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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 prosjektets miljøprogram
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. Fagansvarlig for miljøprogrammet har vært Ida Nossen
April 2021
Rugtvedt
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1 Sammendrag
Dette miljøprogrammet er utarbeidet for E18 Tvedestrand-Bamble. Dokumentet er bygd opp
etter Nye Veiers krav og er tilpasset behov og arbeidsprosesser i Nye Veier. Miljøprogrammet
er utarbeidet for reguleringsplan. Miljøplan utarbeides av Nye Veier som del av
konkurransegrunnlaget for utbyggingsprosjektet.
Miljøprogrammet beskriver mål og anbefalinger for videre planlegging og bygger på
miljøplan utarbeidet i kommunedelplanen. Programmet er overordnet, men inneholder også
en miljørisikovurdering med avbøtende tiltak for den videre planleggingen, samt bygge- og
anleggsfasen. Miljøprogrammet skal danne grunnlag for miljøarbeidet i anleggsfasen.
Miljøprogrammet består av flere fagtemaer og sammenfatter kunnskapsgrunnlaget fra
temarapporter for naturmangfold, naturressurser, kulturarv, klima og energi, landskapsbilde
og friluftsliv/by- og bygdeliv. Programmet omfatter også materialer og avfallsbehandling, og
forurensning av grunn.
Det er flere miljørisikoer knyttet til prosjektet, de største miljørisikoene er hovedsakelig
påvirkning av friluftsliv, natur og vilt, støy, vannmiljø, inngrep i myr og potensiale for å treffe
på sulfidholdige bergarter og håndtering av dette.
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2

Innledning

2.1

Bakgrunn

E18 Tvedestrand – Bamble inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad som ble vedtatt
i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har prioritert strekningen E18
Tvedestrand – Bamble for regulering og utbygging. Veistrekningen som skal reguleres går
gjennom kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad,
Vegårshei, Risør og Tvedestrand i Agder.
E18 i Norge er del av en internasjonal europavei som begynner i Craigavon i Nord-Irland og
ender i St. Petersburg i Russland. I europaveinettet har E18 dermed retning fra vest mot øst. I
Norge har E18 hatt motsatt retning, fra Ørje ved riksgrensen mot Sverige, til Kristiansand hvor
den møter E39 og fergeforbindelse mot Europa.
I forbindelse med regionsreformen som ble innført i Norge 1. januar 2020, ble det bestemt at E18
i Norge skal snus slik at veien følger samme retning som den gjør internasjonalt. For
reguleringsprosjektet har snuoperasjonen blitt iverksatt i løpet av høsten 2020. Prosjektet E18
Dørdal – Grimstad har retning øst mot vest. I oppstarten av reguleringsplanarbeidet for E18
mellom Tvedestrand og Bamble ble retning og navn fra kommunedelplanarbeidet videreført i
planprogram for regulering av E18 Dørdal – Tvedestrand. I planbeskrivelse og fagrapporter
beskrives derfor prosjektet i retning fra Bamble mot Tvedestrand, selv om prosjektnavnet har fått
motsatt retning og blitt til E18 Tvedestrand – Bamble.

Figur 2-1: Utsnitt av utbyggingsområde E18 Sørøst.

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.

Samfunnsmål
•

•

Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 20222033 nås.
Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet.
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•

Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye transportsystemet
for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Effektmål
•

•

•
•

•

•

2.3

Økt verdiskapning i regionen, gjennom økt mobilitet i berørte bo- og arbeidsmarkeder,
med minimum 15 % av investeringskostnadene fra åpningsåret i forhold til Nullveinettet.
Et transportsystem som samlet sett bedrer trafikksikkerheten med minst 11 færre skadde
og drepte per år i forhold til Nullveinettet i åpningsåret.
Bærekraftsertifisering ved bruk av Ceequal.
Et transportsystem som samlet sett forbedrer framkommeligheten i berørte bo- og
arbeidsmarkeder, og legger til rette for økt kollektivtrafikk.
Et transportsystem som ikke øker negative ringvirkninger for trafikksikkerhet og
framkommeligheten på øvrig veinett.
Mer enn 12 minutters reduksjon i reisetid på ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand.

Kort beskrivelse av tiltaket

Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i Bamble
kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. I sør 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. Strekningen er på ca. 54 km, og
planlegges for fartsgrense på 110 km/t.

Figur 2-2: Strekningen E18 Tvedestrand - Bamble. Kartet viser grensen for varsel om oppstart av planarbeidet.

I tiltaket inngår fire kryss på E18; Gjerdemyra og Fikkjebakke i Kragerø kommune, Brokelandsheia
i Gjerstad kommune og Risørkrysset i Risør kommune. I tillegg til veikryssene omfatter tiltaket
tunneler og konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke trafikanter, friluftsliv og
veier.
Som en del av planarbeidet inngår vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring, med tilhørende
masseforvaltning, og det er konsekvensutredet og anbefalt arealer for masselagring som en del
av tiltaket.
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3 Miljøprogram
I bestemmelsene fra kommunedelplanen E18 Dørdal – Grimstad er det krav om at det skal
utarbeides miljøprogram som en del av reguleringsplanarbeidet.
Et miljøprogram skal fastsette de miljømålene som skal ligge til grunn for valg av tiltak i et
prosjekt, gjennom hele prosjektets livsløp, og følges opp i en miljøoppfølgingsplan (heretter
kalt miljøplan) (Standard Norge, 2009). Foreliggende miljøprogram er utarbeidet for
reguleringsplan Tvedestrand – Bamble og bygger på miljøprogrammet utarbeidet for
kommunedelplan Dørdal – Grimstad (NyeVeier, Miljøprogram for E18 Dørdal-Grimstad, 2019)
Prosjektets faseinndeling er delt i to – hvor første del omhandler reguleringsplan, og del to
inkluderer totalentreprisen. Hensikten med å utarbeide et miljøprogram i reguleringsplan er å
legge et godt grunnlag for at Nye Veier som byggherre kan håndtere miljøutfordringer i
prosjektet, og for Nye Veiers prosjektspesifikke miljøplan for bygge- og driftsfasen.
Miljøprogrammet er ikke juridisk bindende, men skal omfatte hele prosjektets livsløp og
danne grunnlag for byggherrens miljøkrav og tiltak i anleggs- og driftsfasen.
Miljøprogrammet beskriver kunnskapsgrunnlaget for regulert linje og identifiserte
miljørisikoer på prosjektet. Miljøprogrammet inkluderer også anbefalte tiltak som kan
redusere miljørisikoene og danne grunnlag for totalentreprenøren sitt videre arbeid med
risikoreduserende tiltak i totalentreprisen.
For E18 Tvedestrand – Bamble er enkelte hensyn lagt til grunn ved vurderinger av
miljøpåvirkning. Disse er enten ivaretatt gjennom planbestemmelser, fagrapporter eller
gjennom vilkår fra miljømyndigheter gjennom senere søknader.
Miljøprogrammet er også en del av prosjektets miljøstyringssystem som skal sikre at
miljøkrav overholdes. Styringssystemet skal ivareta at miljøpolicy, miljømål, oppfølging i
senere faser, og miljødokumentasjon skal fungere gjennom prosjektets helhet og ulike faser,
se Figur 3-1.
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Reguleringsplan

Totalentreprise

Gjennomføring

•Miljøprogram
•Målsetninger miljø
•Miljørisiko
•Prosjektspesifikk miljøplan
•Miljørisiko og tiltak

•Overvåkning miljøparametere
•Rapportering og dokumentasjon på miljømål

•Tilbakeføring og re-etablering
Avslutning

Figur 3-1. Fasesinnedeling for arbeid med miljøprogram og miljøoppfølgingsplan fra reguleringsplan og videre i
totalentreprisen.

3.1

Prosjektets miljømål

Nye Veier ønsker å være fremtidsrettet og vil fokusere på bærekraftige løsninger for de
miljøutfordringer utbygging, drift og vedlikehold av veien gir. Nye Veier har en miljøstrategi
som gjelder for alle Nye Veiers prosjekter.
I Nye Veiers HMS policy står blant annet følgende:
"Nye Veier legger til grunn at alle ansatte og leverandører bidrar aktivt til å ivareta helse, miljø
og sikkerhet. Nye Veier har et mål om null skalder på personer eller på miljø. Prinsippet skal
være retningsgivende for Nye Veier sitt arbeider med helse, miljø og sikkerhet. Vi arbeider
systematisk mot vårt overordnede mål om ingen skader på personer, ingen miljøskader og
ingen skader på materielle verdier".
I tillegg til god planlegging og gjennomføring av byggeprosjektene vil Nye Veier bidra til
redusert CO₂-utslipp gjennom krav til valg av materialer og materialmengde, økt bruk av
alternativt drivstoff, og bruk av nullutslippsteknologi i prosjektene. En bevisst holdning til
selskapets påvirkning på samfunnet står sentralt når Nye Veier bygger vei i Norge – herunder
et mål om å redusere aktiviteters CO₂-utslipp.
Konkrete miljømål for E18 Tvedestrand – Bamble er som følger:
• Reduksjon av CO2 utslippene i ved bygging med 30 % sammenliknet med
basisberegning.
• Reduksjon av ikke kvotepliktige utslipp fra drift av veianlegget med 55 % over
driftsperioden på 60 år sammenliknet med basisberegning.
• Prosjektet skal Ceequal-sertifiseres for "Whole project" og oppnå sertifiseringsgrad
"Very Good".
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Prosjektet skal CEEQUAL sertifiseres. Ceequal (Civil Engineering Environmental QUALity
assessment and award sheme) er en internasjonalt anerkjent miljø- og bærekraftstandard
som danner en felles plattform for anleggsprosjekter. Sertifiseringen er basert på
gjennomførte tiltak for hele prosjektets livsløp og dekker fasene Strategi, Design og
Konstruksjon. CEEQUAL omfatter alle temaene i miljøprogrammet, og har i tillegg sterkt
fokus på bærekraft knyttet til ressurser, materialer og klimagassutslipp, samt hensyn til
naboer og interessenter (BREE, 2020).

3.2

Roller og ansvar

Bruk av CEEQUAL gjør at prosjektorganisasjonen må ha et robust opplegg for oppfølgning
og gjennomføring, samt at den blir utfordret på å forbedre arbeidet knyttet til bærekraft. En
viktig effekt av CEEQUAL er at den konkretiserer arbeidet med bærekraft for hele
organisasjonen fra prosjektledere til fagarbeidere.
Ansvar for miljø er definert gjennom prosjektorganisasjonen og innebærer i all hovedsak at
alle enheter har et selvstendig ansvar for å ivareta miljø innenfor eget ansvarsområde. For
reguleringsplanen er miljøansvar fordelt som følger:
Byggherre, Nye Veier
Nye Veier har som byggherre det overordnede ansvaret for ytre miljø i prosjektet og vil være
tiltakshaver for søknader til og tillatelser fra miljømyndighetene. Byggherren har også et
påse-ansvar og skal følge opp at prosjektet gjennomføres i henhold til de krav som gjelder.
Nye veier vil gjøre dette gjennom både samhandling, verifikasjoner, oppfølging og
overvåking. Byggherren har også ansvar etablering av prosjektets miljøplan og oppfølging av
krav til ytre miljø.
• Prosjektleder – har det overordnede ansvaret for prosjektet. Er ansvarlig for å sikre at
prosjektets miljømål og -krav er forankret i egen organisasjon og at det er
økonomiske rammer til å gjennomføre nødvendige tiltak for å oppfylle målsetninger
og lovkrav på miljøområdet
• Ytre miljørådgiver – deltar i beslutningsprosesser og fungerer som støtte for
prosjektledelsen. Utarbeider delmål, sikrer et funksjonelt miljøstyringssystem og
iverksetter aktiviteter for etterlevelse av miljøsystemet. Ytre miljørådgiver i
byggherreorganisasjonen har som ansvar å følge opp totalentreprenør på
miljøområdet i totalentreprisen.
Tabell 3-1. Byggherrens organisasjon med miljøansvar i reguleringsplan

Prosjektleder
Planleder
Kommunikasjon
Ytre miljørådgiver
Ceequal assessorer

Jørn Rinde
Stian Blindheim
Imi Vegge
Espen Hoell
Henrik Peter Møller og Espen Hoell
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Rådgiver, COWI
Rådgiver har ansvar for å operasjonalisere byggherres miljømål i prosjektet og følge opp i
reguleringen.
• Prosjektleder: er ansvarlig for å sikre at prosjektets miljømål er forankret i egen
organisasjon.
• YM-koordinator: rådgivers YM-koordinator sitt ansvar på miljø innebærer å utarbeide
miljøprogram, miljørisikovurdering og anbefale tiltak for å redusere miljørisikoen i
prosjektet, samt bidra med grunnlag og underlag for byggherrens miljøstyring i
prosjektet
• KU-fagleder: innebærer fagledere for alle KU-relaterte miljøtema.
Tabell 3-2- Rådgivers organisasjon med miljøansvar i reguleringsplan.

Prosjektleder
Planleder
Kommunikasjon
YM-koordinator med fagledere
Ceequal assessorer

Kristian De Lange
Heidi Bergom
Rina Brunsell Harsvik
Ida Nossen
Ann Jeanett Manstad-Hulaas og Ida Nossen

Totalentreprenør, når denne blir valgt:
I totalentreprisen vil totalentreprenør med sin rådgiver være ansvarlig for å utarbeide en
prosjektspesifikk miljøplan basert på byggherrens miljøplan og kontraktkrav til ytre miljø.
Totalentreprenøren er den utførende organisasjonen i prosjektet. I anleggsfasen skal
entreprenøren være ansvarlig for å etablere prosedyrer og gjennomføre tiltak for å ivareta
miljøet i henhold til målsetninger fastsatt i miljøprogram, miljøplan og Nye Veiers
kontraktkrav.
Entreprenør er også ansvarlig for å følge opp vilkår fra myndigheter satt i søknadstillatelser
og følge opp forhold som vil krevere ytterligere søknadsprosesser i samarbeidet med Nye
Veier.

3.3

Miljøkrav

Tiltaket skal gjennomføres innenfor gjeldende lover med tilhørende forskrifter som omfatter
miljøhensyn. Både miljøprogrammet og miljøplanen skal forankres i de gjeldene lover og krav
som omfatter miljø.
Vedlegg A lister hvilke lovkrav og retningslinjer som omfattes av prosjektet. Listen er ikke
uttømmende.

3.4

Miljøkommunikasjon

Nye Veier har et omfattende styringssystem med prosedyrer for kvalitet og HMS.
Kommunikasjon er viktig i alle Nye Veiers prosjekter og medvirkning med interessenter
knyttet til planleggingen og gjennomføringen av prosjektet er sentralt. For E18 TvedestrandBamble er følgende ambisjon om miljøkommunikasjon satt:
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•

Det skal gis tilstrekkelig informasjon slik at ingen berørte skal utsettes for unødvendig
usikkerhet om anleggsvirksomheten.

•

Naboer og andre berørte skal få den miljøinformasjonen som de etterspør, og Nye
Veier skal opptre som åpen, engasjert og profesjonell.

Grunneiere og andre interessenter i lokalsamfunnet bør informeres aktivt gjennom
nabovarsling og gjennom informasjon til lokale media. Her bør det sies noe om prosjektets
miljøaspekter, arbeidenes konsekvenser for omgivelsene og varighet, som for eksempel ved
støyende arbeider.
Ansvar for å besvare prosjektrelaterte forespørsler er hjemlet i miljøinformasjonsloven, og
ansvaret for å besvare eksterne klager og forespørsler, skal plasseres entydig i
prosjektorganisasjonen. Prosjektets miljøprogram, miljøplan(er) og fagrapporter på miljø skal
utgjøre et tilstrekkelig grunnlag for å kunne besvare slike henvendelser.
Miljøinformasjon som oppstår som ledd i prosjektarbeidet, skal dokumenteres og håndteres i
henhold til gjeldende rutiner for dokumenthåndtering i prosjekter.
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4 Miljøtema
Følgende miljøaspekter er vurdert som relevante for dette prosjektet:
Miljøtema
Energiforbruk og
klimagassutslipp

Beskrivelse
Temaet omfatter bruk av energi både fra fossile og fornybare kilder, samt
arealbruksendringer. Det omfatter direkte energibruk til aktiviteter og
indirekte energibruk gjennom produkter som brukes i utbygging, vedlikehold
og drift. Temaet inkluderer også vurderinger av gjenbruk for reduksjon av
utslipp, samt materialvalg.
Friluftsliv / byTemaet omfatter alle store og små områder som benyttes av alle grupper til
og bygdeliv
lek og annen fysisk aktivitet og rekreasjon. Gjelder blant annet skoler,
idrettsplasser, barnehager og parker.
Forurensning av Temaet omfatter beskyttelse av grunn (løsmasser/jord, berggrunn,
jord
masselager) mot utslipp, utvasking eller flytting av forurensende stoffer som
kan påvirke jordlevende organismer (flora, fauna etc.).
Forurensning av Temaet omfatter beskyttelse av vannforekomster (bekker, elver, våtmark etc.)
vann
mot utslipp, utvasking eller flytting av forurensende stoffer som kan påvirke
vannlevende organismer og resipient.
Kjemikalie- og
Temaet omfatter kjemikaliehåndtering (substitusjonsplikten), og
avfallshåndtering gjenbruksgrad og sortering av avfall på anlegget, inkludert plast.
Kulturarv
Temaet omfatter kulturminner som har en juridisk status og/eller
kjente/identifiserte kulturminner som er gitt en verdi.
Landskapsbilde
Temaet omfatter de visuelle kvalitetene i omgivelsene. Det omfatter alt fra
tett bybilde til det åpne naturlandskapet, utforming av veianlegg, plassering
av områder for masslagring, etc.
Luftforurensning Temaet omfatter lokal og regional luftforurensning fra bygging av
veianlegget og utslipp fra vedlikehold, drift og veitrafikk på det ferdige
anlegget. Regional luftforurensning defineres som stoffer som hovedsakelig
forårsaker sur nedbør (NOX), men lokal luftforurensning defineres som stoffer
som påvirker menneskers helse og trivsel (svevestøv og NO₂).
Lysforurensning
Temaet omfatter uønsket eller overflødig kunstig lys og konsekvensen dette
har på omgivelsene.
Massehåndtering Temaet omfatter håndtering av masseoverskudd og avfall fra
byggearbeidene.
Naturmangfold
Temaet omfatter det biologiske mangfoldet samt leveområdene til
organismene. Gjelder mangfoldet av gener, arter og økosystem, ivaretakelsen
av viktige naturverdier og naturtypelokaliteter, kantvegetasjon etc.
Naturressurser
Temaet omfatter landbruksverdier, drikkevannskilder (inkludert private
brønner), energibrønner, mineralressurser, omdisponering av jordbruksjord,
spredning av plantesykdommer og andre tema som er viktige i
landbrukssammenheng.
Støy og
Temaet omfatter lokal støyforurensning og vibrasjoner innenfor prosjektets
vibrasjoner
influensområde.
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Enkelte av miljøtemaene er detaljert i egne temautredninger, dette gjelder naturmangfold og
vannmiljø, støy, luftforurensning, naturressurser, landskapsbilde, friluftsliv / by- og bygdeliv,
klimagassutslipp og kulturarv. I følgende miljøprogram er temainndelingen noe ulik
sammenliknet med kommunedelplanen. Dette er begrunnet som følge av at enkelte
fagtemaer fordeles mellom flere miljøtema i miljøprogrammet. Dette gjelder hovedsakelig
kapittel om forurensning, masse- kjemikalie- og avfallshåndtering, og materialforbruk. I
følgende miljøprogram er disse underlagt følgende delkapitler; forurensning av jord (4.3),
forurensning av vann (4.4), massehåndtering (4.10), og kjemikalie- og avfallshåndtering (4.5).
Kapittel om energiforbruk og klimagassutslipp (4.1) inkluderer materialforbruk. Det er også
lag til et eget delkapittel om lysforurensning (4.9).
Det er i tillegg utarbeidet et eget miljørisikoregister tilknyttet miljøprogrammet. Dette er
beskrevet i kapittel 7.
For å redusere de negative konsekvensene av ny vei er det flere tiltak som kan gjennomføres
både i anleggsperioden og i permanent situasjon. Tiltak som er beskrevet vil bli gjennomført
av Nye Veier eller av totalentreprenøren som følge av kontraktskrav. Tiltakene beskriver
funksjonalitet som må ivaretas. Totalentreprenøren må konkretisere hvordan dette gjøres i
sin miljøplan. Utover dette vil det være tiltak som må gjennomføres som følge av krav i
tillatelser fra ulike myndigheter. Tiltakslisten skal videre detaljeres i totalentreprisen og
foreliggende tiltak er derfor anbefalte risikoreduserende tiltak for de identifiserte risikoene i
reguleringsplanen.

4.1

Energiforbruk og klimagassutslipp

Miljømål
• Reduksjon av CO2 utslippene i ved bygging med 30 % sammenliknet med
basisberegning.
• Reduksjon av ikke kvotepliktige utslipp fra drift av veianlegget med 55 % over
driftsperioden på 60 år sammenliknet med basisberegning.
Beskrivelse
Det er utarbeidet en egen fagrapport (COWI, Fagrapport klimagassbudsjett, 2021) som
beskriver utslippene og klimagassberegningene knyttet til regulert løsning. For detaljerte
beskrivelser, henvises det til fagrapporten. For beregningene er verktøyet NV-GHG (versjon
2-3) benyttet, utarbeidet av NIRAS for Nye Veier.
Totalt resulterer regulert løsning i et utslipp på 492 047 tonn CO₂-ekvivalenter over et livsløp
på 60 år, se Figur 4-1. Utslippene fordeles på byggefase og drift og vedlikehold med
henholdsvis ca. 174 700 og 118 000 tonn CO₂ ekvivalenter. Endret arealbruk utgjør til
sammen et utslipp på omtrent 200 000 tonn CO₂ ekvivalenter. Beregningene er basert på
anslag over mengdegrunnlag ved regulert løsning. Det gjøres oppmerksom på at det vil
kunne være endringer som følge av detaljprosjektering og utbygging av prosjektet.
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Tiltakets klimagassutslipp er hovedsakelig knyttet til materialforbruk som sprengstoff,
betong, stål og asfalt, direkte utslipp fra anleggsmaskiner/transport og indirekte utslipp
knyttet til arealbruksendringer. Arealbruksendringer vil ha store bidrag til utslippene da
utbyggingen hovedsakelig foregår gjennom skogs- og myrområder.
Beregningene for myr er gjort separat for å inkludere spesifikke dybder. Påvirkning av myr
(også for andre fagtemaer) er videre beskrevet i en samlerapport (COWI, Myr
oppsummeringsnotat, 2021). Utslipp fra arealbruksendringer (i dette tilfelle omdisponering av
skog-, jordbruk- og myrarealer) utgjør hele 41 % av de totale utslippene for prosjektet, og 53
% av utslippene knyttet til utslippene allokert til byggefasen.

Utslipp fordelt på byggefase, arealbruk og drift og
vedlikehold [tonn CO2e]
250000

Myr

200000

Jord/skog
Elektrisitet
150000

Salt
Diesel
Sprengning

100000

Asfalt
Armeringsstål
Stål

50000

Betong
0

Byggefase

Arealbruk

Drift og vedlikehold totalt

Figur 4-1. Klimagassutslipp fordelt på byggefase, arealbruk og drift og vedlikehold for E18 Tvedestrand-Bamble.
Utslippene vises i tonn CO₂ ekvivalenter over en livstid på 60 år.

4.1.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet
For å minimere prosjektets klimapåvirkning er det i planleggingen gjennomført vurderinger
for å redusere det totale klimagassutslippet. Det er blant annet gjennomført
alternativvurderinger på brulengder og skjæringer, gjenbruk av bruer mm. I tillegg er det
inkludert lokale masselagrinsområder for å redusere transportlengder for massetransport.
Det er også, i den grad det er mulig, unngått myrområder. Der dette ikke har vært mulig er
det prøvd å krysse myr der veien gjør minst mulig arealbeslag.
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4.1.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen
For å oppnå målene om utslippsreduksjoner må energiforbruk og klimautslipp i forbindelse
med anleggsaktiviteten/prosjektet begrenses mest mulig gjennom redusert transportomfang
og valg av materialer og utstyr som gir lavt energiforbruk og utslipp. Entreprenøren vil ha
mulighet til optimalisering av valgt løsning og må gjennom totalentreprisen fokusere på
løsninger som reduserer utslipp basert på materialvalg, produksjonsmetode og
materialmengde. I tillegg må entreprenør fokusere på gode løsninger for å redusere
massetransport og arealbruksendringer, samt utslipp knyttet til bygging og drift og
vedlikehold av anlegget.
Tabell 4-1. Risikoreduserende tiltak for fagtemaet energiforbruk og klimagassutslipp.

Område/hendelse
Klimagassbudsjett

Arealbruk
Massehåndtering

Materialvalg

Gjenbruk

Anleggsgjennomføring

4.2

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør etter
krav fra Nye Veier
• Utarbeide klimagassbudsjett for optimalisert løsning inkludert
arealbruksendringer
• Etablere mål for klimagassreduksjoner i kontrakt
• Utarbeide klimagassregnskap for "som-bygget"-anlegg
• Minimere arealbeslag ved optimalisering av linja
• Begrense inngrep i myrer (spesielt dype og gamle myrer som
inneholder mye lagret karbon
• Optimalisere masseoverskudd ift. nærliggende masselagre for å
redusere transportbehov
• Tilstrebe at masser flyttes kortest mulig og ikke flyttes mange
ganger
• Bruke overskuddsmasser lokalt til å lage støyvoller der dette er
mulig
• Velge materialer med lavt utslipp over livsløpet
• EPD-dokumentasjon for de viktigste materialgruppene
• Optimalisere løsninger for reduksjon av materialforbruk
• Bruke lokale masser av god steinkvalitet til veioppbygging
• Gjenbruke eller resirkulere eksisterende konstruksjoner og
eksisterende vei der det er mulig
• Legge til rette for størst mulig bruk av dumper til massetransport i
stedet for lastebil
• Legge til rette for økt bruk av elektriske, lav- og nullutslippsmaskiner
• Bruke biodrivstoff i samsvar med bærekraftkriterier og EN-15940

Friluftsliv / by- og bygdeliv

Miljømål:
• Legge til rette for at friluftslivet kan utøves på en god måte også etter at
anleggsperioden er ferdig.
• Sørge for gode passasjemulighter i tilknytning til turveier gjennom anleggsområdet.
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4.2.1 Friluftsliv
Det er store verdier knyttet til bruk av ulike områder for friluft og rekreasjon i planområdet.
Det er utarbeidet egen fagrapport som omhandler temaet (COWI, Fagrapport Friluftsliv /byog bydeliv, 2021), samt KU-utredning for masselagring (COWI, Masselagring
Konsekvensutredning friluftsliv /by- og bygdeliv, 2021). For detaljerte beskrivelser og
verdisettingen av de ulike områdene henvises det til delutredningene. Støy er beskrevet i 4.13
Støy og vibrasjoner.
Tiltaket vil komme i konflikt med flere friluftsområder, både ferdselsveier, turstier og
utmarksområder. Flere av ferdselsveiene i området blir krysset eller berørt av den nye veien,
dette gjelder blant annet Postveien mellom Auråa og Steighella. Tiltaket vil også komme i
konflikt med flere utmarksområder og vann/jaktområder hvor området vil få forringet
opplevelse/bruk som følge av barriereeffekten tiltaket har. Flere turstier vil bli avbrutt og lagt
om som følge av ny E18. Dette gjelder blant annet stier der ny trasé ligger i urørt terreng.
Videre vil også ny E18, i enkelte områder, utgjøre en barrierevirkning for friluftslivet som
tidligere har vært sammenhengende, samt beslaglegge områder som er mye brukt eller har
verdier for friluftslivet. Dette gjelder hovedsakelig ved Bakkevann, Moen/Hulldalen, Tisjø,
Hegland/ Brynemo, Tangen, Stedalen og Savannet til Langtveit. Området mellom Nattvann
og Sandvannet er spesielt verdifullt og vil kunne bli påvirket.
For enkelte områder vil også ny E18 legge til rette for en enklere tilkomst til enkelte
friluftslivsområder. Dette gjelder blant annet i områdene hvor eksisterende E18 bygges ned
eller får mindre trafikk. Dagens E18 vil få redusert barriereeffekt, og områdene vil bli mer
tilgjengelig og egnet til ferdsel og friluftsliv.
Anleggstrafikk langs turveier, stier og lokalveier, kan gjøre ferdselsforbindelsene uegnet som
friluftformål, med fot- og sykkelløype. Stier på tvers av nytt veianlegg vil kunne miste eller få
nedsatt fremkommelighet. Støy og estetisk forringelse av områder, vil kunne gjøre områdene
mindre attraktive som, eller egnet til friluftslivsformål i anleggsperioden.

4.2.2 By- og bygdeliv
Ny E18 vil ved flere steder utgjøre en barrierevirkning for lokalsamfunnet, dette gjelder blant
annet ved Bakkevann, bebygde områder ved Holtane og Fjøsheia. Enkelte steder vil også ny
E18 legge til rette for økt bruk av nærområdet og opplevelsen av bygda der hvor
eksisterende E18 bygges ned eller får mindre trafikk. Videre er tiltaket stedvis i konflikt med
barn og unges interesser da det berører områder som er i bruk av barn og unge.
Ved Abel skole vil tiltaket gjøre direkte arealbeslag i et område som er brukt av barn. Veien
vil også utgjøre en barriere for ferdselen i området. Videre vil likevel omlegging av lokalvei på
eksiterende E18 med etablering av ny gang- og sykkelvei, samt at deler av Gamle Sørlandske
stenges for biltrafikk, innvirke svært positivt for området. For barn og unge vil tiltaket gi
spesielt positive virkninger ved Songe da ny vei planlegges utenfor området.
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I anleggsperioden vil det være risiko for at nærområder, som benyttes av lokalmiljøet,
midlertidig blir beslaglagt eller at områder for lek og skoleveier blir sperret. Hensyn til barn
og unge og deres ferdsel i nærheten av anleggsområde må hensyntas i særlig grad.

4.2.3 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet
I reguleringsplanarbeidet er det arbeidet med å redusere negative konsekvenser som følge av
det nye tiltaket. Blant annet er det tilrettelagt for myke trafikanter i områder hvor dette ikke
er eksisterende i dag, som ved Fikkjebakke og Sundebru. Det er også gitt innspill om viktige
områder og ferdselslinjer langs og på tvers av planlagt ny E18 i arbeidet med å optimalisere
veilinja.

4.2.4 Anbefalte tiltak i totalentreprisen
Entreprenøren vil ha mulighet til optimalisering av valgt løsning og må gjennom
totalentreprisen fokusere på løsninger som ivaretar stier og viktige friluftslivsområder, sikre
kryssing av anleggsområdet, samt sikre forbindelser og opprettholdelse av viktige
friluftselementer og historiske veifar mm.
Tabell 4-2. Risikoreduserende tiltak for fagtemaet friluftsliv /by- og bygdeliv.

Område/hendelse
Optimalisering

Anleggsfasen

Friluftsområdet ved
Sandvannet og
Sandvasshytta
Gjerdeveien

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Sikre minst mulig arealbeslag
• Tilrettelegge planlagte krysningspunkter slik at de er trygge og
attraktive å bruke
• Tilrettelegge for alternative traseer for turveger og historiske
veifar.
• Sikre vegetasjon rundt stier
• Sikre mulighet for kryssing av anleggsområdet
• Sentrale, eller mye brukte ferdselsforbindelser, herunder veier og
stier som benyttes til skolevei må derfor opprettholdes gjennom
hele anleggsperioden
• Anleggstrafikk kan ikke tillates langs lokalveier som benyttes
som skolevei, uten at det er gjort tiltak
• Det bør sikres at det er muligheter for sykling langs lokalveinett i
hele anleggsperioden.
• De historiske ferdselsforbindelsene og turrutene i planområdet
må ivaretas
• Arealbeslag holdes til et minimum i området for å unngå å
ødelegge natur, terreng og eksisterende stier
• Inngrep i området som hører til strandsone / strandlinja langs
Sandvannet må unngås.
• Gjerdeveien må holdes åpne for ferdsel gjennom hele
anleggsperioden
• Egen kryssing for myke trafikanter eller annen løsning med egen
trasé
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Abel skole

4.3

•
•
•

Skolevei må sikres før anleggstrafikk tillates.
Utearealer som brukes av barn, må skånes for anleggstrafikk
Parkering kan ikke tillates i skolegården og på fortau, eller langs
skolevei

Forurensning av jord

Miljømål:
• Minimere skadelig avrenning fra løsmasser og berggrunn, spesielt for syredannede
berg.
• Minimere spredning fra forurenset masse.

4.3.1 Forurenset grunn
Forurenset grunn er utredet i Vedlegg E – innledende miljøtekniske undersøkelser. Det er
registrert enkelte eiendommer med mistanke om eller allerede registret forurensning i
planområdet. Store deler av traseen ligger likevel i områder hvor det er liten sannsynlighet
for grunnforurensning da traseen går gjennom uberørte områder. Områder som allerede er
registrerte i Miljødirektoratets database er i hovedsak områder tilknyttet industriområder
eller kjente forurensende foretak. Dette gjelder blant annet ved Østerholt (mekanisk verksted
og deponi) og Fikkjebakke (industri). Fra kommunedelplanen var områdene Akland (industri)
og Songevannet (industri) områder med risiko for forurenset grunn, men for regulert linje
ligger disse utenfor planområdet.
Foreslått regulert linje ligger hovedsakelig i berøring ved Fikkjebakke og Kåsa hvor det vil
være risiko å treffe på forurensede masser på store deler av industriområdet. Det er risiko for
generelt forurensede masser fra industrivirksomhet og påtreff av oljetanker under bakken
ved arbeid på disse eiendommene. På Brokelandsheia er det ikke registrert eiendommer med
forurenset grunn, men det er også her risiko å påtreffe forurensede masser. Ved Østerholt vil
ikke linja, slik den foreligger, komme i konflikt med registrerte områder med mekanisk
verksted eller tidligere registret deponi. Det er ikke funnet tilstrekkelig informasjon om gamle
oljetanker i de ulike kommunene. Det må regnes med å påtreffe nedgravde private oljetanker
innenfor prosjektområdet.
For eksisterende E18 er det, basert på erfaring, mistanke om diffus forurensning fra partikler i
avrenning fra veibanen. Disse partiklene består blant annet av tungmetaller og PAHforbindelser. Normalt sett vil diffus forurensning fra veiavrenning avsettes i de øvre
jordlagene i grøft- og sideareal.

4.3.1.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet forurenset grunn
Det er gjennomført miljøteknisk grunnundersøkelse fase 1 for å undersøke om det finnes
grunnforurensning i definerte områder samt eventuell forurensningsgrad, se Vedlegg E. Dette
gjelder hovedsakelig områder knyttet til eksisterende E18 og nærliggende arealer til kjente
industriområder. Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser på de spesifikke områdene
registrert i Grunnforurensningsdatabasen, da det allerede er kjent at området er forurenset.
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Resultatene fra jordprøver viser resultater i tilstandsklasse 1 (meget god) etter retningslinje
for helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn (Miljødirektoratet, Tilstandsklasser for
forurenset grunn, 2010), med unntak av ett prøvepunkt som ligger i TKL 3. For de ulike
registrerte forekomstene knyttet til industri er det antatt at forurenset masse videre må
avgrenses gjennom prøvetaking (fase 2) i henhold til retningslinjen, og nødvendige tiltak skal
gjennomføres i anleggsfasen. Oversikt over utførte prøvepunkter ligger i Vedlegg B inkludert
resultatene fra analysene fra fase 1.

4.3.1.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: forurenset grunn
I den videre planleggingen legges det opp til at totalentreprenøren skal løse de utfordringer
som er identifisert knyttet til forurenset grunn. Det legges til grunn at entreprenøren følger
regelverket knyttet til forurensninger i grunnen og der videre ikke detaljert i listen under.
Tabell 4-3. Risikoreduserende tiltak for fagtemaet forurensning av jord.

Område/hendelse/fase
Forurenset grunn

Myrmasser

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Gjennomføre detaljert kartlegging av registrerte områder med
forurenset grunn med tilhørende tiltaksplan (Fase 2)
• Stoppe arbeid og gjennomføre prøvetaking dersom det
oppdages ukjent forurensning i grunnen
• Håndtere forurensede masser iht. massenes tilstandsklasser
• Vurdere om det kan være forurenset grunn i områder for
etablering av masselagre
• Myrmasser må prøvetas før utgraving
• Analysere massene for karbon- og metallinnhold

4.3.2 Sulfidførende bergarter
Bergarter som inneholder sulfider og andre svovelførende mineraler kan ha et stort
skadepotensial som skyldes syredannelse og sur avrenning når bergarten kommer i kontakt
med oksygen og vann. Sulfider produserer svovelsyre når de blir oksidert, og kan løse opp og
mobilisere tungmetaller (NGI, 2018). Det er utarbeidet en egen fagrapport som omhandler
potensiale for sulfidførende bergarter (COWI, Fagrapport potensielle sulfidførende bergarter,
2021).
Bergarter langs veitrasé er hovedsakelig migmatitt, båndgneis, amfibolitt, kvartsitt, granittisk
granodiorittisk gneis, øyegneis og gabbro. Det kan være forekomst av sulfider i
disse bergartene, spesielt i gneis. Problemet med sulfider og sur avrenning i en bergart
oppstår først ved sprengning og der bergmasse eksponeres for luft og vann.
Syredannelsespotensiale av en bergart, i dette tilfelle gneis og amfibolitt, er imidlertid
avhengig av flere faktorer enn bare innhold av sulfider.

4.3.2.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet
For å redusere risikoen i prosjektet ble det gjennomført geoskanning ved bruk av helikopter
for en overordnet kartlegging av traseen (kommunedelplan). Basert på dette, ble det
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utarbeidet et aktsomhetskart for sulfidholdig berg som viste hvilke områder det kunne være
risikoer for å treffe på slike typer bergmasser (Emerald, 2020), se Figur 4-2. Det er i
reguleringsplanarbeidet videre gjennomført en overordnet kartlegging av bergartene utført
ved både skrivebordsanalyse, feltobservasjoner og XRF-screening av steinprøver. I tillegg er
det gjennomført supplerende kartlegging i felt med påfølgende identifisering av
syredannende bergmasse. Basert på utdypende kartlegging vil det være ulikheter mellom
aktsomhetskartet fra kommunedelplanen og resultatene fra reguleringsplan. Se ellers
beskrivelse i fagrapporten vedrørende usikkerheter i geoskanningen og ulikheter fra
supplerende kartlegging.
Kort oppsummert vurderes bergartene i varierende grad å være sulfidførende, men med
mindre fare for å danne sur avrenning. Utlekkingspotensiale til bergmassen må undersøkes i
byggefasen med målrettet prøvetaking, vurdering og analyse. Det er i fagrapporten for
sulfidførende berg utarbeidet en egen tiltaksplan som beskriver gjenbruk og håndtering,
supplerende prøvetaking i byggefasen, samt oppfølging gjennom overvåkingsprogram og
masselagring. Totalentreprenør må oppdatere tiltaksplanen basert på egne analyser og
vurderinger og må sørge for godkjenning fra forurensningsmyndighetene.
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Figur 4-2. Aktsomhetskart som viser sannsynlighet for mulig sulfidholdig berg basert på en kombinasjon av
resultater fra geoskanning og kartlagt berggrunn i undersøkelsesområdet (Emerald, 2020). Figuren viser traseen fra
Tvedestrand og nordover til Dørdal. Aktsomhetsområdene er i reguleringsplanen begrenset basert på resultatene fra
supplerende kartlegging og prøvetaking i felt, hvor bergmassene vurderes å ha mindre potensiale for sur avrenning
enn hva aktsomhetskartet viser.

4.3.2.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: sulfidførende bergarter
Den største risikoen er knyttet til bortkjøring av masser, etablering av masselager og
avrenning til resipienter. Resipienter med forekomster av elvemusling er særlig sårbar for
partikkelbelastning og sur avrenning. Lokaliteter for masselagring av sprengstein og
sulfidholdig fjell må vurderes nøye med hensyn til konsekvenser for vassdrag. Forekomster av
sulfidholdig berggrunn vil medføre behov for tiltak mot sur avrenning. Områder med
potensiale for masselagring for syredannende bergmasse er søknadspliktig etter
forurensningslovverket.
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Tabell 4-4. Risikoreduserende tiltak for sulfidførende bergarter

Område/hendelse
Sulfidholdig berg

4.4

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Fortløpende vurdere utsprengt berg mht. sulfidinnhold
• Prøveta og analysere for å bestemme syredannende potensiale
• Utarbeidelse av tiltaksplan og risikovurdering
• Håndtere masser iht. gjeldende forskrifter
• Etablere miljøovervåking av avrenning fra sulfidholdige masser
• Utforme masselager uten vanngjennomstrømning eller
oksygentilgang til de sure bergartene.

Forurensning av vann

Miljømål:
• Ingen miljøskade som følge av akutte utslipp.
• Ingen permanent forringelse av økologisk status i resipienter.
Beskrivelse:
Bygging av vei vil normalt påvirke vannmiljø i berørte vannforekomster, både under
utbygging og drift. På strekningen E18 Tvedestrand - Bamble vil valgt korridor komme i
berøring med vassdrag.
Det er risiko for både akutt og diffus avrenning fra generell anleggsaktivitet, og forurensning
av bekker og vassdrag dersom det ikke iverksettes tiltak.. Flere av vassdragene er naturlig
ionefattige og påvirket av langtransportert forurensning. Vassdrag med svak
syrenøytraliserende kapasitet vil generelt kunne være sårbare for inngrep i og deponering av
syredannende berg, se omtale i 4.3.2.
For alle typer vannforekomster er det minst to standard miljømål som skal innfris. For alle
naturlige overflatevannforekomster (innsjøer, vassdrag og kystvann) er det god eller svært
god økologisk tilstand, og minst god kjemisk tilstand som gjelder. Økologisk tilstand
klassifiseres basert på biologisk, fysisk-kjemiske og hydromorfologiske kvalitetselementer og
i følgende tilstandsklasser: svært dårlig, dårlig, moderat, god og svært god. For at
vannforekomsten skal kunne klassifiseres som i svært god tilstand, skal det være ingen, eller
bare ubetydelige menneskeskapte endringer. For kjemisk tilstand opereres det med kun to
klasser: god og dårlig. Kjemisk tilstand klassifiseres basert på tilstedeværelsen av miljøgifter
som finnes på listen over prioriterte stoffer (Vannportalen, u.d.).
Tabell 4-5. Oversikt over økologisk og kjemisk tilstand for de aktuelle vannforekomstene i tiltaksområdet fra siste
oppdatering av Vann-nett. Resultatene fra forundersøkelsene utført av NIBIO kan leses i NIBIOs rapporter..
Resultatene fra undersøkelsene til NIBIO var ikke lagt inn i vann-nett når denne rapporten ble utarbeidet.

Vannforekomst (ID)
Bakkevann bekkefelt (017-79-R)
Bakkevann (017-7907-L)
Hullvann (017-1255-L)

Økologisk tilstand
Moderat
God
God

Kjemisk tilstand
God
God
Udefinert
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Hullvann bekkefelt (017-71-R)
Farsjø (017-7912-L)
Farsjø bekkefelt (017-196-R)
Tisjø (017-65873-L)
Store Grøtvann (017-8163-L)
Grøtvann bekkefelt (017-8163-R)
Tryvannselva (017-238-R)
Heglandselva (017-234-R)
Heglandselva bekkefelt (017-239-R)
Gjerstadvannet bekkefelt (018-76-R)
Sunda (018-41-R)
Sunda bekkefelt (018-75-R)
Haugsleva inkl. Skorstølvannet (018-99-R)
Vestre Skorstølvannet til Stifoss bekkefelt
(018-112-R)
Mjåvatnet bekkefelt (018-150-R)
Molandsvann-Mjåvatn (018-9055-L)
Eksjø-Lindlandsvannet (018-260-R)
Eksjø-Lindlandsvannet bekkefelt (018-262-R)
Hammarbekken bekkefelt (018-248-R)
Rossålvann (018-9476-L)
Rossålvann bekkefelt (018-116-R)
Skjerka bekkefelt (018-197-R)
Skjerka (018-196-R)
Storelva Ubergsvann - Songevann bekkefelt
(018-270-R)
Storelva Fosstveit kraftverk (018-277-R)
Storelva Fosstveit dam – Songevannet (018278-R)

God
God
Svært dårlig
God
God
Moderat
Dårlig
God
Moderat
Moderat
Moderat
God
God
God

Udefinert
Udefinert
God
Udefinert
Udefinert
Udefinert
Udefinert
Udefinert
Dårlig
Udefinert
Udefinert
Udefinert
Udefinert
Udefinert

God
God
Moderat
Moderat
God
Dårlig
Svært god
Svært dårlig
Moderat
Moderat

Udefinert
Udefinert
Udefinert
God
Udefinert
Udefinert
Udefinert
Dårlig
Dårlig
God

Moderat
Dårlig

Dårlig
Dårlig

4.4.1 Forundersøkelser
I forbindelse med planleggingen er det av NIBIO gjennomført omfattende overvåking og
forundersøkelser i de ulike vannforekomstene (NIBIO, 2021). Det har blitt samlet inn
informasjon om tilstand, naturverdi, bruk og forurensningsbelastning for berørte vassdrag
med hensyn på blant annet partikler / suspendert stoff, næringssalter, metaller og organiske
miljøgifter. Formålet med forundersøkelsene er å avklare tilstand og verdier for berørte
vassdrag før veibyggingen starter og skaffe tilstrekkelig informasjon om økologisk tilstand,
verdifulle arter, vannkjemi og andre miljøparametere. Kunnskapen skal benyttes for å
dokumentere hvilken tilstand som skal oppnås etter ferdig anlegg.
Det er i forbindelse med forundersøkelse utført av NIBIO også undersøkt sedimentkvalitet for
de ulike innsjøene i forbindelse med eventuelle utfyllinger eller andre direkte inngrep.
Resultatene viser at alle innsjøsedimentene inneholder PAH-forbindelser tilsvarende klasse III,
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VI og V i henhold til klassifisering angitt i nye M608-20 1. Dette vil gi føringer for
muddermasser og utfyllinger som skal disponeres forsvarlig, særlig med tanke på
partikkelspredning ved graving og mudring i vann i innsjøene. Det antas tilsvarende forhold
mtp. sedimentkvalitet i evt. innsjøer som ikke er undersøkt, da de fleste har samme karakter
og har lignende omliggende arealer og avrenningskilder.
Slik PAH-innhold synes å være helt vanlig for innsjøer med organisk sediment på Sørlandet,
men er likevel problematisk for byggeaktivitet, og en motivator for å ikke gå tungt inn med
fyllinger i innsjøene. I reguleringsplanen er det lagt opp til følgende utfyllinger/inngrep i:
• Hullvann/Stidalskilen
• Stabiliseringstiltak ved Sunde bru
• Østsiden av bru ved Bakkevann
• Utfylling Kroktjenna som følge av utskifting av masser under veifylling
Tiltak som krever mudring, dumping eller utfylling i sjø/vassdrag er i utgangspunktet forbudt
og krever søknader til Statsforvalteren for godkjenning og vilkår for slike tiltak. Dette er
videre beskrevet i kapittel 5. Ved utfyllinger i vassdrag er det risiko for både påvirkning av
bunnsubstrat, oppvirvling av partikler, påvirkning fra nitrogen og plast fra sprengstein,
påvirkning av vannlevende organismer og økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten.
Risikoer for forurensning og inngrep i de spesifikke tilfellene vil bli detaljert i egne søknader.

4.4.2 Avrenning i anleggsfasen
Det er sannsynlig at anleggsdriften vil kunne medføre forurensningsrisiko ettersom tiltak
planlegges tett opptil flere resipienter. Det er risiko for både akutt og diffus avrenning fra
generelle anleggsaktiviteter, og forurensning av bekker og vassdrag dersom det ikke
iverksettes tiltak. Det største potensialet for forurensning av vann er ved avrenning av
nitrogenholdige- og syreholdige forbindelser, større partikkelmengder, høy pH fra betongog stabiliseringsarbeider, samt oljekomponenter og spredning av andre organiske miljøgifter.
Spesielt rigg-, anleggs- og områder for masselagring vil utgjøre risikoområder.
Hovedutfordringen er å unngå partikkelavrenning og konsekvenser ved tilslamming i
vassdragene, samt generell forverring av vannkvaliteten. Det er flere forhold knyttet til
avrenning i anleggsfasen som er søknadspliktig i henhold til forurensningsregelverket. Dette
er videre beskrevet i kapittel 5 hvor det er forventet at det må utarbeides søknad om utslipp
fra midlertidig anleggsarbeid (etter forurensningsloven).
Den økologiske tilstanden i vannforekomstene vil som oftest kunne gjenopprettes når
byggefasen er over, men dette kan ta noen få år. Effektene på vassdrag i anleggsfasen vil
avhenge av hvor store anleggsområdene er sammenlignet med nedbørfeltet, samt type
anleggsaktivitet som pågår. Utslipp av partikkelholdig vann fra sprengningsarbeider har
større konsekvenser for resipienter enn avrenning av naturlige jordpartikler. Vurderingene
legger til grunn at en bekkestrekning kan bli påvirket, men ikke miljømålet for
vannforekomsten. Et generelt tiltak mot partikkelavrenning er også å redusere det samlede
1

Miljødirektoratet, M608 – Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota, 2020
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naturarealet som berøres av anleggsinngrep så mye som mulig. Optimaliserte løsninger som
reduserer samlet arealforbruk, vil være risikoreduserende.
Tunnel
I prosjektet legges det opp til korte strekninger hvor veien legges i tunnel. Tunnelene har
lengde under 500 meter. En av de viktigste utfordringene med tunneldrivevannet er at det til
tider har høy pH. Tunneldrivevannets pH avhenger av aktiviteten som foregår, f.eks. bruken
av sementbaserte tetningsmidler og bruk av sprøytebetong mm. For avrenning av nitrogen
og sprengningsarbeider, se beskrivelsen noe lenger ned i delkapittelet.
Driving av tunneler vil kunne generere store mengder partikler, og tunnelvannet og massene
vil i perioder ha høyt innhold av suspendert materiale i form av blant annet steinstøv fra
boring og sprengning. Fisk tåler normalt høye konsentrasjoner av suspendert stoff over lang
tid når partiklene ikke skader gjellevevet. Skarpe partikler fra sprengsteinstøv kan gi
mekaniske skader på blant annet fiskegjeller.
Tunnelvann inneholder også oljerester fra boreolje. Akseleratorer til bruk i sprøytebetong kan
også ved uhell vaskes ut i resipienter og medføre betydelig skade på fiskebestander. Utslipp
av tunneldrivevann er søknadspliktig etter forurensningslovverket. I sårbare
ferskvannsresipienter anbefales grenseverdien for innhold av olje til 5 mg/l. Anbefalt nivå for
pH er innenfor 6 og 8,5. Dette, i tillegg til ander utslipp knyttet til tunneldriving må fastsettes
gjennom søknader til Statsforvalteren.
Bruk av kjemiske stoffer
I forbindelse med veibygging inngår det diverse kjemiske stoffer i byggematerialer,
hjelpestoffer i byggearbeidene, riggplasser med vask, reparasjon og drivstoffylling for
maskinparken. I de mindre vassdragene kan denne type utslipp ha dramatiske effekter på
resipienten. Det er viktig å etablere tiltak som kan redusere slike effekter.
Avrenning pH
Basert på type konstruksjoner som vannforekomster skal krysses med, vil det være behov for
betongarbeid i nærheten av, eller i vassdrag. Risikoer ved betongstøp i denne sammenheng
er knyttet til sementrester og partikler, høy pH, blakking mv. Slik avrenning kan påvirke
nærliggende vassdrag betydelig. Dette gjelder særskilt anadrome vassdrag og vassdrag med
forekomster av elvemusling.
Videre er det indikert behov for kalksementpeling (stabiliseringstiltak) ved kryssing av
Østerholt-jordet. Det samme gjelder ved kryssing av dalen ved Gongeelva hvor det mest
sannsynlig vil bli stabiliseringstiltak ved bruk av sementpeling. Bruk av kalksement- og
sementpeling kan medføre forhøyet pH i vassdrag. Ved forhøyet pH øker risiko for dannelse
av giftig ammoniakk ved høye ammoniumkonsentrasjoner. Miljøpåvirkningen og
konsekvensen avhenger av vassdragets størrelse og sårbarhet. De fleste vassdragene i
planområdet er klassifisert som sårbare og forhøyet pH vil kunne ha negative konsekvenser
for de fleste av vassdragene.
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For avrenning av nitrogen og sprengningsarbeider, se beskrivelsen noe lenger ned i
delkapittelet.
Avrenning fra myr
Inngrep i myr kan også øke risikoen for økt utlekking av metaller (blant annet jern og
muligens bly, kvikksølv og kadmium) som følge av økt erosjon ved drenering, mekaniske
inngrep eller senket vannstand. Risikoen vil først og fremst være økt organisk belastning av
vannresipienter nedstrøms inngrepet. Ved mekaniske inngrep, eller drenering kan oksidative
forhold lede til økt nedbrytning og mineralisering av torv, surgjøring av vannet og
mobilisering av metaller i løst form (Forsvarets Forskningsinstitutt, 2008). Naturlig inneholder
myr mineraler og metaller, type metaller avhenger av jordmasser vannet renner gjennom og
berggrunnen i området. Mobilisering av metaller/mineraler kan være en risiko der drenering
og inngrep i myr er i tilknytning til sårbare vassdrag. Det er i liten grad kjent hvilke metaller
de ulike myrene i planområdet inneholder og må følges opp under anlegget for
karakterisering før utgraving.
Nitrogenavrenning
Veilinja preges av et stort behov for sprengningsarbeider som øker risikoen for avrenning av
nitrogenholdige forbindelser fra udetonert sprengstoff. Virkninger av avrenning av nitrogen
er beskrevet i detalj i fagrapport for overvann (COWI, Fagrapport vann, avløp, vannmiljø og
overvannshåndtering, 2021).
Resipienter som er sårbare for nitrogrenavrenning fra anleggsarbeid er hovedsakelig der det
er forekomst av elvemusling (Hammarbekken og Storelva). Beskrivelse av de biologiske
verdiene av elvemusling er beskrevet i 4.11.3 under naturmangfold og i fagrapport
naturmangfold (COWI, Fagrapport Naturmangfold, 2021). Mengde avrenning vil være
avhengig av nedbør, forbruk av sprengstoff, mengde sprengstein tilført, og periode for
tilførsel av sprengstein.
Det er gjort utredninger av avrenning til Hammarbekktjenn, Storelva og Helgelandselva, se
Tabell 4-6. For detaljerte vurderinger og beregninger henvises det til fagrapporten.
Tabell 4-6. Oversikt over påvirkning på vannforekomster som er sårbare for nitrogensavrenning.

Vannforekomst
Hammarbekktjenn
Storelva
Helgelandselva

Konklusjon
Maks avrenning: trolig at nitrogenutslippet vil ha negativ påvirkning
på elvemuslingen i vassdraget, men ikke andre levende organismer
Vannføringen er såpass stor at det er lite trolig at nitrogen fra
sprengstein vil ha påvirkning på vannlevende organismer
Nitrogenavrenning kan være betydelig i en situasjon med største
beregnede nitrogenavrenning ved tilstedeværelse av elvemusling

4.4.2.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet
Det er i reguleringsplanarbeidet lagt vekt på å minimere inngrep og avrenning til sårbare
vassdrag, både gjennom plassering av veilinje og krysninger. Det er også søkt å minimere
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inngrep i myr ved plassering av veilinje og uttak av myrmasser. Temaet har grensesnitt til
flere miljøtemaer og kan leses i eget samlenotat (COWI, Myr oppsummeringsnotat, 2021).

4.4.2.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: forurensning vann anlegg
Entreprenøren vil ha mulighet til optimalisering av valgt løsning og må gjennom
totalentreprisen fokusere på løsninger som reduserer utslipp og risiko i anleggsfasen. Dette
gjelder både gjennom faseplanlegging, renseløsninger og miljøovervåking.
Tabell 4-7. Risikoreduserende tiltak for fagtemaet forurensning av vann.

Område/hendelse/fase
Partikkelavrenning/
anleggsvann

Tunneldrivevann

Nitrogenavrenning

Overvåkingsprogram
Avrenning diverse
anleggsarbeid

Avrenning pH fra
stabiliserings- og
betongarbeider
Store
Grøtvann/Molandsvann

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Planlegge og etablere nødvendige tiltak for å hindre
overskridelse av grenseverdier for partikkelinnhold, pH, etc. gitt i
tillatelser eller miljøplan
• Sørge for at anleggsvirksomheten ikke påvirker primærresipient
slik at tilstandsklassen for resipienten endres permanent til
dårlige tilstand
• Begrense erosjon og partikkelavrenning til vassdrag
• Etablere flomveier og avskjære terrengvann fra omkringliggende
arealer
• Planlegge og etablere nødvendige tiltak for rensing av
tunneldrivevann, samt oppfølging og kontroll av utslipp og
resipient
• Grenseverdier for olje, pH og partikler skal være satt før
anleggsstart
• Ved utslipp til sårbare resipienter og anleggsvirksomhet i
spesielle bergarter, vurderes grenseverdier spesielt
• Etablere tiltak for å redusere avrenning av nitrogen fra
sprengstein til vassdraget med/mulig tilstedeværelse av
elvemusling.
• Utarbeide program for miljøovervåking for berørte resipienter
• Etablere tiltak for å hindre akutt forurensing og forurensende
avrenning til vann og vassdrag fra tanker, vedlikehold og tanking
av maskiner og utstyr
• Etablere beredskapsplan for akutte utslipp
• Etablere tiltak for å forhindre avrenning med høy pH fra støp og
kalksementstabilisering
• Kontrollere mulig "blakking" av vann ved betong- og
sementarbeider
• Etablere tiltak som forhindrer forurensning av
drikkevannsmagasiner fra anlegg og ferdig vei
• Lede avrenning fra arbeids- og veiarealer via grøfter og ev.
rensetiltak før utslipp
• Sørge for forsvarlig lagring av drivstoff o.l. på tett dekke med
kanter og volum minst tilsvarende 2 ganger tankvolumet
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•
Utfyllinger i vassdrag

•
•
•
•
•
•

Ha utstyr for oppsamling av eventuelle lekkasjer av drivstoff og
olje tilgjengelig ved alle større arbeidsområder
Etablere nødvendig plastring og erosjonstiltak med minst mulig
skade for vannmiljøet
Sørge for at masser som brukes til evt. utfylling er vasket slik at
nitrogenmengdene er redusert
Innarbeide vilkår i søknader i miljøplan med oppfølging
Etablere tiltak for å hindre spredning av (siltgardiner, lenser etc.)
Dokumentere at masser til utfylling er rene
Dokumentere håndtering av forurensede masser basert på
forurensningsgrad

4.4.3 Forurensning i driftsfase
Avrenning fra overflatevann
Det er utarbeidet et eget fagnotat som omhandler prinsippene for overvannshåndtering i
prosjektet (COWI, Fagrapport vann, avløp, vannmiljø og overvannshåndtering, 2021). Det
henvises til fagrapporten for detaljerte beskrivelser, beregninger og krav gjeldende overvann.
Ny E18 går gjennom flere sårbare og vernede vassdrag. Overvann fra veier inneholder stoffer
som kan ha forurensende virkning i vannresipienter. Dette gjelder blant annet partikler,
metaller, oljeforbindelser, PAH-er, salt og mikroplast (Åstebøl, 2012). I en vannforekomst er
det den akkumulerende effekten av forurenset overvannsutslipp som er interessant. Samtidig
skal ikke overvannsutslippet overskride grenseverdiene for god tilstand i resipientene.
Det er lagt til grunn 2-trinns renseløsninger i henhold til håndbok N200 (Statens vegvesen,
2018) som fjerner både partikulære og løste forurensninger. I fagrapporten er det forslått
filtergrøfter som renseprinsipp. Basert på renseeffekt er det vurdert at overvann i liten grad vil
ha forurensende effekt på de ulike vannresipientene, se Tabell 4-8. som viser de beregnede
konsentrasjonene av stoffer i overflatevann som kan forventes fra ny E18.
Tabell 4-8. Forventet konsentrasjon av stoffer i overvann fra E18 Tvedestrand – Bamble i driftsfasen, og forventet
renseeffekt ved bruk av to-trinns rensetiltak etter N200.
Stoff
Suspendert stoff (mg/l)

Forventet konsentrasjon i
urenset overvann
100

Forventet renseeffekt (%)
90

Forventet konsentrasjon i
renset overvann
10

200

75

50

Olje (>C16–C35, mg/l)

1

90

0,1

Bly, filtrert (µg/l)

24

90

2,4

Kobber, filtrert (µg/l)

59

75

15

Sink, filtrert (µg/l)

143

90

14

Benzo(a)pyren (µg/l)

0,02

95

0,001

Total fosfor (µg/l)

For bruer med utslipp til vernede og sårbare vassdrag, prosjekteres løsninger med sluk for
oppsamling av overvann, med preisolerte samleledninger med varmekabler opphengt i bru
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fram til sentral renseløsning på landside. Renseløsningen planlegges for 2-trinns rensing som
fjerner både partikulære og løste forurensninger.
Vannhåndtering tunnel
I prosjektet legges det opp til flere korte strekninger hvor veien legges i tunnel. Tunnelene
har lengde under 500 meter. Håndtering av drensvann, overvann og vaskevann er en
forutsetning, se rapport vann, avløp, vannmiljø og overvannshåndtering (COWI, 2021) for
detaljert beskrivelse.
Vaskevann fra tunnel har et høyt innhold av forurensningsstoffer fra trafikken i tillegg til
vaskemidler som benyttes under vaskingen. Det er blitt mer vanlig å utføre vask uten bruk av
såpe. Vaskevannet kan være akutt giftig for vannlevende organismer. Tunnelvaskevann
inneholder partikler, tungmetaller, organiske miljøgifter og mikroplast. Metaller som kan
være problematiske i forhold til utslipp er kobber (Cu), sink (Zn), bly (Pb) og nikkel (Ni). I
tillegg kan vannet ha høyt innhold av næringssalter (Tot-P, Tot-N), forskjellige PAHforbindelser og såper (tensider). Rensing av vaskevann bør skje i to trinn.
For drens- og overvann etableres det langsgående hoveddrensledning med
inspeksjonskummer i hvert løp i hele tunnelens lengde. Omfang og behov for
hjelpedrenering avhenger av stedlige forhold og må vurderes i anleggsfasen. Overvann fra
tosidige skjæringer med lengdefall inn mot tunnelportal må ledes i overvannsledning
gjennom tunnelen til utslipp i nedstrøms ende av tunnelen.
Forurensning fra veisalt i driftsfase
Avrenning av veisalt til vassdrag kan føre til økt saltinnhold i vannmassene. I innsjøer kan
dette føre til potensiell opphopning av klorid i bunnvannet (sjikting), som kan forringe
sirkulasjonen av vannmassene. Redusert sirkulasjon vil medføre oksygenmangel og føre til
ulevelige forhold for vannlevende organismer i bunnvannet.
Det er gjort teoretiske beregninger for å belyse risiko for effekter av tilført veisalt til innsjøene
som ligger i nedbørsfeltet til den nye veistrekningen. Detaljerte vurderinger og beregninger
knyttet til veisalt kan leses i fagrapport overvann (COWI, Fagrapport vann, avløp, vannmiljø
og overvannshåndtering, 2021).
Totalt 15 av de 29 innsjøene vil kunne få tydelig påvirkning (høy) som følge av veisalt.
Generelt er det også de minste innsjøene som kommer dårligst ut i beregningene som følge
av liten vannutskiftning og høy tilførsel av veisalt. Enkelte av de mindre innsjøene vil trolig
også bli berørt av utfyllinger fra veiutbyggingen. Sjiktning av vannmassene vil kunne medføre
endret økologisk tilstand i vannforekomstene.
Vedlegg F inkluderer noen supplerende vurderinger knyttet til driftsfase.
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4.4.3.1 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: forurensning vann drift
Entreprenøren vil ha mulighet til optimalisering av valgt løsning og må gjennom
totalentreprisen fokusere på løsninger som reduserer utslipp i driftsfasen.
Tabell 4-9. Risikoreduserende tiltak for fagtemaet forurensning av vann. Se også Vedlegg F for supplerende
vurderinger for vannmiljø i driftsfasen.

Område/hendelse/fase
Overvann drift

Tunnel

4.5

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Forurenset veivann fra ny E18 i driftsfasen skal ha 2-trinns
rensing før utslipp til resipient
• Utslipp skal ikke påvirke vannkvaliteten i primærresipient slik at
tilstandsklassen for resipienten endres
• Etablere drenssystem og system for oppsamling og nødvendig
rensing av vaskevann fra tunnelene

Kjemikalie- og avfallshåndtering

Miljømål:
• Benytte minst mulig helse- og miljøfarlige kjemikalier.
• Unngå stoffer som står på Miljødirektoratets prioriteringsliste.
• Så langt som mulig unngå produkter som inneholder en konsentrasjon av stoffer på
kandidatlisten i REACH på over 0,1 prosent.
• Unngår forbruk av tropisk tømmer, i utbygging og det ferdige prosjektet.
• Prioritere tre og trebaserte produkter med FSC-sertifisering (eller tilsvarende
sertifisering).
• Sortering av alt avfall (ekskludert løsmasser) skal være minimum 90 %.

4.5.1 Avfall og rivning
Avfallsforskriften2 omfatter krav knyttet til miljømessige og samfunnsøkonomisk håndtering
av avfall fra større bygge- og rivingsprosjekter. Forskriften skal også forebygge ulovlig
deponering av avfall. Videre stiller forskriften krav om at entreprenør (avfallsprodusent)
utarbeider oversikt over forventet type og mengde byggavfall (avfallsplan) og en redegjørelse
for håndtering av dette. Dette må utarbeides gjennom totalentreprisen.
Store utbyggingsprosjekter genererer avfall av mange ulike typer. Det er flere bygninger og
konstruksjoner som må rives som følge av ny E18. Det er forventet at avfallsmengden totalt
vil overstige 10 tonn og at krav om miljøkartlegging og miljøsaneringsplan utløses. Dette må
gjennomføres og detaljeres i totalentreprisen.
Det er også forventet at det vil være fraksjoner av farlig avfall fra byggeaktiviteten, enten
gjennom rivematerialer eller kjemikaliehåndtering.

2

Lovdata. FOR-2004-06-01-930. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
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Videre er også plast i naturen blitt et økende miljøproblem og tiltak for å redusere
plastforbruk og -avfall må vurderes i den videre planleggingen. Plastavfall på avveie utgjør et
globalt miljøproblem da det brytes langsomt ned. Det meste av plastavfallet ender i havet og
danner til slutt mikroplast. Plast fra anleggsarbeid kan stamme fra sprengningsarbeid
(nonellslanger), emballasje, plaststrips, plastfibre mm. Det er utallige kilder til plast og tiltak
for å redusere forbruk og bedre avfallshåndtering er viktig for å hindre at plast havner i
naturen og havet.

4.5.1.1 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: avfallshåndtering
Det legges til grunn at entreprenøren følger regelverket knyttet til avfallshåndtering basert på
avfallsdeklarering mm.
Tabell 4-10. Risikoreduserende tiltak for avfallshåndtering.

Område/hendelse
Riving
Avfall

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Gjennomføre miljøkartlegging og utarbeide miljøsaneringsplan for
rivearbeider
• Etablere avfallsplan og rapportere avfallshåndtering iht.
avfallsforskriften
• Etablere mål om minimum 90 % sorteringsgrad
• Påtreff av avfall i masser skal sorteres og håndteres iht. relevant
avfallsfraksjon
• Etablere tiltak for å redusere mengde plastavfall og hindre
spredning av plast i terrenget
• Alle leveranser av avfall, både ordinært og farlig avfall, skal være
sporbart til prosjektet og dokumenteres med kvitteringer og
deklarasjonsskjema
• Etablere tiltak som hindrer spredning av plast/fiberarmering som
brukes i skjæringer

4.5.2 Kjemikaliehåndtering
Det er også forventet behov for kjemikaliehåndtering på anlegget. Produktkontrolloven3
stiller krav til substitusjonsplikt, som innebærer plikt til å:
• vurdere farepotensiale ved kjemikalie eller produktet
• vurdere om det finnes alternativer som medfører mindre risiko
• vurdere alternativer som medfører minst risiko hvis det kan skje uten urimelig kostnad
eller ulempe
Videre stiller lovverket krav til opprettelse av stoffkartotek for farlige kjemikalier som brukes
eller oppbevares. Fare for forurensning knyttet til bruk av kjemikalier er omtalt i 4.4
forurensning av vann.

3

Lovdata. LOV-1976-06-11-79. Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
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4.5.2.1 Anbefalte tiltak I totalentreprisen: kjemikaliehåndtering
Det legges til grunn at entreprenøren følger regelverket knyttet til kjemikaliehåndtering og
substitusjonsplikt.
Tabell 4-11. Risikoreduserende tiltak for kjemikaliehåndtering

Område/hendelse
Kjemikalieforbruk

4.6

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Etablere ruiner for håndtering, merking og sikker oppbevaring
av kjemikalier slik at forurensning av grunn og vann kan
unngås
• Absorbenter tilgjengelig på steder der kjemikalier oppbevares
• Unngå stoffer som er på Miljødirektoratets prioritetsliste og
REACH kandidatliste

Kulturarv

Miljømål:
• Minimere tap av verneverdige kulturminner.
• Unngå skade på automatisk, fredede kulturminner.
• Sørge for utgraving eller flytting av kulturminner der dette kreves av
miljømyndighetene.
Beskrivelse
Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. For detaljert vurdering av de ulike
delområdene henvises det til egen fagrapport for kulturarv (COWI, Fagrapport Kulturarv,
2021), samt KU-rapport for masselagring (COWI, Masselagring Konsekvensutredning
kulturarv, 2021).
Planområdet er rikt på automatisk fredete kulturminner fra steinalder og middelalder, både i
inn- og utmark og tiltaket berører delområder med alt fra svært stor verdi til ingen verdi.
Deler av tiltaket vil være i konflikt med registrerte kulturminner. Det er registrert en rekke
kulturmiljø, kulturminner, og bygg registrert på SEFRAK-listen. Det vil være direkte konflikt
med både selve veianlegget og tilførselsveier, og med anleggsveier.
Særlig gjelder dette delområdene:
• Sannidal
• Fosstveit
• Brynemo og Humlestad
• Østerfoss og Farsjø
• Østerholt
• Sundebru
• Kjerkholtdalen
• Langhøl og Savannet
• Skjerkholtdalen
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Videre er det direkte konflikt med flere automatiske fredete kulturminner som blir helt eller
delvis berørt av tiltaket. Enkelte delområder vil få positive virkninger av tiltaket. Dette fordi ny
E18 legges i større avstand fra delområdet og/eller at eksisterende vei blir nedgradert.
Anleggsperioden vil kunne medføre en belastning for kulturminner og kulturmiljøer. I tillegg
til selve arealet for masseuttak/lagring, vil det kunne være behov for midlertidig bygge- og
anleggsområde, anleggsveier, samt tipp- og riggområder. Flere kulturminner kan bli direkte,
og eller indirekte berørt. I anleggsperioden vil støv og støy kunne medføre konsekvenser for
tilliggende områder, herunder kulturminner og kulturmiljø. Særlig sårbare miljøer kan være
kirker, kirkegårder, bygdetun, historiske veifar med mer.

4.6.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet
Det er arbeidet med planmessige tilpasninger og regulering av hensynssoner for å ivareta
kulturminner og -miljøer ved plassering av veilinje mm. Det er i plankart inkludert flere
hensynssoner for å ivareta kulturminner og -miljøer.

4.6.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen
Der det ikke lar seg gjøre med plantilpasninger for å unngå kulturminner og -miljøer vil det
være behov for skadereduserende tiltak.
Der det ikke lar seg gjøre med plantilpasninger og regulering av hensynssoner, kreves det
dispensasjon fra kulturminneloven. I fagrapport Kulturarv er det listet opp hvilke objekter (IDnummer) det vurderes å søke dispensasjon jf. KM §8.4. ledd. Dette gjelder blant annet en del
bosetnings- og aktivitetsområder, eldre veifar, kokegroplokalitet og grensesteinslokaliteter.
For disse kulturminnene og kulturmiljøene må det avklares med kulturminnemyndighet
nødvendig fjerning/flytting, rivetillatelse, samt dokumentasjon.
Tabell 4-12. Risikoreduserende tiltak for fagtemaet kulturarv.

Område/hendelse/fase
Generelt anlegg

Generelt direkte konflikt

Postveien ved Auråa,
Ødegård, Østerfoss og
Holtane

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Stanse arbeider, og varsle kulturminnemyndigheter dersom
automatisk fredede kulturminner oppdages.
• Gjerde inn kjente registrerte automatisk fredede kulturminner,
inkludert sikringssoner.
• Der kulturminner må fjernes etter dispensasjon fra
kulturminneloven vil kunnskapsverdien bli ivaretatt ved
utgraving
• Verneverdige bygninger og anlegg som må rives vil bli
dokumentert før rivning.
• Omlegging, tiltak og eventuell restaurering ved
kulturhistoriske veiminner vil bli gjort i samråd med
kulturminnemyndighet
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Tilbakeføring av
eksisterende E18
Byttingsdalen (eldre
ferdselsvei)

4.7

•
•

Tilpasse eksisterende E18 til nærliggende kulturlandskap,
kulturminner og kulturmiljø ved tilbakeføring
Legge til rette for at eldre ferdselsvei i Byttingsdalen kan
benyttes etter ferdig bygget anlegg

Landskapsbilde

Miljømål
• Tiltaket skal gis en god linjeføring og terrengtilpasning. Det skal formes et helhetlig
veianlegg med god og nøkternt standard.
• Veien skal tilstrebes en ressurseffektiv arealbruk.
• Veien skal fremstå som ett byggverk.
Beskrivelse
Det er utarbeidet en egen temautredning for landskapsbilde (COWI, Fagrapport
landskapsbilde, 2021), samt KU-rapport for masselagring (COWI, Masselagring
Konsekvensutredning landskapsbilde, 2021). For detaljerte beskrivelser henvises det til
utredningene.
Landskapet i planområdet er et småskala landskap som veksler mellom skogsområder,
heiområder, myrer, vann og noe bebyggelse. Landskapstypen på strekningen er i seg selv
krevede å innpasse et motorveianlegg i. De visuelt mest krevende endringene er i søndre del
av prosjektet på strekningen Skjerkholt-Fosstveit-Fløyheia. I nordre del av prosjektet, ned til
området Stormyrheia-Pinesund følger linja i stor grad dagens E18 (bortsett fra ved Sannidal,
Farsjø-Ødegård og Bakkevann-Grunnestadheia), noe som gir litt lavere konfliktnivå.
Egenskaper ved tiltaket som medfører at det har negativ innvirkning visuelt på omgivelsene
er fremtredende skjæringer og fyllinger. Dette er et resultat av at en motorvei med
fartsgrense 110 km/t har en stram linjeføring som fører til at man ikke kan følge naturlige
terrengformer.
I anleggsperioden vil en ha inngrep i landskapet knyttet til anleggsveier, midlertidige veier for
E18 -trafikken, riggområder, mellomlagring av masser, knuseverk m.m.
En vil, for å komme frem med anleggsmaskiner og annet anleggsutstyr måtte fjerne
vegetasjon som har skjermende visuell effekt for innsyn til anleggsområdene.

4.7.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet
Det har i forbindelse med prosjekteringen pågått en tverrfaglig prosess med vurderinger av
ulike hensyn som bør ivaretas og drøfting av muligheter og alternativer for valg av linjeføring
for ny E18 og ulike løsninger for kryss, lokalveitilknytninger med mer. I denne prosessen har
landskapsfaglige ressurser spilt inn mulige landskapstilpasningsgrep gjennom linjejusteringer
og terrengtiltak blant annet.
I dette prosjektet er ny veilinje lagt etter den gamle veilinja på en del av strekningen, noe
som begrenser inngrep i naturpreget terreng og naturmark.
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4.7.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen
Gjennom tilpasningstiltak kan tiltaket på sikt fremstå som et positivt landskapselement
dersom det legges vekt på estetikk i den videre prosjekteringen. Det er utarbeidet en estetisk
oppfølgingsplan (COWI, Estetisk oppfølgingsplan, Detaljregulering E18 Bamble-Tvedestrand,
2021) som gir anbefalinger for dette arbeidet.
Tabell 4-13. Risikoreduserende tiltak for fagtemaet landskapsbilde.

Område/hendelse/fase
Generelt

Prosjektering
Anleggsgjennomføring

Naturlig re-vegetering

4.8

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Følge opp estetisk oppfølgingsplan som er utarbeidet for
prosjektet
• Bevare eksisterende vegetasjon langs veianleggets
anleggsbelte for å dempe negativ fjernvirkning
• Tilstrebe at veianlegget har god tilpasning til omkringliggende
terreng.
Skjerme sårbare områder (myr, edellauvskog, byggverk,
bygninger, vassdrag m.m.) så langt det er mulig
• Tilstrebe å begrense slitasje i sårbare områder med stor
anleggstrafikk
• Fjerne utstyr og tilbakeføre arealer etter endt anleggsperiode
• Sørge for at masselagre tilpasses sideterrenget.
• Benytte eksisterende toppmasser med jord og vegetasjon til
naturlig revegetering av sidearealer
• Tilstrebe å bevare eksisterende vegetasjon langs veianleggets
anleggsbelte

Luftforurensning

Miljømål:
• Luftforurensning i anleggsperioden og framtidig drift skal følge gjeldene
grenseverdier i veileder T-1520.
Beskrivelse
Det er gjennomført en overordnet vurdering av luftkvaliteten i forbindelse med prosjektet.
Delutredning bygger videre på vurderingene som ble gjennomført i kommunedelplan (KDP),
med oppdatert vurdering knyttet til ny veigeometri der denne avviker fra linja i KDP. For
detaljert beskrivelse knyttet til luftforurensning, henvises det til fagrapporten (COWI,
Fagrapport luftkvalitet, 2021). For bebyggelse som er følsom for luftforurensning
(helseinstitusjoner, barnehager, skoler, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt
grønnstruktur) som er i rød sone, vil det gjøres tiltak. For områder med følsom arealbruk i gul
sone vil det vurderes tiltak.
Det er flere bygninger i influensområdet for ny E18 som klassifiseres som følsomme for
luftforurensning, hovedsakelig bolighus og Abel skole. Både utvidelse av eksisterende E18 og
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bygging av ny trasé kan gi konsekvenser for eksisterende bebyggelse som er følsom for
luftforurensning.
Det er vurdert at luftforurensning ikke er et stort problem som følge av ny veilinje. Det er få
boliger som havner i rød eller gul sone. Hovedsakelig er det boliger i områdene ved
Gjerdemyrkrysset, Østerholt og Sunde, samt Lindtjenn som er i fare for å ligge i gul eller rød
sone (i henhold til T-1520). Ved Sunde ligger Abel skole ca. 70 meter fra foreslått veitrasé, og
skolen forventes ikke å bli påvirket av luftforurensning.
For bygg- og anleggsperioden kan anleggsarbeidene, i perioder, bidra til oppvirvling av støv
fra anleggsmaskiner og anleggstrafikk. Erfaringsmessig er det massetransport som bidrar
mest til luftforurensning i anleggsperioden, i tillegg til bruk av knuseverk. For knuseverk er
risikoene i stor grad knyttet til økte konsentrasjoner av nedfallsstøv (støv i størrelsesorden
75–300 μm) dersom aktiviteten er langvarig. Kravet til utslipp av støv fra knuseverket skal ikke
medføre at mengden nedfallsstøv overstiger 5 g/m2 i løpet av 30 dager, målt ved nærmeste
nabo eller eventuelt annen nabo som er mer utsatt (§ 30-5). Målinger av støvnedfall skal
utføres, i henhold til § 30-9a, dersom virksomheten ligger nærmere enn 500 meter fra
nærmeste nabo. Det er risiko for at identifiserte boliger, hytter og skoler vil bli ekstra berørt i
anleggsperioden.

4.8.1 Anbefalte tiltak i totalentreprisen
Tabell 4-14. Risikoreduserende tiltak for fagtemaet luftforurensning.

Område/hendelse/fase
Generelt

Knuseverk

Støyskjermer

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Benytte vanning eller andre støvdempende tiltak ved støvete
arbeider i tørre perioder i nærhet av bebyggelse.
• Regelmessig vasking av eksisterende veinett som benyttes av
anleggstransport
• Etablering av rutiner som sikrer mot unødvendig
tomgangskjøring
• Legge til rette for bruk av steg 5 anleggsmaskiner og Euro VI for
tunge kjøretøy
• Vurdere behov for å legge fast dekke på anleggsveier og
riggområder
• Tilstrebe plassering av knuseverk minst 500 meter fra boliger
• Tiltaket er meldepliktig til Statsforvalteren.
• Overvåke støvnedfall dersom knuseverk må plasseres nærmere
enn 500 meter fra boliger
• Bygging av støyskjermer/voller bør bygges så tidlig som mulig
for å kunne oppnå en skjermende effekt for støv i områder med
arealbruk følsom for luftforurensning
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4.9

Lysforurensning

Miljømål
• Belysning skal ikke være til sjenanse for naboer, andre brukergrupper eller insekt- og
dyreliv.
• Unødig, kunstig belysning skal unngås så langt det er mulig.
Lysforurensning er et miljøproblem som i stadig større grad vurderes som en
miljøkonsekvens. Alle levende organismer påvirkes av lysets naturlige variasjon gjennom
døgnet og året, ved å tillegge kunstig belysning kan naturens biologiske klokke og
sesongvariasjoner endres. Kunstig belysning kan også være til sjenanse for naboer (TØI,
2021). Kunstig nattbelysning har blitt et tiltakende problem for dyre- og planteliv og er vist å
påvirke mange taxa (Follestad, 2014).
I Samferdselsdepartementets veileder "Lys på stedet" defineres lysforurensning som:
"uønsket eller overflødig, menneskeskapt lys som er til sjenanse og skade for mennesker og
natur". Konsekvensene er mange og er til dels lite dokumentert, men både forringelse av
mulighet til å se nattehimmelen, energiforbruk og forstyrrelse av økosystemer er beskrevet i
enkelte rapporter. Lys er et viktig element i naturen og for organismer som energiressurs
(fotosyntese) innenfor normal døgnrytme og som informasjonskilde gjennom navigering, jakt
mm. Lys er også et av flere elementer som styrer den biologiske klokken og som trigger for
fenologiske hendelser (løvsprett, blomstring, vinterhvile mm.) (Follestad, 2014). Kunstig
nattlys kan blant annet påvirke organismers bevegelser, næringssøk, reproduksjon ol.
I hvilken grad kunstig lys innvirker på naturens prosesser avhenger av flere faktorer, og er
videre beskrevet i (Follestad, 2014):
• Bølgelengde til lys som sendes ut i forhold til hvilke bølgelengder pigmenter og/eller
visuelle reseptorer som registrer lyset.
• Den spektrale sammensetningen av lys fra ulike lysobjekter eller etter refleksjon.
• Intensiteten av lyset.
• Den generelle retningen på lys (direkte eller diffus lys).
• Polarisert vs. ikke polarisert lys.
Riktig veibelysning er viktig for å sikre en trygg og problemfri trafikkflyt. Valg av belysning,
farger, utforming og materialvalg skal hensynta de trafikale forholdene, men også inkludere
konsekvensen av hva belysningen påvirker utenfor veibanen. For E18 Tvedestrand – Bamble
vil områder som i dag er mørkebelagt tillegges belysning som følge av utbygging av
infrastruktur. I den videre planlegging bør lysforurensning og økologiske effekter av lysmiljø
tas med i betraktningen ved vurderinger knyttet til type belysning, plassering, regulering av
belysning.
Belysning i anleggsfasen er ofte kraftig for at arbeid kan gjennomføres trygt i mørke perioder
og etter dagslyset er borte. Anleggsbelysning kan plage og forstyrre søvn til naboer, samt
forstyrre dyrelivet dersom kunstig anleggsbelysning ikke planlegges godt eller det foreligger
dårlige rutiner for redusering av belysning og slukking av lys.
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4.9.1 Anbefalte tiltak i totalentreprisen
Tabell 4-15. Risikoreduserende tiltak for lysforurensning

Område/hendelse/fase
Kunstig belysning

4.10

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Skjerme anleggsområdet og riggområder der disse ligger nær
bebyggelse
• Begrense belysning utenom arbeidstiden
• Vurdere bruk type belysning i driftsfase

Massehåndtering

Miljømål
• Prosjektet skal planlegge mest mulig ombruk av materialer og gjenbruk av masser.

4.10.1 Masseforvaltning
Prosjektet vil generere er stort masseoverskudd som følge av utbyggingen. Totalt sett er det
beregnet et teoretisk masseoverskudd på 14 500 000 amm³ masser4. Masseberegningene er
basert på terrengmodell, og tallene viser den interne massebalansen for prosjekter.
Mengden overskuddsmasser som blir generert i planområdet er stort og jevnt fordelt over
hele strekningen. Masseoverskuddet kommer hovedsakelig som følge av større skjæringer og
terrengtilpasninger. Det er utarbeidet en egen masseforvaltningsplan for prosjektet og det
henvises til denne for detaljerte beregninger og vurderinger (COWI, Fagrapport
masseforvaltningsplan, 2021).
Overskytende jord– og steinmasser fra samferdselsutbygging og andre anleggsarbeider vil
normalt være å anse som næringsavfall. Forurensningsloven § 32 beskriver håndtering av
slike masser. Hensikten med disse reglene er å unngå skade på miljøet og samtidig legge til
rette for avfallsgjenvinning (Miljødirektoratet, 2018). Frem til forskriftsbestemmelsene trer i
kraft vil det ikke være krav om unntak for §32 så fremst:
• muligheter for gjenvinning er vurdert
• disponeringen er avklart etter plan- og bygningsloven
• disponeringen skjer på land
Det er utarbeidet en egen konsekvensutredning for masselagring (COWI, Masselagring KU
samlerapport, 2021). Detaljerte beskrivelser og vurderinger vedrørende masselagrene kan
leses i konsekvensutredningen. Basert på konsekvensutredningen er det vurdert at §32 er
ivaretatt i reguleringsplanen. Av de foreslåtte 42 masselagrene vil alle bortsett fra 5
masselagre bli tilbakeført til reguleringsformålet natur med planstatus LNF/LNFR. Generelt vil
masselagrene påvirke følgende miljøtemaer:

4

Uam3 – utførte anbrakte kubikkmeter. Volumet av masser som er gravd eller sprengt ut, multiplisert med en
utvidelse. Veiledende omregningsfaktorer benyttet for massens volum i forhold til teoretisk fast masse er iht.
håndbok R761 Prosesskode 1
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Miljøtema
Klima og energi

Friluftsliv / by- og
bygdeliv
Forurensning av vann
Kulturarv

Landskapsbilde

Naturmangfold

Naturressurser

Beskrivelse
Korte transportetapper vil redusere utslipp knyttet til
massetransport. Masselagrene som tilbakeføres er forventet i
løpet av noen år å igjen bli en del av karbonkretsløpet og det
forventes ikke større arealbruksendringer etter endt tiltak.
Konsekvensene av foreslåtte områder til masselagring er
hovedsakelig knyttet til arealbeslag, barriereeffekt, samt
terrengendringer.
Avrenning av partikler til nærliggende resipienter kan
forekomme.
I flere av områdene ligger det automatisk fredete eller nyere tids
kulturminner i eller like ved masselagringsområdet. Dette kan
være aktivitets- og boplasser, gamle veifar, grensesteiner,
listeførte bygninger mm. For detaljerte vurderinger henvises det
til konsekvensutredningen.
Det er krevende å tilpasse masselagrene i landskapet. Av de
totalt 42 masselagrene er det 10 som vurderes å påvirke
landskapsbildet gjennom landskapsmessig endring og
oppfylling.
Masselagrene vil føre til fragmentering og store arealbeslag i
sammenhengende skogområder. Flere myrforekomster og
fuktkrevende natur blir fullstendig tildekket. Bekker vil direkte og
indirekte bli negativt berørt av masselagring. Risiko for
spredning av fremmede arter
Det anslås at vannkvaliteten under og nedstrøms
masselagringsanleggene kan påvirkes negativt. For tema
jordbruk vil det være lite konsekvenser, samt enkelte
driftsutfordringer for utmark i anleggsperioden.

4.10.2 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet
Med utgangspunkt i veigeometrien fra kommunedelplanen har det vært en prosess med
optimalisering av linjen med tanke på å reduksjon av masseoverskuddet. For å redusere
masseoverskuddet er det lagt vekt på å kunne gjenbruke det meste av massene i
prosjektområdet til veifundament, fylling, bakkeplanering, støyvoller og permanente
masselager, hvis ikke forurensingsgraden tilsier deponering til godkjent masselager for
forurensede masser utenfor prosjektområdet. Det er i tillegg til prosjektets forslag til områder
for masslagring, tatt kontakt med alle kommunene i prosjektområdet, for å undersøke og få
innspill til eventuelle andre mulige prosjekter på utsiden av prosjektområdet som kan ta imot
og gjenbruke overskuddsmasser.
Det kan forventes søknadsprosesser for enkelte av masselagrene, også knyttet til ulike
miljøforhold (se kapittel 5).
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4.10.3 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: massehåndtering
Totalentreprenrør vil ha mulighet til å utarbeide mer detaljerte planer for
massedisponeringen og masseberegning for de ulike delområdene etter en ytterligere
optimalisering av veilinje. Innenfor områdene foreslått til permanent masselagring, kan
entreprenøren også mellomlagre, sortere og bearbeide masser.
Tabell 4-16. Risikoreduserende tiltak for fagtemaet massehåndtering.

Område/hendelse/fase
Massehåndtering

Naturlig re-vegetering

4.11

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Utarbeide tiltaksplan(er) for håndtering av rene masser
• Redusere massetransport
• Optimalisere massehåndteringen for reduksjon av
masseoverskuddet
• Mellomlagre nær opprinnelses-stedet
• Anleggsveier, brakkerigger, områder for masselagring og
andre midlertidige anlegg eller inngrep må inkluderes i den
planlagte restaureringen
• Det må skilles på undergrunnsmasse og toppmasser.
• Toppmassene må lagres separat fra andre masser
• Fjerning, mellomlagring og tilbakelegging av masser må gjøres
i separate prosesser
• Massene skal ikke komprimeres

Naturmangfold

Miljømål:
• Minimere beslag av viktige naturtypelokaliteter.
• Minimere påvirkning på truede eller sårbare arter.
• Bevare rødlistearter så langt det er mulig.
• Opprettholde vassdragenes verdi som gyteområde for fisk, leveområder for
elvemusling eller andre ferskvannsorganismer.
• Unngå spredning og tilførsel av nye fremmede arter.
• Ivareta artsmangfoldet langs veien på best mulig måte ved drift av ferdig anlegg.
• Redusere flom- og tørkeinnvirkninger av veianlegget på tilgrensende nedbørsfelt.
• Legge til rette for gode viltkryssinger og redusere risiko på viltpåkjørsler.
Det er utarbeidet en egen fagrapport for naturmangfold (COWI, Fagrapport Naturmangfold,
2021), samt KU-rapport for masselagring (COWI, Masselagring Konsekvensutredning
naturmangfold, 2021). Tiltak og forutsetninger som ligger til grunn for
påvirkningsvurderingen for naturmangfold er beskrevet i rapportene. Dette gjelder for
eksempel forutsetninger som underbygger hvorfor påvirkningen er vurdert som akseptabel.
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4.11.1 Vassdrag
Vassdrag representerer økologiske sammenhenger og innehar ofte viktige korridorfunksjoner
for organismer. Slike korridorfunksjoner er særlig viktig å passe på der nye veianlegg krysser
vassdrag. Virkninger på naturmangfold i vann vil være knyttet til fysiske inngrep i vassdrag og
deres influensområde, og kan være knyttet til påvirkninger av vannkvalitet.
Området omfatter en rekke vassdrag. Flere av vassdragene er naturlig ionefattige og påvirket
av langtransportert forurensning. Vassdrag med svak syrenøytraliserende kapasitet vil
generelt kunne være sårbare for inngrep og håndtering av syredannende berg.
Flere av vassdragene inngår i verneplan for vassdrag. Dette er en nasjonal verneplan der
vassdragene som inngår til sammen utgjør et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur
(NVE, 2020). Det er lagt vekt på å verne hele nedbørfelt med sin dynamikk og variasjon. Liste
over de aktuelle verna vassdragene er listet i Vedlegg C.
De landskapsøkologiske funksjonene knyttet til vannmiljø opprettholdes i stor grad.
Virkninger på vannmiljø er i hovedsak knyttet til krysningspunktene. Det er ikke lagt opp til
større vassdragsendringer, med unntak av Gongeelva. Fagrapport naturmangfold beskriver
verdier og påvirkning i detalj, mens fagrapport for overvann beskriver de flommessige og
designmessige vurderingene knyttet til kryssinger. Flere av vassdragene har anadrome
strekninger, i tillegg til forekomst av elvemusling og ål. Under følger et kort utdrag over de
viktigste vassdragene i planområdet, se Tabell 4-17.
Tabell 4-17. Oversikt over de viktigste vassdragene i planområdet og beskrivelse av leveområde og artsmangfold
tilknyttet vassdraget,

Vassdrag
Bakkevann

Gongeelva
Storelva
Hullvann, inkl.
Stidalskilen og
Landverkkilen
Farsjø
Tisjø
Grøtvann
Lonelva/Heglandselva

Beskrivelse
Leveområder for vanlige utbredte arter i området, samt ål (VU,
sårbar)
Viktig gytebekk for ørret i Bakkevann. Gongeelvas utløp er
kartlagt som aktivt ferskvannsdelta som egen naturtypelokalitet
Påvirket av introduserte arter: gjedde (stor grad), sørv (middels
grad). Elva er viktig lakseelv med lang anadrom strekning.
Elvemusling er påvist sporadisk. Ål er registrert.
Leveområde for vanlig utbredte arter i området, samt ål (VU).
Landverkkilen er registrert med verdifull evertebratfauna og
ligger langt unna tiltaket.
Leveområde for vanlig utbredte arter i området. Introdusert sørv.
Leveområde for vanlig utbredte arter i området. Tisjø er en sterkt
modifisert vannforekomst
Delområdet er leveområde for vanlig utbredte arter i området.
Lonelva er ørretførende vassdrag, en historisk
elvemuslingslokalitet uten nyere funn og er et viktig vassdrag for
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Gjerstadvannet
Sunda, HoltefjordenMidtvatnet
Haugselva

ål (VU). Vassdraget er leveområde for vanlig utbredte arter i
området.
Vassdraget er anadromt opp til Stifoss. Ål er registrert i flere
innsjøer i vassdraget.
Leveområde for vanlig utbredte arter i området

Viktig bekkedrag med et ikke forsuret restområde og rik
sumpskog. Skorstølvann og Ljosvann er hekkelokalitet for
storlom.
Mjåvatn
Leveområde for vanlige utbredte arter i området.
Hammerbekken
Leveområde for elvemusling, anadrom laksefisk og ål. Anadrom
strekning er ca. 800 m (Vann-nett, 2020). Hammarbekken er svært
verdifull både med tanke på sjøaure og biologisk mangfold
(NIVA, 2014). Elvemuslingens utbredelsesområde er ca. 500 m
lang strekning fra Hammertjenna og opp til fossen ved Dalane.
Viktig bekkedrag.
Eksjø-Lindlandsvatnet Steaelva er en historisk elvemuslinglokalitet. Elva ble undersøkt i
2001 og 2012 uten funn. Uviss forekomst av ål. Påvirket av
introdusert art, sørv.
Skjerka
Kjent som en historisk elvemuslinglokalitet uten nyere funn.
Skjerka er et viktig vassdrag for ål, laks og sjøørret.
Rossålvann/Rossålvann Her inngår Stavvann, Langevann, Nattvann og Sandvann. Ingen
bekkefelt
relevante naturtyper. Skjerka har sporadiske forekomster av
elvemusling og er et viktig vassdrag for laks, sjøørret og ål.
Tiltakets påvirkning er hovedsakelig knyttet til inngrep i Gongeelva, kryssinger og fysiske
tiltak i ulike resipienter. Søknadsprosesser knyttet til partikler og utfylling er beskrevet i
delkapittel 4.4 og kapittel 5.
For eksisterende bekker som må legges under veien må det bygges løsninger med god
hydraulisk utforming og som sikrer mot flom og erosjon av innløp og utløp. Løsningene må
også legge til rette for fiske- og viltvandring på en god måte. Alle kryssinger vil være
søknadspliktig etter fysiske tiltak i vassdrag.
Kantvegetasjon
Bygging av ny E18 vil medføre inngrep i kantvegetasjon langs noen av vassdragene. Inngrep i
kantvegetasjon kan påvirke vannmiljøet negativt, og kan være søknadspliktig etter
vannressursloven. Direkte konflikt vil være der kantvegetasjon vil bli fjernet, for eksempel ved
kryssende anleggsveier. Andre steder kan det være risiko for at vegetasjonen blir påvirket
selv om det ikke planlegges direkte inngrep. Slike steder kan være der anleggsbeltet legges i
bratt terreng med fall mot bekken slik at det oppstår fare for utrasing og avrenning, eller der
det mellomlagres masser og/eller utstyr som kan gi forurensing til omgivelsene.
Kantvegetasjon bør bevares der det er mulig.
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4.11.1.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet: vannmiljø og kantvegetasjon
Det er i hovedsak forsøkt å unngå nærføringer og utfyllinger i vannforekomster og bekker.
Ved Bakkevann er blant annet veilinja trukket lenger sør for å krysse forekomsten der det er
smalest for å i størst mulig grad redusere negativ påvirkning av vannmiljøet. Videre er det
lagt til grunn tverrfaglig prosesser med vurderinger av ulike hensyn for ivaretagelse av
vannmiljø, dette gjelder blant annet funksjonskrav som er lagt til grunn for verdivurderinger.

4.11.1.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: vannmiljø og kantvegetasjon
Det legges det vekt på skadereduserende tiltak i anleggsfase for å minske negativ påvirkning
av økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag. I totalentreprisen må det legges vekt på
lokalisering og utforming av elve- og bekkekryssinger slik at skader på vannmiljøet i størst
mulig grad begrenses.
Tabell 4-18. Risikoreduserende tiltak for fagtemaet vannmiljø og kantvegetasjon

Område/hendelse
Optimalisering/ferdig
anlegg

Overvåkingsprogram

Kantvegetasjon

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Utforme vassdragskryssinger slik at de ikke danner
vandringshindre for fisk og andre organismer
• Tilrettelegge kulverter for passering av vannlevende organismer
og mindre dyr ved hjelp av langsgående repos, naturlig
bunnsubstrat og kanter med stedegen vegetasjon
• Benytte naturfaglig kompetanse ved utforming og bygging av
tiltak i vassdrag, samt ved omlegging av bekkestrekninger slik at
vannstrekningen gir gode forhold for fisk og yngel
• Etablere program for miljøovervåking av vassdrag, samt
nødvendige etterundersøkelser. Formålet med miljøovervåking
er å dokumentere i hvilken grad førtilstanden endres i
anleggsfasen, samt grad av gjenoppretting etter avslutning.
• Tilstrebe å bevare kantvegetasjon langs elver og bekker
• Ved terrengbearbeiding og tilsåing i vassdrag med kantsoner,
skal dette utføres på en skånsom måte
• Sørge for at stedegne masser og arter brukes ved revegetering
av kantsoner

4.11.2 Vilt
Planområdet krysser mange lokaliteter som er viktige for vilt og spesielt hjortevilt i form av
beiteområder, oppvekstområder og vilttrekk. Av pattedyr er det gaupe, rådyr og elg som er
hyppigst observert i området.
Tiltaket vil i hovedsak avskjære viltets muligheter til å bevege seg fritt og utgjøre en økt
barrierevirkning for vandringsmuligheter. Traseen vil også flere steder splitte
sammenhengende arealer, men økologiske funksjoner opprettholdes i stor grad. Ny vei med
viltgjerde vil kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger over og under plan. Etablering av
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viltgjerder og gode passasjemulighter vil redusere risiko for viltpåkjørsler sammenliknet med
dagens E18 som ikke har viltgjerder.

4.11.2.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet: vilt
Det er planlagt 8 etableringer av viltpassasjer som veilokk med minstekrav om
bredde/lengde-forhold. I tillegg til viltpassasjer vil det også være kryssinger (overgang, bru
og kulvert) som ivaretar flere interesser som vann/bekk/elv, vei, friluftsliv og stier. Disse
flerbruksløsninger vil kunne fungere som passasjemulighet med minstekrav om
åpenhetsindeks og lengde/breddeforhold, for også å ivareta viltet. Tunnelløsning ved
Bergehaganheia og Bråtvann, samt miljøtunnel ved Klokkermyra, vil også kunne gi viltet
mulighet for å krysse E18.

4.11.2.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: vilt
Entreprenøren vil ha mulighet til optimalisering av valgt løsning og må gjennom
totalentreprisen fokusere på løsninger som ivaretar viltet.
Tabell 4-19. Risikoreduserende tiltak for vilt

Område/hendelse
Vilt

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Tilpasning av viltgjerder skal til landskap og terreng
• Det skal søkes viltfaglig kompetanse ved prosjektering av
viltgjerder og beplantning av viltoverganger

4.11.3 Rødlistede arter, natur unntatt offentlighet og økologiske funksjonsområder
Det er en del registreringer av rødlistede sopper og insekter knyttet til gammelskog i
planområdet. Tiltaket vil komme i konflikt med funksjonsområder for sopp.
Elvemusling er tidligere kjent fra flere vassdrag i området (Naturbase, 2020), men man
kjenner nå til sikre bestander kun i Storelva og Hammertjernbekken (Magerøy, 2020).
Elvemusling er kategorisert som sårbar (VU) i Norsk rødliste for arter og er gjennom
naturmangfoldloven betegnet som en prioritert art. Norge har mer enn halvparten av den
europeiske bestanden, noe som gjør den til en ansvarsart for Norge. Forringelse og
ødeleggelse av leveområder er den største trusselen for bestandsnedgangen av elvemusling i
Norge. Anleggsaktiviteter som kan påvirke elvemusling er partikkelavrenning, avrenning av
nitrogen, avrenning for overflatevann, pH ved betongarbeider, samt sur avrenning knyttet til
håndtering av syredannede berg. For lokalitetene med elvemusling foregår det tiltak for å
gjenopprette bestandene, og det er veldig viktig at anleggsaktiviteten tar særlig hensyn til
elvemusling.
Artsmangfoldet er stort i regionen. Kunnskapen om fugl i området er god, og det er et stort
antall registreringer av fugl i planområdet. Det er registrert flere spille- og hekkeplasser for
storfugl og orrfugl, i tillegg er vipe registrert som mulig hekkende i området. Videre er det
også flere rødlistearter i artsgruppen fugl og planter i planområdet. Tiltaket vil ha nærføring
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til områder med rødlistearter for fugl og planter. For detaljerte beskrivelser og henvisning til
delområder henvises det til fagrapport Naturmangfold.
I tilknytning til området finnes tre forekomster av en hensynskrevende art, der informasjon
om arten regnes som sensitiv og skal unntas fra offentlighet. Arten er kategorisert som nært
truet (NT) på Norsk rødliste for arter. Ett av områdene (Ø9) vurderes til å bli sterkt forringet
som følge av tiltaket grunnet arealbeslag og menneskelig aktivitet.
Det er vurdert 10 områder som økologiske funksjonsområder for blant annet artsgrupper
som fugl, sopp, insekter og arter unntatt offentlighet.

4.11.3.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet: natur unntatt offentligheten
og økologiske funksjonsområder
Det har i forbindelse med prosjekteringen pågått en tverrfaglig prosess med vurderinger av
ulike hensyn som bør ivaretas og drøfting av muligheter og alternativer for valg av linjeføring
for ny E18 og ulike løsninger for kryss, lokalveitilknytninger med mer.

4.11.3.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: natur unntatt offentligheten og økologiske
funksjonsområder
Tabell 4-20. Risikoreduserende tiltak for natur unntatt offentligheten og økologiske funksjonsområder

Område/hendelse
Natur unntatt
offentligheten

Økologiske
funksjonsområder
Elvemusling

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Det bør tas særlig hensyn med droneflyging, helikopterflyging,
sprengning eller bakkeaktivitet på følgende strekninger fra 15.04
til 30.07 hvert år i områder med natur unntatt offentlighet: Ø8
Tilfartsvei Risør fra 1150 – 2000 (til veiens slutt), Ø9 E18 fra
11600 – 13450, og vei fra kryss mot nord fra 0- 300. Risørveien
mot øst fra 0- til ny Aklandsvei, Ø10 Fra 3900-5400
• Etablere trekirkegårder hvor død ved til store trær som felles
samles. Trekirkegårdene bør etableres av fagkyndige i
tilknytning til natur av likt opphav
• Det skal tas særlige hensyn til elvemusling i aktuelle vassdrag
• Utarbeidelse av tiltaksplan og overvåkingsplan for elvemusling

4.11.4 Viktige naturtyper
Det er registrert ca. 160 forekomster av viktige naturtyper i utredningsområdet. Området
kjennetegnes av store områder med skog av ulike typer, og det er registrert et høyt antall
lokaliteter med verdifull skog, blant annet rike edelløvskoger, rike furuskoger og gamle edelog blandingsskoger. Av andre naturtyper kan nevnes slåttemark, naturbeitemark, store gamle
trær og sumpskog. Området har også store arealer bestående av myr, men bare et fåtall av
disse lokalitetene er registrert som verdifulle, eller med et verdifullt artsmangfold.
Naturtypen myr er utbredt i planområdet, både sett utfra antall lokaliteter og utfra
dekningsgrad. Myrer er leveområder for en rekke spesialiserte organismer, hvor mange av
organismene er knyttet sterkt til ulike varianter av naturtypen. Det er registrert 12 delområder
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der myr er vurdert til å ha naturverdier av interesse i planområdet, men det finnes flere
myrområder totalt. Myr har også andre egenskaper som fordrøyningsbasseng,
filtreringsmagasin, karbonlager og flomdemper. Arealinngrep i myr vil påvirke flere
miljøtemaer og vil ha en negativ konsekvens. Dette begrunnes i at våtmark generelt har lang
regenereringstid, og at inngrep i myr anses som irreversibelt grunnet kompleksitet og det
svært lange tidsperspektivet for torvdannelse. For samlet miljøaspekt for myr i prosjektet,
henvises det til samlerapporten (COWI, Myr oppsummeringsnotat, 2021).
Tiltaket påvirker myr som naturtype på flere måter, enten som direkte arealbeslag eller
gjennom kryssinger som vil kunne forringe naturverdien gjennom blant annet risiko for
drenering, se oversikt i Vedlegg C. For verdivurdering og beskrivelse av de ulike
delområdene, henvises det til fagrapport for naturmangfold.

4.11.4.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet: naturtyper
Gjennom bl.a. tverrfaglige prosjekteringsmøter har fagpersoner innenfor naturmangfold,
geoteknikk, anleggsgjennomføring, m.fl. bidratt til utforming av løsninger i planforslaget.
Tverrfaglig arbeid bidrar til å belyse ulike verdier som ligger innenfor området hvor veien skal
føres frem, og man kan gjøre fortløpende avveiing av ulike forhold.
Ved utarbeiding av planforslaget har man prøvd å unngå myr i størst mulig grad. Noen
steder har man lykkes med å unngå myrområder i sin helhet, andre steder har man klart å
legge seg i ytterkant av myra, eller krysset myrområdet på det smaleste for å redusere
påvirkningen på myra. I området Stegheia har man stort sett unngått de viktigste registrerte
naturområdene med svært stor og stor verdi og ved Songe Jutemyr er traseen endret for å
unngå naturtypen N137 og i større grad ivareta naturverdiene knyttet til lokaliteten.

4.11.4.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: naturtyper
Tabell 4-21. Risikoreduserende tiltak for naturtyper

Område/hendelse
Natur

Arealbeslag

Beskrivelse Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller
totalentreprenør etter krav fra Nye Veier
• Der eksisterende vegetasjon fjernes, skal naturlig revegetering
igangsettes så fort som mulig
• Minimere inngrep i viktige naturområder og naturtyper
• Benytte naturfaglig kompetanse ved revegetering av viktige
naturtyper
• Legge til grunn prinsipper om naturlik utforming ved
terrengforming der det er mulig
• Tilstrebe at midlertidige anleggs- og riggområder istandsettes
senest ett år etter åpning av veganlegget
• Det anbefales en buffer på 20 meter mellom anleggsveier og
viktige naturområder
• Minimere inngrep i våtmark og i vassdrag
• Redusere risiko for drenering
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4.11.5 Fremmede arter
Fremmede karplanter utgjør en stor spredningsrisiko i denne typen prosjekter. Siden 2010 er
det registrert rundt 40 ulike fremmede karplanter i utredningsområdet, i hovedsak
konsentrert langs dagens E18 (Artsdatabanken, 2020). Både hagelupin (SE -svært høy risiko),
vinterkarse (SE) og parkslirekne (SE) er registrert. Hagelupin og parkslirekne har i tillegg til
svært høy økologisk risiko, en høy risiko for å spres ved massehåndtering (Misfjord & AngellPetersen, 2018). Begge disse artene anses som svært problematiske, og utløser omfattende
tiltak. For registreringer av fremmede arter fra offentlige databaser, se Vedlegg D.
Forekomstene av fremmede arter her hovedsakelig lokalisert langs eksisterende E18 og andre
lokalveier.
Større deler av prosjektet innebærer anleggsarbeid i jomfruelig terreng hvor det er lite
sannsynlig at det forekommer fremmede arter. Prosjektet og tiltaket kan derfor bidra til
spredning til arealer som i stor grad hittil har vært skjermet for forekomster.
Fremmede arter i vassdragene er også påvist, blant annet vasspest, signalkreps og sørv.
Anleggsaktivitet, inklusive flytting av maskiner og vanntanker mellom nedbørfelt kan
representere en risiko for spredning av fremmede arter og vannbårne sykdommer. Slik
spredning vil i så tilfelle kunne true stedegne arter. Flytting av utstyr, maskiner og vanntanker
mellom nedbørfelt kan føre til spredning av sykdommer og uønskede fremmede organismer
som utgjør en trussel for stedegne arter.
Vedlegg F inkluderer også enkelte supplerende vurderinger knyttet til fremmede arter i
vassdrag.

4.11.5.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet: fremmede arter
Det er i reguleringsplanarbeidet kartlagt fremmede arter gjennom kjente databaser.

4.11.5.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: fremmede arter
Tiltak knyttet til fremmede arter er hovedsakelig rutiner og kontroll gjennom anleggsarbeidet
og må detaljeres videre i totalentreprisen. Det er knyttet størst risiko for spredning gjennom
massehåndtering og- gjenbruk.
Tabell 4-22. Risikoreduserende tiltak for fremmede arter. Se også Vedlegg F for supplerende vurderinger av
vassdragssykdommer.

Område/hendelse
Fremmede karplanter

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Kartlegge fremmede arter før anleggsstart
• Utarbeide tiltaksplan for fremmede arter i anleggsfasen med
tiltak knyttet til transport, mellomlagring og gjenbruk
• Gjennomføre risikovurdering av områder med fremmede arter
• Sørge for tydelig merking av områder med fremmede arter
• Sørge for at fremmede arter ikke spres til nye områder
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•
•
Vassdragssykdommer

4.12

•
•

Infiserte masser kan gjenbrukes innenfor anleggsområdet (der
de allerede er registrert) med god overdekning av rene masser
Rengjøring av maskiner og utstyr som er brukt i infiserte
områder
Desinfisering av maskiner og utstyr
Gjennomføre risikovurdering av aktuelle vassdrag

Naturressurser

Miljømål:
• Minimere nedbygging av dyrka mark
• Minimere påvirkning av grunnvannsnivå
• Ingen negativ innvirkning på drikkevannskilder
• Ingen spredning av planteskadegjørere (floghavre og PNC)
Naturressurser er utredet i egen fagrapport (COWI, Fagrapport Naturressurser, 2021), samt
KU-rapport fra masselagring (COWI, Masselagring Konsekvensutredning naturressurser,
2021). Det henvises til fagrapportene for utdypende vurderinger om verdi og påvirkninger.

4.12.1 Vannressurs
Drikkevann
Det er ett sted langs den nye E18, der overflatevann utgjør en drikkevannsressurs. Store
Grøtvann er hovedkilden til drikkevann i Kragerø kommune. Molandsvann er krisevannkilde
(ikke drikkevann) til Risør kommune. Ifølge NGUs kart er det generelt ikke registrert noe
grunnvannspotensial i løsmassene langs størstedelen av nye E18. For drikkevannskilden er
det risiko for avrenning fra veianlegget som kan forverre vannkvaliteten.
Veilinjen ligger marginalt innenfor nedbørfeltet til Grøtvann. Dette vil potensielt kunne
medføre avrenning fra veien inn i nedbørsfeltet via grunnvann. Det må derfor implementeres
tiltak for å avskjære eventuelle akutte utslipp. Ny veilinje ligger innenfor nedbørsfeltet til
Molandsvann, men situasjonen blir forbedret vesentlig fra dagens situasjon ettersom veilinjen
ligger lengre unna kilden og siden prosjektet vil gi en mer trafikksikker vei.
Grunnvannsbrønner
Det er kun kommunal drikkevannsforsyning i områdene ved Hegland, Sannidal og
Fikkjebakke, ved Østerholt, Sundebru og Brokelandsheia og rundt Storelva. Langs resten av
ny E18 kommer drikkevannsforsyningen fra private brønner. Det er informasjon om et fåtall
brønner i GRANADA (NGU, Granada, 2020). For ny E18 er det kartlagt 67 brønner i området,
og flere av disse ligger nær planlagt ny veilinje. Trolig finnes det flere uregistrerte brønner, da
det er privat vannforsyning langs det meste av strekningen. Brønnene er en blanding av
løsmasse- og fjellbrønner.

4.12.1.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet: vannressurser
Det er i planarbeidet utarbeidet en oversikt over hvilke brønner som vil kreve oppfølging i
videre planfaser, dette er videre beskrevet i fagrapport ingeniørgeologi (COWI, Fagrapport
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ingeniørgeologi, 2021). Poretrykksmålere (piezometre) er installert ved flere sonderinger for å
kunne vurdere blant annet stabiliteten av løsmasser og variasjoner i naturlig grunnvannsnivå.
Et overvåkningsprogram bør implementeres for å dokumentere kapasiteten og tilstanden på
brønner som kan bli influert av prosjektet.

4.12.1.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: vannressurser
For drikkevannsbrønner er risikoen knyttet til drenering der veien ligger i skjæring, eller
vannkvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra veianlegget eller endring av
grunnvannsstand. Det vil være nødvendig å kompensere private anlegg som blir ødelagt av
byggearbeidet ved å etablere ny brønn eller ved å koble eierne til den kommunale
vannforsyningen.
Tabell 4-23. Risikoreduserende tiltak for vannressurser

Område/hendelse
Generelt

Drikkevann Grøtvann
Drikkevannsbrønner

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Rensing/håndtering av vann i anleggsområdet.
• Benytte personell med hydrogeologisk kompetanse ved
planlegging av tiltak nær vannressurser
• Overvåkning av relevante vannforekomster før og under tiltak
• Planlegge tiltak ved drikkevannskilder som hindrer forurensning
til disse
• Kartlegge drikkevannsbrønner før oppstart av anleggsarbeider
og erstatte brønner som blir ødelagt
• Sørge for midlertidig vannforsyning dersom brønner eller annen
vannforsyning blir ødelagt

4.12.2 Landbruk og matjord
Det er utarbeidet en egen matjordplan for prosjektet (COWI, Matjordplan, 2021) som
beskriver håndtering av matjord. For detaljerte beskrivelser, henvises det til matjordplanen.
Landbruk og verdier er hovedsakelig omtalt i fagrapport naturressurser (COWI, Fagrapport
Naturressurser, 2021).
Dyrka mark på strekningen for ny E18 Tvedestrand – Bamble består for det meste av flere
spredte teiger. Ved Sannidal og Østerholt er det litt større sammenhengende områder med
dyrka mark.
Det er risiko for permanente og midlertidige inngrep i matjord, men for et prosjekt av denne
størrelsen, er det likevel lite matjord og landbruk som blir berørt.
Påvirkning vil både være gjennom behov for omdisponering av matjord og midlertid rigg- og
anleggsaktivitet. Mengde omdisponert matjord er omtalt i matjordplanen. Risikoen ved
omdisponering er knyttet til mellomlagring eller at matjord blir brukt til andre formål. Videre
vil anleggsfasen midlertidig beslaglegge matjord som ikke skal omdisponeres. Det gjelder
matjord som berøres av riggområder, anleggsområder og anleggsveier.

Side 51 av 95

MILJØPROGRAM

4.12.2.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet: landbruk og matjord
Optimaliseringsprosesser er gjennomført ved utforming av veigeometri, der selve tiltaket er
lagt slik at matjord ikke blir direkte berørt i den grad det er mulig. Dette gjelder også for
adkomstveger, konstruksjoner og andre tiltak enn kun selve veilinja. Mengde matjord som
omdisponeres omfatter ikke kun det som blir berørt av geometri tilknytta selve tiltaket, men
også matjord som blir regulert til "annen veigrunn"
For plantesykdommer er det ikke gjort funn av PNC ved prøvetaking på noen av de berørte
eiendommene. Videre er det ikke identifisert eiendommer med floghavre, men en grunneier
melder om enkeltfunn av floghavre i Kragerø kommune. Flytting av jord fra denne
eiendommen må derfor vurderes spesielt i henhold til gjeldende krav. Det må søkes
dispensasjon til mattilsynet ved flytting av matjord med smitte av floghavre og PCN. Ingen
grunneiere har oppgitt funn av hønsehirse på de berørte eiendommene.

4.12.2.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: landbruk og matjord
Uten retningslinjer for håndtering og ivaretagelse av matjorda ved midlertid beslag er det
risiko for strukturelle skader på arealet og at kvaliteten på området og avlingen forringes i
flere tiår. Dette gjelder både jord som omdisponeres og jord som tilbakeføres. Matjord vil
også bli midlertidig berørt av anleggsveier, omkjøring, rigg og mellomlagring.
Tabell 4-24. Risikoreduserende tiltak for landbruk og matjord

Område/hendelse
Jordbruk

Matjord

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Gjennomføre jordkartlegging av områder hvor matjord må flyttes
for å dokumentere og kartlegge jordas egenskaper som
landbruksressurs
• Undersøke masser for planteskadegjørere i områder som blir
berørt av tiltaket før jord flyttes
• Sikre adkomst så langt det er mulig og nødvendig til
landbruksarealer i anleggsfasen.
• Sikre tilgang på vanningsvann til jordbruksareal i anleggsfasen,
samt utløp for drensvann. Gjelder der slike anlegg allerede finnes
eller normalt blir lagt opp i vekstsesongen, samt utløp for
drensvann der det blir aktuelt på grunn av tiltaket
• Minimere arealbeslag av jordbruksareal
• Tilstrebe at skal pakking av jord unngås ved midlertidig
arealbeslag.
• For skadereduserende tiltak ved nedbygging av matjord henvises
det til matjordplanen

4.12.3 Utmark
Det meste av strekningen går gjennom skogsområder med aktivt skogbruk. Det ligger flere
driftsveier innenfor planområdet. Skogsområdene blir også mye brukt til organisert jakt på
hjortevilt.
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Vurderingene for utmark er hovedsakelig knyttet til tilkomst for grunneiere for drift og jakt.
Den nye veien vil utgjøre en barriere og kan hindre/vanskeliggjøre tilkomst for enkelte
områder. Dette gjelder spesielt i områder som blir liggende mellom eksisterende E18 og ny
E18. For disse områdene er det størst konsekvens knyttet til jaktområdene som vil
fragmenteres. Fragmentering vil også enkelte steder resultere i små restarealer for skogbruk.
Ved kommunegrensa mellom Tvedestrand og Vegårshei vil et skogsområde bli tungdrevet da
adkomst og drift blir avskåret av ny vei.

4.12.3.1 Anbefalte tiltak i totalentreprisen: utmark
Tabell 4-25. Risikoreduserende tiltak for utmark

Område/hendelse
Utmark

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør
etter krav fra Nye Veier
• Etablere midlertidige og permanente driftsveier som adkomst til
utmarksarealer
• Vurdere behov for tidsbegrensning for arbeid i landbruksarealer
• Sikre velteplasser for tømmer der eksisterende velteplasser ikke
kan videreføres.

4.12.4 Mineralressurser
Det er ikke funnet mineralressurser av spesiell verdi eller betydning i planområdet. Det finnes
noen grus/pukk-ressurser som er verdivurdert til uten betydning, samt noen få punktfestede
mineralressurser som ikke er verdivurdert i henhold til NGU.
Temaet blir ikke risikovurdert videre.

4.13 Støy og vibrasjoner
Miljømål:
• Tilstrebe at støy fra utbygging av ny E18 til nærliggende bygninger holdes under
grenseverdier for den aktuelle bygningstypen iht. retningslinje T-1442.
• Tilby støyreduserende tiltak for bygninger eller bygningsdeler der grenseverdier
overskrides.
• Tilstrebe minimering av støy i tilknytning til viktige natur- og friluftsområder.
• Minimere støyende arbeider for anleggsvirksomhet som overskrider grenseverdier i
retningslinje T-1442.
Beskrivelse støy
Det er utarbeidet egen fagrapport for støy i drift- og anleggsfasen (COWI, Fagrapport støy,
2021) som beskriver resultatene for støyberegningene som er gjennomført. Generelt sett er
det liten konflikt sammenliknet med tiltakets størrelse da det i stor grad er spredt
bebyggelse. Totalt sett vil bygging av ny vei redusere den totale støyproblematikken
ettersom antall støyfølsomme adresser reduseres. Det er likevel adresser som vil bli påvirket
av tiltaket, spesielt gjennom endret støybilde.
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For ferdig anlegg er det beregnet at flere adresser skal vurderes videre for støytiltak. Dette
gjelder hovedsakelig der hvor foreslåtte skjermingsforslag (langsgående skjerming og voller)
ikke er tilstrekkelig. Optimaliseringer og antall adresser for lokale støytiltak må undersøkes
nærmere i totalentreprisen.
For friluftslivsområder er det beregnet prosentvis mengde arealoverskridelse av støygrensene
i driftsfasen. Enkelte friluftslivsområder vil få økt støy og dårligere lydbilde som følge av ny
E18, mens andre friluftsområder tilknyttet eksisterende E18 vil få mindre støy grunnet
reduksjon i trafikk. Støy i de enkelte delområdene for friluft er detaljert beskrevet i
fagrapporten (COWI, Fagrapport Friluftsliv /by- og bydeliv, 2021). Videre er det enkelte
naturområder som er sårbare for støy, spesielt i visse perioder. Dette gjelder blant annet
hekkeperioder for fugl, i tillegg til områder med natur unntatt offentligheten.
Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet er sammensatt av forskjellige type kilder og forskjellige
typer arbeider med til dels ulik karakter mtp. tid, frekvens og støynivå. De viktigste kildene til
støy vil som regel være sprengning, massetransport, utgraving, spunting, tipping av
steinmasser, knusing av stein, anleggsmaskiner i drift og meisling. De områdene det er
knyttet størst konflikt for støy fra anleggsarbeidet er der det er bebyggelse; Gjerdemyra,
Østerholt, Brokelandsheia og ellers noe spredt langs linja. Den største kilden til konflikt for
anleggsarbeid er ofte knyttet til anleggsarbeid på natt.
Videre er støy fra knuseverk en velkjent problematikk i anleggsfasen. Forurensningsforskriften
kapittel 30 omhandler regelverk og grenseverdier tilknyttet bruk av knuseverk. For knuseverk
som etableres nærmere enn 200 meter til nærmeste nabo kreves en støyvurdering før
oppstart, jf. § 30-11 annet ledd, men det antas naboer opp til 1 km kan få støyproblematikk.
Det er ikke beregnet støy knyttet til bruk av knuseverk, ettersom plassering ikke er kjent.
Dette må detaljeres i totalentreprisen.
Beskrivelse vibrasjoner
I forbindelse med arbeidene vil det bli behov for noe arbeider som vil medføre risiko for
rystelser og vibrasjon. Det kan bli behov for pigging og sprengning av berg i forbindelse med
etablering av skjæringer andre anleggsaktiviteter.
Det er i NS8141:2001 beskrevet at omkringliggende bygninger og øvrige konstruksjoner som
kan tenkes å bli berørt av sprengningsarbeidet, skal besiktiges før og etter at arbeidene er
utført.
Det anbefales at det utføres besiktigelse av konstruksjoner og byggverk i nærheten av
områdene hvor det skal utføres sprengningsarbeider. Anbefalt avstand til sprengningsstedet
settes til 50 meter for byggverk/konstruksjoner fundamentert på berg og 100 meter for
byggverk/konstruksjoner fundamentert på løsmasser i områder med sammenhengende
bebyggelse. Ved omfattende sprengningsarbeid skal det, etter spesiell bedømming, utføres
besiktigelse av byggverk og konstruksjoner med større avstander fra sprengningsstedet
(Standard Norge, 2013).
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Dersom den utførte besiktigelsen tilsier det, må det utføres vibrasjonsovervåkning og
oppføling av aktuelle områder i byggefasen. Det må også avklares nærmere hvilke tiltak som
må utføres ved sprengning nær høyspent.

4.13.1 Implementerte tiltak i reguleringsplanarbeidet
Der grenseverdier for støyfølsomme bygg overskrides, er det vurdert langsgående
støyskjerming. Skjermingsforslag er utarbeidet med mulig bruk av masseoverskudd til
støyvoller, men det er for tidlig å låse utforming av skjermingsløsningen pr. i dag, annet enn
det som anses som klart gunstig å regulere.
I plankartet er det avsatt tilstrekkelig areal til støytiltak i alle aktuelle områder.

4.13.2 Anbefalte tiltak i totalentreprisen
Tabell 4-26. Risikoreduserende tiltak for fagtemaet støy og vibrasjoner.

Område/hendelse
Drift

Anleggsfasen

Friluftsområder

Knuseverk

Støyende arbeid på
uheldige tider på
døgnet

Vibrasjoner

Tiltak som vil bli gjennomført av Nye Veier eller totalentreprenør etter
krav fra Nye Veier
• Optimalisere langsgående støyskjerming og lokale støytiltak
• Innløsning av boliger i rød sone
• Beregning av støy fra optimalisert linje uten og med støytiltak
• Utrede bygg med lydnivå over grenseverdien for lokale støytiltak
• Så langt som mulig benytte støysvakt utstyr
• Tilstrebe at støyende arbeider unngås om natten
• Etablere støyskjermingstiltak tidlig, der det er mulig, slik at det også
skjermer anleggsstøy
• Definere driftsregime for støyende arbeider
• Beregne anleggsstøy
• Vurdere behov for midlertidig skjerming langs anleggsområdet
• Vurdere tiltak langs ny E18 sør for Bakkevannet for å minimere støy
i nordre del av Bakkevannet og Sandvannet.
• Beregne støy fra knuseverk
• Plassering bør være så langt unna bebyggelse som mulig, og helst
ikke innenfor 200 meter
• Vurdere behov for beregning av driftstider for å hensynta
omgivelsene
• Kommunikasjon med aktuell kommune og forløpende informasjon
om faser og aktiviteter
• Etablere rutiner for tidlig søknad om støydispensasjon
• Identifisering av aktiviteter som må gjennomføres på natt
• Sørge for god naboinformasjon
• Vurdere avbøtende tiltak som alternativt oppholdssted
• Så langt som mulig overholde grenseverdier for
sprengningsarbeidene i NS 8141
• Inspeksjon av mulige bygninger i influenssone for vibrasjoner før
sprengning
• Vurdere behov for rystelsesmålere
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5 Myndighetshåndtering
For et så stort prosjekt er det lagt vekt på god samhandling med miljømyndigheter.
Aktuelle aktiviteter som kan/vil kreve tillatelser er:
• Mudring og dumping/utfylling i sjø og vassdrag, jf. forurensningsforskriften §22
• Midlertidig utslipp fra anleggsdrift etter forurensningsloven §11 (inkludert
tunneldrivevann)
• Drift av knuseverk samt siktestasjoner (meldeplikt), jf. forurensningsforskriften §30-3
• Terrenginngrep i forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften §2-6
• Massedisponering, jf. forurensningsloven §11
• Vassdragstiltak, jf. vassdragsloven §8
• Vannressursloven §11 og §12
Dersom det i videre optimalisering og prosjektering i totalentreprisen legges til ytterligere
tunnelløsninger er det behov for flere søknader og tillatelser knyttet til tunneldrivevann og
tunnelvaskevann.
Det er gjennomført dialog med Statsforvalteren i Agder og Statsforvalteren i Vestfold og
Telemark for å gjennomgå søknadsprosess og vilkår.
Det er gjennomført tett dialog med Statsforvalteren og det er krevd søknader knyttet til:
• Vassdragstiltak: funksjonskrav og generell søknad
• Fysiske tiltak i vassdrag: kryssinger
• Mudring/utfylling
• Sulfidholdig berg
• Utslipp fra midlertidig anleggsdrift
• Utslipp fra ferdig bygget veianlegg
Det er påbegynt enkelte søknader der det foreligger grunnlag nok for søknadsprosessen.
Dette gjelder blant annet fysiske tiltak i vassdrag, utslipp fra midlertidig anlegg. Enkelte av
søknadene må påregnes å utarbeides av totalentreprenøren og Nye veier. Dette gleder blant
annet enkelte utslippssøknader for anlegget og driftssituasjon, endringer dersom antagelser
knyttet til sulfidholdig berg endres, masselagring av sulfidholdig berg osv.
Vilkår fra myndigheter vil bli fulgt opp.
Fysiske tiltak i vassdrag
Det skal søkes om tillatelse til tiltak i vassdrag der det er mulig for at fisk eller andre
ferskvannsorganismer blir påvirket. Dette er beskrevet i forskrift om fysiske tiltak5. I følge
lakse- og innlandsfiskloven og den tilhørende forskriften om tekniske fiskekultiveringstiltak

5

Lovdata, FOR-2004-11-15-1468 Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag
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og inngrep i vassdrag, er det ikke tillatt å utføre fysiske tiltak som forringer
produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer, uten tillatelse fra
Statsforvalteren.
Søknaden skal inneholde en beskrivelse av tiltak og hvor det er tenkt utført. Søknaden bør
også inkludere §11 om inngrep i kantsoner og NVEs regelverk om konsesjonsplikt (se
beskrivelse lenger ned).
For vassdrag som fører anadrome laksefisk eller truede ferskvannsarter skal søknaden sendes
Statsforvalteren. Søknad skal sendes Fylkeskommunen når tiltaket omhandler vassdrag som
ikke er lakse- eller ørretførende.
NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet innenfor temaene
flom- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft ( (NVE, Veileder: Nasjonale og vesentlige
regionale interresser innen NVEs saksområder i arealplanlegging, 2017).
Naturfare (flom, erosjon og skred m.m) er videre håndtert gjennom prosjektets ROS-analyse
(COWI, Fagrapport ROS, 2021) og er ikke en del av vurderingene knyttet miljøregelverket.
NVE skal som vassdragsmyndighet sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av
Norges vannressurser, blant annet er det gitt konsesjonsplikt 6 for vassdragstiltak som kan
være til nevneverdig skade eller ulempe for slike allmenne interesser. Allmenne interesser
omfatter blant annet fisk, plante og dyreliv, friluftsliv og flomforhold. Med inngrep i vassdrag
etter vannressursloven menes alle fysiske tiltak/inngrep som kan påvirke vannføring,
vannstrøm, vannstand, vassdragets leie og vannmiljø (NVE, Faktaark - regler for inngrep i
vassdrag, 2002). NVE har et særskilt ansvar for de vernede vassdragene7. I arealplaner som
berører verna vassdrag må det gjøres en vurdering av om det kan være konflikt med
konkrete verneverdier knyttet til vassdraget (NVE, Veileder: Nasjonale og vesentlige regionale
interresser innen NVEs saksområder i arealplanlegging, 2017).
Tiltakshaver har ansvaret for å gi melding om tiltaket til de rette myndigheter, innhente
nødvendige tillatelser og sørge for at tiltaket blir gjennomført i samsvar med de krav og
vilkår som følger av lover, forskrifter og tillatelser. Den som skal utføre tiltaket, enten det
er tiltakshaver selv, innleid entreprenør eller andre, har plikt til å forvisse seg om at
nødvendige tillatelser er gitt før arbeidet starter.
Mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag
Mudring fra land og utfylling i sjø og vassdrag vil i de fleste tilfeller utløse krav om tillatelse
etter forurensningsloven. Søknad om tillatelse etter forurensningsregelverket sendes til
Statsforvalteren. Det er søkers ansvar å skaffe nødvendige opplysninger som beskrevet i
6
7

Vannressursloven – LOV-2000-11-24-82, §8 Konsesjonsplikt.
Vannressursloven – LOV-2000-11-24-82, kapittel 5 Vernede vassdrag og nasjonale laksevassdrag.
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søknadsskjema og tilhørende veileder, slik at Statsforvalteren kan vurdere om tillatelse bør
gis, og hvilke vilkår som skal settes.
Tiltakshaver skal beskrive tiltaket og skaffe seg oversikt over tilgjengelig kunnskap om
tiltaksområdet og hvilken dokumentasjon som er påkrevd. Mudring, dumping og utfylling i
sjø omfattes av flere lovverk og krever vurdering av ulike myndigheter.
Utslipp fra midlertidig anleggsvirksomhet
Anleggsarbeid trenger stort sett ikke tillatelse fra Statsforvalteren etter forurensingsloven, da
loven åpner for at midlertidig anleggsarbeid er tillatt uten tillatelse. Det er først og fremst
større infrastrukturprosjekter som utløser behov for tillatelse etter forurensningsloven8.
Avrenning fra masselager med rene masser kan inngå som en del av en utslippssøknad
dersom de kan føre til forurensning av vassdrag. Det er avklart at det ikke er behov for
separate søknader knyttet til slike masselagre.
Sulfidholdig berg
Sulfidholdig bergmasser omfattes av forurensningsforskriften kapittel 2 og regnes som
forurenset grunn. Dette innebærer godkjenning av tiltaksplan på lik linje som forurenset
grunn. Ved egne masselagringsområder for sulfidholdig bergmasse må det innhentes
tillatelse spesielt.
Terrenginngrep forurenset grunn
Ved terrenginngrep i forurenset grunn må det utarbeides en tiltaksplan i henhold til
forurensningsforskriften kapittel 29. Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen og
kommunen kan stille krav til anleggsvannet i disse sakene. Håndtering av forurenset
anleggsvann skal derfor være med i tiltaksplaner for forurenset grunn

8
9

Lovdata, LOV-1981-03-13-6 Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven)
Lovdata, FOR-2004-06-01-931 Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
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6 Miljøoppfølging i prosjektet videre livsløp
Det vil være behov for ytterligere miljøvurderinger og -kartlegginger gjennom
totalentreprisen og byggefasen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kartlegging av fremmede arter
Detaljerte undersøkelser av forurenset grunn
Miljøkartlegging med miljøsaneringsbeskrivelse for bygg og konstruksjoner som skal
rives
Detaljering av miljørisikovurdert basert på optimaliseringer
Detaljert kartlegging av sulfidholdig berg under anleggsperioden
Tiltaksplaner og overvåkingsprogrammer
Oppfølgende støyberegninger
Prosjektspesifikk miljøplan for totalentreprisen

Nye Veier vil utarbeide en prosjektspesifikk miljøplan med funksjonskrav for anleggsfasen
som detaljeres av totalentreprenøren. Det vil være generiske kontraktkrav til ytre miljø og
prosjektspesifikke krav nedfelt i miljøplanen. Det vil være krav om miljøvurdering for arbeid i
nytt område og før ny type arbeid starter i et område (miljø-SJA).
Miljøplanen baseres på foreliggende miljøprogram, konsekvensutredninger og
temarapporter, reguleringsplan med bestemmelser og tillatelser fra Fylkesmannens
miljøvernavdeling, samt gjeldende lovverk.
Nye Veier vil ha tett oppfølging av entreprenørens etterlevelse av miljøkrav i anleggsfasen,
gjennom samhandling, verifikasjoner og revisjoner.

6.1

Miljøovervåking

I forbindelse med arbeidet med reguleringsplan er det gjennomført omfattende
forundersøkelser av vann og vassdrag som kan bli berørt av prosjektet. Programmet
inkluderer blant annet automatiske målestasjoner, vannkjemiske og biologiske undersøkelser
samt vurdering av økologisk tilstand.
Det er også gjennomført forundersøkelser av vilt i området for ny E18 ved hjelp ev
snøsporing og bruk av viltkameraer.
Det vil bli iverksatt miljøovervåkning av vann og vassdrag i anleggsperioden, samt
etterundersøkelser når veien er ferdig bygget. Miljøovervåkningen vil være basert på
stasjoner brukt i forundersøkelsene med tilpasninger til forventet påvirkning i
anleggsperioden. Etterundersøkelsene vil også inkludere viltets bruk av planlagte
faunapassasjer.
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Det kan også bli iverksatt etterundersøkelser av andre forhold som viser seg å være
nødvendige gjennom anleggsperioden, for eksempel drikkevannsbrønner og områder og
masselagre med sulfidholdige bergarter.

6.2

Revegetering og naturrestaurering

Avbøtende tiltak bør planlegges i forkant og utføres under anleggsarbeidet for å minimere
negativ påvirkning på miljøet. Det er imidlertid utfordrende i forkant å forutsi konsekvensene
av inngrepene samtidig som anleggssituasjonen til dels vil kreve lokale tilpasninger og
løsninger.
Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er påvirket
eller forstyrret. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare naturmangfold og økologiske
funksjoner. På den måten kan økosystemtjenester som rent vann, friluftsliv, flomdemping,
pollinering og mat opprettholdes (Miljødirektoratet, 2021)
Naturrestaurering bør bringes inn som aktivt element i den videre prosjekteringen og
utførelsen for å sikre naturmiljøet og som må utføres både i forkant og etterkant av
anleggsfasen. Aspekter ved naturrestaurering inkluderes som et av flere kriterier i Ceequalmanualen, særlig omtalt for kriteria 4.5 "long-term management of biodiversity".
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7

Miljørisiko

På bakgrunn av miljøstyringssystemet og gjennomgang av miljøtemaene er det satt opp en
tiltaksliste som videre skal detaljeres i miljøplanen. Listen er ikke uttømmende, og tiltakene er
detaljert beskrevet i de ulike fagrapportene.
Tiltakslisten er utarbeidet på bakgrunn av miljørisikomøte i prosjektet avholdt 6. oktober
2020. Til stede på gjennomgangen var COWI med fagledere og fagutredere, og Nye Veier.
Det er i planleggingen arbeidet kontinuerlig med identifisering av miljørisikoer hvor
risikomatrisen er supplert basert på prosjektets fremdrift og detaljering og det er utført flere
mindre tverrfaglige miljørisikogjennomganger frem mot fastsatt regulert veilinje.
Miljørisikovurderingen identifiserer og analyserer risiko for en rekke uønskede hendelser for
det ytre miljøet. Videre listes en rekke mulige tiltak for håndtering av den uønskede
hendelsen. Risikovurderingen må oppdateres etter detaljering av tiltak som gjennomføres i
anleggsfasen. Tiltakene er basert på den informasjonen som foreligger for nåværende
planfase og må videre detaljeres i senere planfaser. Dette er et levende dokument som
oppdateres fortløpende.

7.1 Metode
Graden av risiko forbundet med en uønsket hendelse er avhengig av sannsynligheten for at
en hendelse skjer, samt konsekvensen av at hendelsen skjer. Miljørisikovurderingen for ny
E18 Tvedestrand - Bamble er blant annet basert på metodikk benyttet i Statens vegvesen sin
miljørisk, med enkelte prosjektspesifikke endringer og vurderinger av sårbarhet og risiko, se
Tabell 7-1., Tabell 7-2. og Tabell 7-3..
Tabell 7-1. Grad av konsekvensvurdering av potensielle uønskede hendelser knyttet til de ulike miljøtemaene i en
miljørisikovurdering.

Begrep

Miljø

K1
K2
K3
K4

Ubetydelig
Mindre alvorlig
Alvorlig
Svært alvorlig

K5

Katastrofalt

Ubetydelig hendelse uten behov for tiltak eller restaureringstid.
Liten skade som krever noe tiltak. Restaureringstid <1 år.
Skader som krever større tiltak. Restaureringstid 1-3 år.
Store og langvarige skader som krever omfattende tiltak.
Restaureringstid 3-10 år
Svært store og uopprettelige skader.

Tabell 7-2. Gradering av sannsynlighet for potensielle uønskede hendelser knyttet til de ulike miljøtemaene i en
miljørisikovurdering.

Begrep
S1
S2
S3

Frekvens
Svært liten sannsynlighet
Liten sannsynlighet
Middels sannsynlighet

>10 års mellomrom
Kan oppstå med 5-10 års mellomrom
Kan oppstå med 1-5 års mellomrom
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S4
S5

Stor sannsynlighet
Svært stor sannsynlighet

Kan forekomme en gang i året
Kan forekomme flere ganger i året

Tabell 7-3. Risikomatrise. Rødt indikerer at tiltak er nødvendig, gult indikerer at tiltak må vurderes og grønt indikerer
at tiltak vanligvis ikke er nødvendig.

Begrep

K-verdi

S-verdi

K1

K2

K3

K4

K5

S5

5

10

15

20

25

S4

4

8

12

16

20

S3

3

6

9

12

15

S2

2

4

6

8

10

S1

1

2

3

4

5

7.2

Miljørisikovurdering miljøtema

Under følger kun en oversikt over de største risikomomentene i prosjektet. I utarbeidet
miljørisikovurdering ble det identifisert 64 risikoer med potensiale for skade på miljø og
omgivelser. Risikoene er fordelt på risikonivå som angitt i Tabell 7-4.
Tabell 7-4. Risikonivå og fordeling av risiko for indentifiserte uønskede hendelser

Risikonivå Antall
Lav risiko
Middels
risiko
Høy risiko

5
27
31

Beskrivelse tiltak

Risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, gitt tiltak som følge av
konsekvensutredningen ivaretas
Risikoreduserende tiltak skal vurderes
Risikoreduserende tiltak skal iverksettes

De største risikomomentene i prosjektet er:
• Sulfidholdig berg
• Forurensning av vann
• Påvirkning vannmiljø
• Påvirkning naturmangfold
• Støy
• Klimagassutslipp og myr
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I miljørisikovurderingen er det vurdert risiko for de uønskede hendelsene i relativt store
grupperinger. Det vil si at det i videre planlegging vil være fornuftig å dele opp de uønskede
hendelsene i mindre grupperinger. Antall risikoer kan derfor øke uten at totalrisikoen endres.
Risiko er vurdert uten risikoreduserende tiltak.
Risikovurderingen er ment som et arbeidsverktøy for totalentreprenøren for videre
detaljering i neste fase av prosjektet. Her må det utarbeides prosjektspesifikke tiltak for å
redusere identifiserte risikoer. I prosjektets videre arbeid og optimalisering er det godt mulig
at miljørisikoene for de ulike uønskede hendelsene vil endres eller falle bort som følge av
entreprenørens valgte løsninger. Flere uønskede hendelser kan også bli lagt til. Endring av
risiko som følge av detaljering og økte kunnskaper om gjennomføring vil bli fulgt opp
gjennom miljøplan for totalentreprisen.
Tiltak som følge av vilkår og krav fra miljømyndigheter i forbindelse med søknader skal
innarbeides og håndteres spesielt..
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Vedlegg A
Relevant lovverk og retningslinjer, listen er ikke uttømmende
•

LOV-1981-03-13-6 Forurensningsloven

Denne loven har til formål å blant annet verne det ytre miljø mot forurensning. Loven skal sikre
en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over

trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse. Forurensningsmyndigheten kan etter søknad
gi tillatelse til virksomhet som kan medføre forurensning.

•

LOV-1978-06-09-50 Kulturminneloven

Det sentrale lovverket for beskyttelse av kulturminner og kulturmiljøer som en del av landets kulturarv som et ledd
i å sikre en helhetlig miljøforvaltning. Loven angir krav og særskilte bestemmelser om håndtering, vern og
saksbehandling av kulturmiljøet.

•

LOV-2009-06-19-100 Naturmangfoldloven

Lovens formål er å ivareta naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og

økologiske prosesser på en bærekraftig måte gjennom bruk og vern. Loven angir blant annet krav om at tiltak skal
gjennomføres på en måte som begrenser eller unngår skade på naturmiljøet.

•

LOV-1981-05-29-38 Viltloven

Loven skal blant annet forvalte vilt og viltets leveområder i samsvar med naturmangfoldloven slik at naturen
produktivitet og artsrikdom bevares.

•

LOV-1992-05-15-47 Laks og innlandsfiskeloven

Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt
andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og

produktivitet bevares. Loven forbyr, sammen med forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, blant annet å iverksette
fysiske tiltak som kan endre gytemuligheter for fisk og andre vannlevende organismer uten samtykke fra
Fylkesmannen.

•

LOV-2008-06-27-71 Plan og bygningsloven (PBL)

•

LOV-2000-11-24-82 Vannressursloven

Loven skal bl.a. fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner

Denne loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag
og grunnvann. Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med årssikker

vannføring, med tilhørende bunn og bredder inntil høyeste vanlige flomvannstand. Med grunnvann forstås vann i
den mettede sonen i grunnen.
FOR-2006-12-15-1446 Vannforskriften
Formålet med denne forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest

•

mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Forskriften skal sikre at det
utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med sikte på

å oppfylle miljømålene, og sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.
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•

FOR-2001-12-04-1372 Drikkevannsforskriften

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) gjelder for drikkevann,
herunder grunnvann. Forskriften inneholder blant annet bestemmelser vedrørende krav til

vannkvalitet for en rekke parametere.

•

LOV-1976-06-11-79 Produktkontrolloven

Denne loven angir krav og føringer for bruk og håndtering av miljøskadelige produkter
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Vedlegg B
Oversikt over resultater kartlegging forurenset grunn
Prøvenummer*
110027
110027
24001
24001
25008
25008
25009
25009

Dybde

0-1 meter
1-2 meter
0-1 meter
2-1 meter
0-1 meter
1-2 meter
0-1 meter
1-2 meter

Tilstandsklasse
TKL 1
TKL 1
TKL 1
TKL 1
TKL 1
TKL 1
TKL 1
TKL 1

26006

0-1 meter

TKL 1

27001

0-1 meter

TKL 1

32002

0-0.5 meter

TKL 3

*borpunkt

Beskrivelse/plassering
Fosstveit kraftverk

Veiskulder ved eksisterende E18
Sør for Sunde bru ved eksisterende
E18
På ny senterlinje i skogkant
Sør for Sunde bru
Brokelandsheia ved eksisterende
E18 og planlagt ny kulvert
Sør for Brokelandsheia langs
eksisterende E18
Nærmeste borpunkt til Fikkjebakke

Side 68 av 95

MILJØPROGRAM

Vedlegg C
Oversikt over naturtyper og påvirkning
For detaljer henvises det til fagrapport Naturmangfold for reguleringsplanen.
Naturtype
delområde
N5 Gongeveien
N6 Gongeleva
N48 Havfjell 7
N11 Grådalen
N23 Plassen V
N63 Tisjø N
N15 Bakkevannet Ø

N19 Skogen
N49 Stegheia
N54 Mastereidmyra V
N150 Fosstveit
N22 Skogen S
N28 Skogen SII
N52 Stegheia 5
N55 Ødegård N
N66 Damkjerr N
N153 Bergehagen
N31 Plassen SV
N36 Kløftekjerrheia
SØ
N58 Bjønnås Ø
N60 Bjønnås SØ
N38 Kløftekjerrheia S
N39 Auråa Ø
N99 Langås NV
N47 Stegheia 1
N133 Knuten SØ
N43 Steigheia NØ III
N70 Bjønnås

Beskrivelse
Tiltaket gjør arealbeslag i en mindre viktig del av delområdet.
Arealbeslaget utgjør mindre enn 20 % og det er ingen forringelse
av restarealet
Tiltaket berører 20-50 % av delområdet, med liten forringelse av
restareal.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet, med
noe forringelse av restareal grunnet kanteffekter. Påvirkning
vurderes til noe forringet.
Tiltaket gjør arealbeslag i 20-50 % av delområdet og splitter
området i to deler. Restareal mister økologiske kvaliteter og/eller
funksjoner grunnet oppsplitting og kanteffekter. Påvirkning
vurderes til sterkt forringet.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Liten
forringelse av restareal.
Tiltaket gjør arealbeslag i over 50 % av delområdet. Noe
forringelse av restareal.
Tiltaket gjør arealbeslag i hele delområdet, som i sin helhet blir
ødelagt.

Tiltaket berører over 50 % av delområdet. Restareal blir forringet.
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket
av arealbeslag, men kan bli noe påvirket av kanteffekter, da tiltak
kommer svært nært (2-3 meter) Påvirkningen vurderes til noe
forringet.
Tiltaket gjør arealbeslag i hele delområdet. Påvirkningen vurderes
til sterkt forringet.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet, med
noe forringelse av restareal. Påvirkningen vurderes til noe
forringet.
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Naturtype
delområde

Beskrivelse

N50 Stegheia V

Tiltaket gjør arealbeslag i ca. 50 % av delområdet, med forringelse
av restareal grunnet kanteffekter. Påvirkningen vurderes til sterkt
forringet.
Tiltaket gjør arealbeslag i over 50 % av delområdet. Restareal
mister økologiske kvaliteter og funksjoner.
Tiltaket vil beslaglegge 20-50 % av delområdet og ha drenerende
effekt slik at restarealets økologiske kvaliteter forringes og
ødelegges.
Skogbruksvei og anleggsområde gjør arealbeslag i mindre enn 20
% av delområdet med noe forringelse av restareal. Risiko for
endrede hydrologiske forhold og forringelse av restareal.
Tiltaket berører ca. 20 % av delområdet med noe forringelse av
restareal. Ikke forringelse av viktigste del av delområdet.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Ny
lokalvei sør for delområdet gjør at delområdet får vei på alle sider.
Forringelse av restareal vurderes som vesentlig. Påvirkningen
vurderes til forringet.
Tiltaket gjør arealbeslag i 20-50% av delområdet, samt deler
delområdet i to. Delområdet blir inneklemt mellom to veier og
restareal mister økologiske kvaliteter/funksjoner. Påvirkning
vurderes til sterkt forringet.
Høy bru krysser over Tyvannselva. Brufundament vil gjøre
arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Området under bru
vil mest sannsynlig forringes permanent av anleggsarbeidene, så
at sammenhengen mellom delområdets østre og vestre side
brytes. Påvirkningen vurderes til forringet.
Tiltaket gjør arealbeslag i over 50 % av delområdet.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet, med
lite forringelse av restareal grunnet kanteffekter. Påvirkningen
vurderes til noe forringet.
Tiltaket berører 20-50 % av delområdet. Noe forringelse av
restareal.
Tiltaket gjør arealbeslag i over 50 % av delområdet. Restareal
mister økologiske kvaliteter og funksjoner på grunn av
oppsplitting i mindre deler uten sammenheng.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % delområdet. Grunnet
risiko for drenering som kan lede til negativ påvirkning på hele
delområdet, vurderes påvirkning til forringet.

N53 Stegheia 6
N62 Bjønnås 3
N65 Tisjøtjenna
N69 Tisjø
N75 Harestokkheia Ø

N77 Holtane

N83 Tyvannselva N

N87 Hegland NV
N108 Gautkjerr
N109 Helvetestjenn N
N112 Kjelleren
N138 Djupmyra S
N125 Snøreistjenn
N137 Songe Jutemyr
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Naturtype
delområde
N140 Nordre
Greinmyr
N141 Øygardstjern
N145 Fantheia
N146 Fosstveit
N152 Bergehagen S

Beskrivelse
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Risiko
for endrede hydrologiske forhold og tap av økologiske kvaliteter
og/eller funksjoner i restareal. Påvirkningen vurderes til forringet.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet.
Forringelse av restareal som kan innebære ødeleggelse av
forekomster av utvalgt naturtype hul eik.
Utvidelse av eksisterende vei gjør arealbeslag i mindre enn 20 %
av delområdet. Noe forringelse av restareal grunnet kanteffekter.
Påvirkning vurderes til noe forringet.
Utvidelse av eksisterende vei gjør arealbeslag i hele delområdet,
som i sin helhet blir ødelagt.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 %delområdet. Noe
forringelse av restareal på grunn av forstyrrelser fra bru.
Påvirkningen vurderes til noe forringet.

Oversikt over verneplan for vassdrag
Vassdrag
Bamble-SolumDrangedal (017/1)

Gjerstadvassdraget
(018/2)

Vegårdsvassdraget
(018/5)

Kjøllbrønnselva
(017/2)

Beskrivelse vernegrunnlag
Vassdragsobjektet omfatter flere små vassdrag med utløp til
kystområdet mellom Kragerøvassdraget og Skiensvassdragets
utløp. Vassdragenes elver og vann er sentrale deler av et
attraktivt, småkupert og skogkledd landskap. Botanikk, fuglefauna
og vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet. Viktig
for friluftslivet
Vassdragets elver og vann har en sentral funksjon i et variert og
tildels kolleformet landskap preget av sprekkestrukturen i
berggrunnen. Tilhørende biologisk mangfold inngår som viktige
deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier særlig i nedre
del. Viktig for friluftslivet.
Vassdragets elver, vann og våtmarker er viktige deler av et
småkupert landskap preget av kulturpåvirkning og av
sprekkestrukturen i berggrunnen. Elveløpsformer,
isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og
vannfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet.
Vassdraget er sterkt kulturpåvirket og omfattende
kulturminneverdier er tilknyttet vannsystemet. Viktig for
friluftslivet.
Kystnær beliggenhet i Sør-Norge. Vassdragets tallrike og variert
utformede vann og elver er sentrale deler av et særpreget og
attraktivt landskap. Botanikk, fuglefauna og landfauna inngår som
viktige deler av naturmangfoldet. Viktig for friluftslivet.
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Vedlegg D
Registreringskart fremmede arter – artskart

Figur D 1. Registrerte forekomster (lilla prikker) av fremmede arter tilknytning til planområdet. Området som vises, er
fra Dørdal til Bakkevannet. Figuren viser dagens situasjon. Artene som hovedsakelig er registrert er: vinterkarse,
hagelupin, kanadagullris, parkslirekne, gravbergknapp etc. Det er også registrert forekomster av kandagås, mink. For
detaljert oversikt over forekomster vises det til artskart.no.

Figur D 2. Registrerte forekomster (lilla prikker) av fremmede arter tilknytning til planområdet. Området som vises,
ved Hullvann. Figuren viser dagens situasjon. Artene som hovedsakelig er registrert er: vinterkarse, parkslirekne,
hagelupin, hvitsteinkløver, moskusjordbær etc. Det er også registrert forekomster av kandagås, mink. For detaljert
oversikt over forekomster vises det til artskart.no.
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Figur D 3. Registrerte forekomster (lilla prikker) av fremmede arter tilknytning til planområdet. Området som vises,
ved fra Hullvann og over mot Gjerdevannet. Figuren viser dagens situasjon. Artene som hovedsakelig er registrert er:
vinterkarse, hvitsteinkløverm kanadagullris, kvistersvineblom, moskusjordbær etc. Det er også registrert forekomster
av kandagås. For detaljert oversikt over forekomster vises det til artskart.no.

Side 73 av 95

MILJØPROGRAM

Figur D 4. Registrerte forekomster (lilla prikker) av fremmede arter tilknytning til planområdet. Området som vises er
fra Gjerdemyra, over Holtane med kryssing ved Tyvannselva og ned mot Hegland. Figuren viser dagens situasjon.
Artene som hovedsakelig er registrert er: vinterkarse, parkslirekne, jærlupin, furubarskålrust, hagelupin,
klistersvineblom etc. Det er også registrert forekomster av kandagås. For detaljert oversikt over forekomster vises det
til artskart.no.
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Figur D 5. Registrerte forekomster (lilla prikker) av fremmede arter tilknytning til planområdet. Området som vises, er
Sannidal. Figuren viser dagens situasjon, ny vei planlegges lenger nord ved Fikkjebakke - det er ikke registrert
forekomster av fremmede arter der. Videre er det planlagt lokalvei til Tangen – området omfattes av kartet her.
Artene som hovedsakelig er registrert er: hagelupin, vinterkarse, klistersvineblom, hvitsteinkløver, parkslirekne,
kanadagullris etc. For detaljert oversikt over forekomster vises det til artskart.no.

Figur D 6. Registrerte forekomster (lilla prikker) av fremmede arter tilknytning til planområdet. Området som vises, er
sør for Sannidal til Bråtvann. Figuren viser dagens situasjon, ny vei planlegges ovenfor dagens vei hvor det ikke er
registret fremmede arter. Ved Bråtvann planlegges ny vei parallelt med eksisterende E18. Artene som hovedsakelig er
registrert er: vinterkarse, parkslirekne, moskuskattost, hagelupin etc. For detaljert oversikt over forekomster vises det
til artskart.no. For området mellom Bråtvann mot Østerholdt er det registret færre arter i offentlig database. Ny E18
planlegges her parallelt med eksiterende E18. Artene som hovedsakelig er registrert i det området er: vinterkarse,
tunbalderblå, hagelupin etc.
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Figur D 7. Registrerte forekomster (lilla prikker) av fremmede arter tilknytning til planområdet. Området som vises, er
fra Østerholt, forbi Brokelandsheia og mot Skortsølvatnet. Figuren viser dagens situasjon, ny E18 planlegges her
parallelt med eksiterende E18. Artene som hovedsakelig er registrert er: hagelupin, vinterkarse, parkslirekne etc. For
detaljert oversikt over forekomster vises det til artskart.no.
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Figur D 8. Registrerte forekomster (lilla prikker) av fremmede arter tilknytning til planområdet. Området som vises, er
fra Molandsvann til Aklandstjenna. Figuren viser dagens situasjon. Ved Pinesund planlegges ny E18 i ny trase mot
Eksjø hvor det er lite registrerte fremmede arter foruten enkeltforekomster tilknyttet lokalveinettet. Arter som
hovedsakelig er registrert er: hagelupin, vollkarse, kjempespringfrø, rynkerose, kvistersvineblom etc. For detaljert
oversikt over forekomster vises det til artskart.no.

Side 77 av 95

MILJØPROGRAM

Videre planlegges ny E18 i helt ny trase frem til traseslutt i Tvedestrand. I artskart er det i den
nye traseen ikke offentlig registrert forekomster av fremmede karplanter da det i
hovedsakelig er snakk om uberørt terreng. Det er enkelte registreringer av bekkerøye i
Sandvannet, Rossålvann og Stavann. Det er ikke før i området ved Fosstveit det er større
risiko for påtreff av fremmede arter, se utsnitt i siste figur under.

Figur D 9. Registrerte forekomster (lilla prikker) av fremmede arter tilknytning til planområdet. Området som vises, er
Fosstvei. Figuren viser dagens situasjon. Arter som hovedsakelig er registrert er: kjempespringfrø, krypfredløs,
hagelupin, vinterkarse etc. For detaljert oversikt over forekomster vises det til artskart.no.
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Vedlegg E
Innledende miljøtekniske undersøkelser Fase 1
Oppsummering
Forurenset grunn
Innenfor prosjektområdet er det identifisert 3 områder med forurenset grunn – Moheim 1
deponiet på Sunde i Gjerstad kommune, samt innenfor eiendommene til Moelven-SørTrebruk AS og Steintransport AS på Fikkjebakke i Kragerø kommune. Disse 3 delområdene
innenfor planområdet peker seg ut mtp. mulig konflikt der hvor veitraseen vil krysse. I de
indentifiserte delområdene med forurenset grunn foreligger det forhøyede konsentrasjoner
av tungmetaller, PAH-, og oljeforbindelser i tilstandsklasse 3.
Kvennvannselvas løp skjærer igjennom Fikkjebakke industriområde fra nord til syd. Elva er
fiskeførende og sårbar for avrenning i forbindelse med industrivirksomhet og fysiske inngrep
nær elveløpet.
Nedgravde oljetanker
Sommeren 2017 vedtok regjeringen «forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til
oppvarming av bygninger» fra 01.01.2020. Dette betyr at alle tanker, både større og mindre
enn 3200 liter skal fjernes, dersom tanken(e) ikke lenger er i bruk.
Hverken i Tvedestrand, Risør, Vegårdshei eller Gjerstad kommune foreligger det et
oljetankregister pr i dag. Kun henvisning til lovverket, skjema for registrering av oljetanken(e),
samt presisering av at grunneier har ansvaret for en eventuell forurensning. I Kragerø
kommune er ikke informasjonen søkbar. For den tett befolkede kommunen Bamble
foreligger det hverken informasjon eller søkbarhet på emnet. Man må regne med å treffe på
nedgravde private oljetanker innenfor prosjektområdet.
Stikkprøver av løsmasser innenfor planområdet
Det er tatt ut stikkprøver fra 7 borepunkt langs traseen innenfor planområdet. I 6 av
prøvepunktene foreligger konsentrasjon av metaller og organiske mikroforurensinger i
løsmassene innenfor tilstandsklasse 1 iht. Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009. I et
prøvepunkt (Fikkjebakke) er det påvist lettere og moderat forurensning innenfor
tilstandsklasse 2 og 3, hvilket ligger innenfor den fremtidige brukskategorien som
trafikkareal.
Fase 1 – historiske undersøkelser
I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 skal tiltakshaver før terrenginngrep vurdere
om det aktuelle området kan inneha forurenset grunn. Foreliggende skrivebordsundersøkelse
er utført for å vurdere om det kan være forurenset grunn innenfor planområdet for ny E18.
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Den utgjør et grunnlag for videre planlegging av miljøtekniske grunnundersøkelser (fase 2),
og er brukt som grunnlag i miljøprogrammet.
Grunnet prosjektets størrelse er strekningen delt inn i fem delstrekninger, se figur E-1.
•
•
•
•
•

Delstrekning 1: Tvedestrand-Savannet ved Akland
Delstrekning 2: Savannet ved Akland til Haukselva ved Fiane
Delstrekning 3: Haukselva ved Fiane til fylkesgrense mellom Agder og Vestfold og
Telemark
Delstrekning 4: Fylkesgrense mellom Agder og Vestfold og Telemark til Farsjø
Delstrekning 5: Farsjø til Dørdal

E 1. Kartutsnitt med inndeling av den planlagte nye E18 Tvedestrand – Dørdal traseen i fem delområder.

Metode
En fase 1 undersøkelse av forurenset grunn baserer seg på innhenting av registrerte
biologiske og kjemiske forurensninger fra kjente databaser (Grunnforurensning,
kommunekart etc.), samt kartlegging av andre kjente forurensningskilder som
bensinstasjoner, gamle deponier, industriområder, nedgravde private oljetanker etc.
Historiske kart og løsmassekart er benyttet for å vurdere sannsynligheten for ukjent
forurensning. I dette tilfelle er følgende databaser og grunnlagsinformasjon benyttet:
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•
•
•
•

Søk i databaser (Miljødirektoratet, Miljøstatus.no, Nasjonal database for
grunnundersøkelser, NADAG, naturbase.no, ngu.no, nve.no)
Gjennomgang av historiske kart fra finn.no for et utvalg av områder
Gjennomgang av informasjon fra seeiendom.no
Gjennomgang av tidligere grunnlagsdokumenter fra tidligere planfaser for prosjektet:
o ROS KDP
o Miljøprogram KDP

Flere av temaene som omfattes i denne rapporten er detaljert beskrevet i egne fagrapporter
for prosjektområdet. Dette gjelder blant annet:
o Sulfidførende bergarter
o Ingeniørgeologisk rapport
o Masseforvaltningsplan
o Vann, avløp, vannmiljø og overvannshåndtering
o Naturmangfold
Usikkerheter og begrensninger
Rapporten er basert på informasjon fra oppdragsgiver (foreliggende fagrapporter) og øvrig
bakgrunnsinformasjon innhentet fra andre kilder og tilgjengelige databaser. Det kan finnes
forurensede områder innenfor planområdet som ikke har kommet med i denne rapporten på
grunn av manglende registrering i relevante databaser, eller som følge av undersøkelsens
avgrensning i bruk av datakilder. Det må derfor tas høyde for usikkerheten i data fra
databasene brukt i denne undersøkelsen. I tillegg forutsettes det at validiteten til informasjon
som er bragt til veie fra eksterne parter og kilder ikke er beheftet med feil.
Det er i hovedsak foretatt nærmere undersøkelser der hvor det kan ha vært og er
forurensende aktiviteter som bensinstasjonsdrift, industri, deponier eller oljetanker til
oppvarming av bolig og industri-, og forretningslokaler. Forurensning i løsmasser rundt
eksisterende E18 baseres på erfaring om forurensningsnivåer fra høytrafikkerte motorveier.
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase har begrenset informasjon om type
forurensning og situasjonen etter eventuelle tiltak på registrerte eiendomsteiger/områder, og
kan mangle henvisning til datagrunnlaget som ligger til grunn for registreringen (8). Nasjonal
database for grunnundersøkelser (NADAG) kan mangle registreringer for tidligere utførte
grunnundersøkelser (4). Dette skyldes oftest manglende oppfølging fra tiltakshavers side
etter at de har mottatt rapport for de miljøtekniske grunnundersøkelsene, og sitter på
informasjon og glemmer å legge det inn i databasene for grunnforurensning og
grunnundersøkelser.
Det kan foreligge uregistrerte oljetanker innenfor planområdet som ikke er registrert i den
enkelte kommunes oljetankregister.
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Det er ikke utført en fullstendig gjennomgang av alle historiske flyfoto eller kart for
tiltaksområdet innenfor traseen i planområdet, da undersøkelsens avgrensning antas å være
tilstrekkelig for en innledende vurdering av eksisterende og mulige forurensningskilder.
Denne fagrapporten er kun en innledende undersøkelse som dermed ikke gir en utfyllende
oversikt. Når omfang av nødvendige inngrep i grunnen er avklart, vil det være nødvendig å
vurdere nærmere hvor det er konkret behov for innledende miljøtekniske grunnundersøkelser (fase 2), eksempelvis ved studie av historiske flyfoto, fremskaffelse av rapporter
i forbindelse med tidligere befaringer, undersøkelser og tiltak.
Nedgravde oljetanker
Forurensning i forbindelse med nedgravde oljetanker er en stor kilde til grunnforurensning.
De nedgravde tankene og rørsystemet som er koblet til er utsatt for utvendig korrosjon og
aldring, og utgjør en risiko for lekkasje og forurensning. Mange av de eksisterende tankene
ble gravd ned og installert på 1960-, og 1970-tallet. De alvorligste problemene ved en
eventuell lekkasje oppstår når de omkringliggende løsmassene, grunnvannet og nærliggende
overflateresipient blir forurenset.
Sommeren 2017 vedtok regjeringen «forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til
oppvarming av bygninger» fra 01.01.2020. Dette betyr at alle tanker, både større og mindre
enn 3200 liter skal fjernes, dersom tanken(e) ikke lenger er i bruk.
Hverken i Tvedestrand, Risør, Vegårdshei eller Gjerstad kommune foreligger det et digitalt
søkbart oljetankregister pr i dag. Det foreligger kun henvisning til lovverket, skjema for
registrering av oljetanken(e), samt presisering av at grunneier har ansvaret for en eventuell
forurensning. I Kragerø kommune er ikke informasjonen søkbar. For den tett befolkede
kommunen Bamble foreligger det hverken informasjon eller søkbarhet på emnet.
På 1960-tallet frem til midten av 1980-tallet ble det benyttet enkeltveggede ståltanker for
deretter gradvis å gå over til glassfiber tanker (GUP). For private husstander er det ofte
benyttet 1- 3 m3 enkeltveggede ståltanker til fyringsdiesel og parafin, mens det ved
bensinstasjoner kan foreligge en blanding av 1, 3, 6, 9, 12, 15 og/eller 20 m3 tanker av stål og
glassfiber. Antall tanker og størrelse avhenger av tidligere og nåværende kundegrunnlag
(«turnover») og hvor lenge stasjonen har vært i drift.
Det må forventes å støte på private oljetanker og tankinstallasjoner på bedriftsområder
innenfor planområdet.
Forurenset grunn
Innenfor delområde 1 Tvedestrand-Savannet ved Akland, delområde 2 Savannet ved Akland
til Haukselva ved Fiane og delområde 5 Farsjø til Dørdal er det ikke avdekket informasjon om
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påfyllingsuhell eller lekkasjer fra tankinstallasjoner under bakkenivå eller øvrig forurensning i
grunn innenfor planområdet.

Delområde 3 Haukselva ved Fiane til fylkesgrense mellom Agder og Vestfold og Telemark
Gjerstad Mekaniske Industri AS var i drift fra 1968 til 1988. I perioden 1980-88 lå det først en
lakkeringsbu og senere et lakkeringsverksted her i tillegg. Fra 1998 har bedriftsområdet vært
benyttet til bilopphugging og sveiseverksted.
Like nordvest for tidligere Gjerstad Mekaniske Industri AS (1968-1988) på Sunde (gnr/bnr.
41/57) er det avdekket avrenning av forhøyede konsentrasjoner av metaller i sigevann til
nærliggende resipient fra en industrifylling - Moheim 1.

E 2. Kartutsnitt som viser påvist forurensning Gjerstad Mekaniske Verksted (gulskravert areal), deponerte masser fra
verkstedet (fiolett skravert areal) med avrenning til nærliggende vassdrag. Kartutsnittet er hentet fra
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Selve eiendommene ligger utenfor planområdet, men det kan
forventes å kunne påtreffes potensielle forurensede masser også innenfor planområdet.

Moheim 1 deponiet dekker et areal på 8 mål innenfor gnr/bnr. 41/2, 41/107 og 41/119. Det
er hovedsakelig deponert jernspon i forbindelse med produksjonsavfall fra bedriften i
deponiet. Hovedproblemet nedstrøms deponiet er utfelling av store mengder jern og
mangan. Den delen av deponiet som er markert med grønt i Figur 4-1 utgjør visstnok en
steinfylling som ble fylt ut av Vegvesenet på slutten av 1980-tallet, og har ingenting med det
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deponerte produksjonsavfallet fra tidligere Gjerstad Mekaniske Industri AS å gjøre (pers.kom.
Reidar Malm til Statsforvalteren v/Ole Skuggevik i Agder 4. februar 2021).
Problematikken omkring avrenning av metaller i sigevann fra deponiet og konsentrasjoner i
sediment i nærliggende resipient er undersøkt og belyst av Asplan/Viak i 2004 og 2005, og
rapportene er registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase.

E 3. Utsnitt av flyfoto som viser Gjerstad Mekaniske Verksted i Sunde 8. Deponiet er plassert på jordet sydvest for
Sunde 22.

I juni 2008 ble det utført en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse på bedriftsområdet
til tidligere Gjerstad Mekaniske Industri AS etter krav fra Fylkesmann i Aust-Agder. Det ble
tatt ut jordprøver av toppjord relativt grunt i 3 prøvepunkt.
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E 4. Kartutsnitt som viser plasseringen av de 3 prøvepunktene i og omkring Gjerstad Mekaniske Industri AS hvor det
ble tatt ut prøvemateriale av toppjord (0-30 cm). Kartutsnittet er hentet fra Asplan Viaks rapport fra 2008.

De høyeste konsentrasjonene av As, Cr, Cu, Zn, PAH-forbindelser, sum PCB7 og THC (C16-C35)
ble påvist i prøvepunkt 1 nær den gamle hovedveien til Sørlandet (12). De påviste
konsentrasjonene av metaller og organiske mikroforurensninger ligger innenfor
tilstandsklasse 1 og tilfredsstiller dagens brukskategori.
Områdene beskrevet her ligger tett inntil, men utenfor planområdet og tiltaket vil ikke
komme i direkte konflikt med eiendommene. Det må likevel søkes varsomhet om mulig
forurenset grunn ved anleggsarbeid i dette området.
Delområde 4 Fylkesgrense mellom Agder og Vestfold og Telemark til Farsjø
Det foreligger store terrenginngrep i industriområdet på Fikkjebakke med masseuttak av
berg for nedknusing til ønsket fraksjon flere steder. Aktiviteten på Fikkjebakke strekker seg
fra Lenmannhogsten i vest via Kåskollen/Kåsa og videre opp til Industriveien 16 i nordøst.
Ved Lensmannhogsten mellomlagres det organiske massefraksjoner. Utslipp til
Kvennvannselva fra industri på Fikkjebakke har forekommet. Dette er en sårbar fiskeførende
resipient. Avløp fra industrien på området skal i hovedsak gå til Kil renseanlegg ved
Kilsfjorden.
På Fikkjebakke industriområde ligger Moelven Sør-TreBruk AS som er registrert i
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase med mistanke om forurenset grunn (13)
(Figur 5-1). Bedriften ble startet opp i 1984, og produserte tidligere CCA impregnerte
materialer. I tilknytning til produksjon ble det brukt en egen avrenningsplattform med tak
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over for oppsamling av impregneringsvæske. Den mistenkte forurensningen består av
metallene As, Cr, Cu, klororganiske forbindelser og oljeforbindelser. Bedriftsområdet har ikke
vært undersøkt tidligere. Langs bedriftsområdet går elveløpet til Kvennvannselva. Vassdraget
drenerer igjennom industriområdet i 1 km lengde, er nedbørsstyrt med lav vannføring,
fiskeførende og hadde en rik flora under befaring i 1997 (13). Elva har sitt utløp til Lona i
Sannidal.

E 5. Kartutsnitt som viser mistanke om forurensning ved Moelven Sør-TreBruk AS sitt bedriftsområde innenfor det
fiolett skravert arealet. Kartutsnittet er hentet fra Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase.

Den planlagte traseen skjærer tvers igjennom virksomheten til Steintransport AS i
Krokenveien 133 (gnr/bnr. 59/69, 107, 127, 128, 150 og 152) på Fikkjebakke. Mot vest og
nord foreligger virksomhetens steinbrudd hvor det tas ut masser av Kåskollen. Midt på
eiendommen ut mot Krokenveien står det ett kjemikalietankanlegg bestående av 22 tanker
av varierende størrelse.
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E 6. Flyfoto utsnitt av Fikkjebakke industriområde. Moelven Sør-TreBruk AS sitt bedriftsområde med lagring av
trykkimpregnerte materialer ligger oppe i høyre bildekant og Steintransport AS midt i bildet. Kvennevannselvas løp
går fra øvre høyre hjørne og ned langs Krokenveien nederst til venstre.

Her drev Petro Oil AS tidligere med behandling av flytende farlig avfall (14). Anlegget ble på
et tidspunkt overtatt og driftet videre av Steintransport AS. Miljødirektoratet trakk tillatelsen
for behandling av farlig avfall tilbake i 2017 på oppfordring av Steintransport AS.
Tankanlegget er fra 2015 leid ut til Norsk Olje AS i Lillesand, og det antas at det må utføres
inspeksjon mtp. gjenværende oljeprodukter/kjemikalier som må tappes og/eller pumpes over
på egnede tankbiler for transport til destruksjon. Deretter må tankene i Krokenveien 133
vaskes og avgasses før de demonteres sammen med rørgater og tilhørende måleutstyr
(elektronikk og strømførende kabler) av et autorisert firma.
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Miljødirektoratet påla bedriften den 28 november 2018 om å utarbeide et prøvetakingsprogram. Samtidig ble bedriften pålagt å utarbeide en tilstandsrapport for installasjoner over
og under bakkenivå, samt gjennomføre en miljøteknisk grunnundersøkelse for forurenset
grunn. I september 2019 utførte GrunnTeknikk AS en innledende miljøteknisk grunnundersøkelse på arealene for det tidligere behandlingsanlegget for farlig avfall (14).
Undersøkelsene konkluderte med at det foreligger fra lettere til moderat forurensning i
tilstandsklasse 2-3 i de 13 sjaktene (PG1-13) det ble tatt ut jordprøver fra på eiendommen i
forbindelse med de miljøtekniske grunnundersøkelsene (se figur E7). I sjakt PG7 og PG8 er
det påvist henholdsvis alifater C12-C35 og PAH-forbindelsen benzo(a)pyren i tilstandsklasse 3 i
toppjord (gule firkanter i Figur 5-3). Ellers foreligger det konsentrasjoner av krom (III) og
nikkel i tilstandsklasse 2 i de øvrige prøvepunktene merket med grønn firkant. Dette med
unntak av prøvepunkt PG5 hvor sum PAH16, enkeltforbindelsen benzo(a)pyren og alifater C5C35 overskrider normverdi.

E 7. Flyfoto utsnitt som viser hvor sjakt PG1-13 ble satt på Steintransport sitt bedriftsområde. Sjakt PG1-5 er satt i et
delområde som rommer oljeutskiller, sandfang og en transformator nær tankanlegget. Prøvepunkt PG6-8 er satt ved
drivstoff tankene uten ringmur, og prøvepunkt PG9-13 er plassert i et lagringsområde. Prøvepunktenes firkanter er
farget iht. høyeste påviste tilstandsklasse for toppjord fra Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009.
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Det er ikke påvist forurensning av metaller eller organiske mikroforurensninger over de
generelle akseptkriteriene som er satt for industriområder, og eiendommene tilfredsstiller
også fremtidig brukskategori som trafikkarealer. Den innledende miljøtekniske
grunnundersøkelsen med tilstandsrapport om anleggene ble godkjent som akseptable av
Miljødirektoratet 3 januar 2020. Dokumenter og rapporter i saken skulle vært lagt inn i MDs
grunnforurensningsdatabase.
Øvrige virksomheter som ligger på industriområdet:
Weifa AS, Olderoyd AS, Marwin AS, Dal Bruk AS, Kjettingfabrikken AS, GS Maskin AS, Sannidal
Motor AS, Tele-Kjøkken AS, Leif Øygarden AS, Kragerø Fisk og Vilt AS, Strandskogen AS,
Norsk Gjenvinning AS, Kragerø Rustfri Industri AS, Kragerø Brønnboring AS, Richards
Graveservice AS, Gromstad Bil og Båt AS, TelAg AS, Kragerø Maskinering AS, Søskn. Snøaas,
Transport AS, Vive AS og Fikkjebakke AS.
Innledende grunnundersøkelser i planområdet
De innledende miljøtekniske grunnundersøkelsene med stikkprøvetaking ble utført i perioden
september 2020 til januar 2021.
Plassering av borepunktene innenfor planområdet var begrenset mhp. tilgjengelighet og
hvor det kunne være mistanke om forurensning. Det ble ikke gjennomført
grunnundersøkelser på de spesifikke områdene registrert i Grunnforurensningsdatabasen, da
det allerede er kjent at området er forurenset.
Det ble tatt ut jordprøver i to sjikt av jordprofilen mellom 0-1 og 1-2 m i 4 av de 7 prøvepunktene (GEO_rigg_borepunkt 110027, 24001, 25008 og 25009). I de øvrige 3
prøvepunktene (26006, 27001 og 32002) ble det kun tatt ut prøve av toppjord (0-1 m). Hver
prøve besto av 10 delprøver fra samme dybdeintervall i jordprofilen.
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E 8. Oversikt over antall prøvepunkter og disses plassering innenfor planområdet hvor det ble tatt ut stikkprøver av
jord i perioden september 2020 til januar 20201 til analyse av metaller og organiske mikroforurensninger.

Borpunkt/
prøvenummer
innenfor
planområdet

Dyp i
jordprofilen

Plassering av
prøvepunkt

110027

0-1 meter

110027

1-2 meter

24001

0-1 meter

24001

2-1 meter

30 m øst for damkonstruksjon til Fosstveit
kraftverk på høyre side av
Fosstveitveien, Tvedestrand
kommune.
Veiskulder ved eksisterende
E18 på Sunde nær Østerholt,
Gjerstad kommune.

25008

0-1 meter

25008

1-2 meter

25009

0-1 meter

25009

1-2 meter

26006

0-1 meter

27001

0-1 meter

32002

0-0.5 meter

Sør for Sunde bru ved
eksisterende E18, Gjerstad
kommune.
På ny senterlinje i skogkant
sør for Sunde bru, Gjerstad
kommune.
Brokelandsheia ved
eksisterende E18 og planlagt
ny kulvert, Gjerstad
kommune.
Sør for Brokelandsheia langs
eksisterende E18, Gjerstad
kommune
Nærmeste borepunkt til
Fikkjebakke industriområde,
Kragerø kommune.

Analyseresultatene for jordprøvene som ble tatt ut i forbindelse med de innledende
miljøtekniske grunnundersøkelsene er klassifisert iht. Miljødirektoratets veileder TA2553/2009. For enkelthets skyld er kun detekterte konsentrasjoner av metaller og organiske
forbindelser som ligger over deteksjonsgrensen i ett eller flere prøvepunkt tatt med i
presentasjon av analysedataene.
Analyseresultatene for jordprøvene viser at stikkprøvene av løsmassene i 4 prøvepunkt
mellom 0-1 og 1-2 m (110027, 25008, 25009, 24001), samt 2 prøvepunkt (26006 og 27001) av
toppjord (0-1 m) består av rene masser i tilstandsklasse 1.
I prøvepunkt 32002 er løsmassene mellom 0-0,5 m fra lettere til moderat forurensede. Det
foreligger her forhøyede konsentrasjoner i tilstandsklasse 2 og 3 av kadmium og bly, samt
overskridelse av normverdi for KPAH-forbindelsene benzo(a)antracen, krysen og indeno(1,2,3cd)pyren, samt toluen.
De påviste forhøyde konsentrasjonene av KPAH-forbindelser utgjøres av tunge
forbrenningsrelaterte forbindelser. Tilstedeværelse av tyngre PAH-forbindelser og alifater C12-
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C35 i prøvepunkt 32002 tilsier at forurensningen kan relateres til antropogen virksomhet med
maskinelt utstyr.
E 9. Sammenligning av analyseresultater for jordprøver med normverdier, foreslåtte normverdier, justerte foreslåtte
normverdier og tilstandsklassene gitt i Miljødirektoratets veileder TA-2553/2009 (2). Jordprøvene er fra de 7
prøvepunktene som det ble tatt ut prøvemateriale fra i forbindelse med feltarbeidet i planområdet til E18TB i
perioden september 2020 til januar 2021.
Stoff

Arsen
Bly
Kadmium
Kvikksølv
Kobber
Sink
Krom (III)
Krom totalt
Nikkel
Σ7 PC B
Σ16 PAH
Benzo[a]antracen*
Krysen*
Benzo[a]pyren
Indeno[1,2,3-cd]pyren*
Benzen
Toluen
Alifater >C 12-C 35

110027
0-1 m

110027
1-2 m

25008
0-1 m

25008
1-2 m

25009
0-1 m

25009
1-2 m

24001
0-1 m

24001
1-2 m

26006
0-1 m

27001
0-1 m

32002
0-0.5 m

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

mg/kg

1.4
12
<0,20
<0,010
27
83
21
21
17
n.d
n.d
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,0035
<0,10
n.d

1.6
14
<0,20
<0,010
31
100
25
25
21
n.d
n.d
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,0035
<0,10
n.d

2.5
12
<0,20
<0,010
10
55
19
19
13
n.d
n.d
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,035
<0,10
n.d

3.7
12
<0,20
<0,010
16
62
20
20
15
n.d
n.d
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,035
<0,10
n.d

2.3
12
<0,20
<0,010
11
69
20
20
16
n.d
n.d
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,035
<0,10
n.d

2.1
9.7
<0,20
<0,010
10
61
18
18
16
n.d
n.d
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,035
<0,10
n.d

2.9
14
<0,20
<0,010
14
56
17
17
13
n.d
n.d
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,035
<0,10
n.d

2.7
9.8
<0,20
<0,010
18
46
18
18
13
n.d
n.d
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,035
<0,10
n.d

1.9
7.4
<0,20
<0,010
30
44
24
24
19
n.d
0.034
<0,030
0.034
<0,030
<0,030
<0,0035
<0,10
n.d

< 1,0
1.9
<0,20
<0,010
11
31
25
25
13
n.d
n.d
<0,030
<0,030
<0,030
<0,030
<0,035
<0,10
n.d

5.2
130
2
0.21
<0,50
88
2.2
2.2
19
n.d
1.4
0.17
1
<0,15
0.23
<0,018
0.95
68

Konklusjon
Forurenset grunn:
•

•

•

Det foreligger ikke konflikt med brukskategorien for det planlagte veiprosjektet og
den påviste metall forurensningen i tilstandsklasse 2 og 3 ved tidligere Gjerstad
Mekaniske Industri AS – Moheim 2 eller deponiet nord for bedriften – Moheim 1 på
Sunde i Gjerstad kommune
Ved industriområdet på Fikkjebakke i Kragerø kommune er Moelven-Sør TreBruk AS
satt opp med mistanke om forurenset grunn i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. Bedriften ligger ca. 150 meter nord for den planlagte veitraseen, og
innenfor influensområdet til planområdet. Det er tidligere produsert trykkimpregnerte
materialer vha. CCA ved bedriften.
Den planlagte veitraseen vil skjære tvers igjennom Steintransport AS sin eiendom i
Krokenveien 133 på Fikkjebakke i Kragerø kommune. Den aktuelle delen av
eiendommen ble undersøkt i 2019. I forbindelse med de miljøtekniske
grunnundersøkelsene ble det påvist forhøyede konsentrasjoner av metaller, sum
PAH16, B(a)P og oljeforbindelser i tilstandsklasse 2 og 3 i ett eller flere prøvepunkt.
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•

Dette er ikke i konflikt med brukskategorien for nåværende eller fremtidig
brukskategori.

Ved søk på de berørte kommunenes nettsider er det avdekket at ingen av dem har opprettet
et oljetankregister for nedgravde oljetanker i tilknytning til private husstander. Kun 4 av 6
kommuner (Tvedestrand, Risør, Vegårdshei, Gjerstad) har informasjon om muligheten for å
kunne registrere private fyringsoljetanker. Det må derfor regnes med en mulighet for å treffe
på nedgravde private oljetanker under arbeid med veitraseen innenfor planområdet.
På Brokelandsheia industriområde ligger det en større bensinstasjon det må utvises
aktsomhet for under anleggsarbeidene med den nye veitraseen.
På Steintransport AS sin eiendom i Krokenveien 133 på Fikkjebakke industriområde foreligger
det mange tank installasjoner, hovedsakelig en over bakken, men også nedgravd. Disse
tankene må tømmes, vaskes og avgasses av et profesjonelt saneringsfirma før de demonteres
sammen med øvrig tilhørende infrastruktur. På eiendommen er det også installert en
oljeutskiller som må tømmes og graves opp før veiarbeidene kan iverksettes.
I enkelte delområder vil det sannsynligvis oppsto behov for innledende miljøtekniske
grunnundersøkelser (fase 2) gitt tiltakets størrelse og omfang.
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Vedlegg F
Supplerende vurdering vannmiljø
Generelt:
- Fjerning av kantvegetasjon er søknadspliktig etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag
Skadereduserende tiltak vassdrag – anleggsfase
-

Gonyostemum. semen korrelerer med karbon, humus (farge), nitrogen og
vårtemperatur. Den er tilpasset innsjøer med moderat til høyt humusinnhold, som
fører til en rask oppvarming om våren og en skarp termisk sjikting om sommeren. Økt
tilførsel av både humus og nitrogen vil være drivere for G. semen. Må inn i plan for
skadereduserende tiltak, tiltak vil være å forhindre tilførsel av nitrogen og partikler.

-

Fiskesykdommen PKD (proliferativ nyresyke) er påvist i mange vassdrag ved eDNA.
Denne kan gi økt dødelighet for sjøørret- og laksunger, og særlig ved høy
vanntemperatur. Vil kunne redusere sjøørretbestandene og dermed også påvirke
elvemusling. Må inn i plan om å forhindre spredning av fremmede arter, slik at den
ikke spres til nye vassdrag som følge av vanningsvogner, anleggsmaskiner eller andre
ting.

-

Vannbårne tredrepere, Phytophtera arter, kan spres ved kun å flytte vann med
svermesporer. Må inn i plan om å forhindre spredning av fremmede arter, slik at den
ikke spres til nye vassdrag som følge av vanningsvogner, anleggsmaskiner eller andre
ting.

-

Sure vassdrag: Problemet må inn i vurdering av plassering av deponier/lagring av
masser, i hvilken grad dette kan være sure bergarter, og avrenning fra massedeponier.

-

Sulfat: Problemet må inn i vurdering av berggrunn og forhindre tilførsler av
anleggsvann fra potensielt sulfidførende bergarter/løsmasser.

Skadereduserende tiltak vassdrag – driftsfase
-

Noen sjøer og tjern langs dagens E18 har forhøyede kloridkonsentrasjoner fra veisalt,
og synes å kunne ha begynnende sirkulasjonsproblemer og et bunnvann som kan ha
redusert kvalitet. Normalt vil bakgrunnskonsentrasjonen for klorid ligge mellom 2 og
10 mg/l, men kystnært overflatevann kan ha noe høyere innhold (30 mg/l). Mengden
klorid i vannforekomsten er også avhengig av om den er over/under marin grense. En
differanse mellom overflatevann og bunnvann på 6 mg/l oksygen og 10 mg/l klorid er
i tidligere undersøkelser definert som oksygengradient og saltgradient i innsjøene. En
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konsekvens av økende saltinnhold i innsjøer er blant annet at artsrikdom av planter
og dyr synker med økende saltinnhold.
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