uten betydelige
utfordringer mtp. grunnforhold. Adkomst
direkte fra linja og gode terrengforhold.

D63 Plassen

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke.
Adkomst via eksisterende lokalvei.
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D65 Hulldalen

(-)

(-)

(0)

(0)

(-)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke.
Adkomst direkte fra linja. Gode
terrengforhold, noe skrånende.

D67 Hulldalen

(- -)

(0)

(0)

(0)

(0)

Løsmassekart viser tynt løsmassedekke, og
undersøkelser viser noe berg i dagen.
Adkomst via masslager D65. Kupert terreng
og utfordrende pga høydeforskjellene.

Ved oppretting av masselager vil man i de aller fleste tilfeller komme ut med negative
konsekvenser for ikke-prissatte tema, særlig i områder som er mer eller mindre
naturpreget i dagens situasjon. Slik er det også her, og de aller fleste
masselagringsområdene kommer ut med negative konsekvenser for ett eller flere av
de ikke-prissatte temaene. Av de mulige masselagringsområdene som er
konsekvensutredet er det likevel noen som er vurdert til å ikke ha negative
konsekvenser for de ikke-prissatte temaene, dette gjelder masselager som ligger i
tilknytning til næringsområder som D23 Kåskollen og D32 Brokelandsheia. I tillegg er
det en del av de utredete masselagrene som kommer ut med få negative virkninger
for de ikke-prissatte tema, dette gjelder særlig for den nordlige delen av strekningen,
fra Ødegård og sør til Rundholt.
To av masselagringsområdene blir ut fra anleggstekniske hensyn ikke anbefalt å
benytte. Dette er D28 Stedalen som ligger terrengmessig vanskelig tilgjengelig fra
veilinja og er vurdert til å ha relativt liten kapasitet. D39 Moland ligger et stykke unna
veilinja, og vil medføre mer transport enn nærmere alternativer. I tillegg ligger
området under marin grense med fare for dårlige grunnforhold, som vil kunne
medføre omfattende tiltak.
D39 Moland kommer i tillegg til dårlige grunnforhold også dårlig ut i
konsekvensutredningen for både naturmangfold og kulturarv, og blir ut fra en samlet
vurdering anbefalt å sile bort. D28 Stedalen kommer relativt greit ut for de ikkeprissatte verdiene, men ettersom tilkomst til området er så ugunstig for faktisk bruk,
kapasiteten er relativt liten og det ligger andre mulige deponi relativt nær, så er det
også anbefalt å sile ut dette masselagringsområdet.
Samlet sett står man tilbake med 42 masselagringsområder. Av disse er det noen som
har relativt store negative konsekvenser for ett eller flere ikke-prissatte tema. Dette
gjelder særlig for masselager helt nord på strekningen, og fra Rundholt og sørover til
Skjerkholt. Det er likevel valgt å ikke sile ut disse masselagrene med utgangspunkt i
hele prosessen som man har vært gjennom ved valg av masselager. Som det går frem
av denne rapporten (jf. kap. 3.3) er det gjort et grundig forarbeid der man har lagt
flere kriterier til grunn for utvelgelse av masselagringsområder i utgangspunktet, i
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tillegg til at det ble foretatt en grovsiling av mulige masselager som man tidlig så ville
ha for store konsekvenser for ikke-prissatte tema.
Av de masselagrene som er tatt inn i denne rapporten må man, i tillegg til negative
konsekvenser for ikke-prissatte verdier, også se alternativene opp mot andre
vurderinger. Det er vedtatt at det skal bygges ny E18, og det blir et masseoverskudd
ved bygging av vegtiltaket som må håndteres. Det er dermed ikke et alternativ å ikke
plassere massene. Masseoverskuddet er ganske jevnt fordelt over strekningen. I
arbeidet med å finne mulige masselager har et viktig prinsipp derfor vært å legge til
rette for masselagring jevnt fordelt i hele prosjektområdet, for å unngå store
transportavstander med påfølgende miljøulemper, klimabelastning og kostnader.
Med unntak av D28 Stedalen og D39 Moland anbefales det at masselagrene som er
beskrevet i kapittel 4 innarbeides i reguleringsplanen.
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Statens vegvesen håndbok V712, Konsekvensanalyser
E18 Tvedestrand – Bamble, Fagrapport anleggsgjennomføring, COWI 2021
E18 Tvedestrand – Bamble, Fagrapport masseforvaltningsplan, COWI 2021
E18 Tvedestrand – Bamble, Fagrapport sulfidførende bergarter, COWI 2021
E18 Tvedestrand – Bamble, Fagrapport geoteknikk, COWI 2021
E18 Tvedestrand – Bamble, Fagrapport hydrologi, COWI 2021
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•
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E18 Tvedestrand – Bamble, Masselagring konsekvensutredning landskapsbilde
E18 Tvedestrand – Bamble, Masselagring konsekvensutredning naturmangfold
E18 Tvedestrand – Bamble, Masselagring konsekvensutredning naturressurser
E18 Tvedestrand – Bamble, Masselagring konsekvensutredning kulturarv
E18 Tvedestrand – Bamble, Masselagring konsekvensutredning friluftsliv / byog bygdeliv
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