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Forord 
Dette notatet 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. 
Notatet tar for seg temaet myr. 
 
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.  
 
April 2021 
Rugtvedt  
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1 Sammendrag 
 
Dette notatet oppsummerer temaet myr ettersom temaet er komplekst og blir omtalt i flere 
ulike rapporter i planforslaget, blant annet Fagrapport klimagassutslipp, Fagrapport 
naturmangfold, Miljøprogram, Masselagring KU samlerapport med tilhørende vedlegg, 
Fagrapport geoteknikk m.fl. Formålet er å gi en oversikt over hvilke rapporter og fagtema 
som omhandler temaet myr. 
 
Innenfor korridoren avsatt i kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad er det flere større 
områder med urørt natur, deriblant myrområder.  
 
Ved utarbeiding av reguleringsplanforslaget har man prøvd å unngå myr i størst mulig grad. 
Noen steder har man lykkes med å unngå myrområder, andre steder har man klart å legge 
seg i ytterkant av myra, eller krysset myrområdet på det smaleste for å redusere påvirkningen 
på myra. Der man ender med å planlegge tiltak gjennom myrområder, er endelig plassering 
bygd på tverrfaglige utredninger, der vurderingsgrunnlaget er svært sammensatt og det er 
gjennomført nødvendige avveininger.  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 
Kommunedelplan (KDP) for E18 Dørdal – Grimstad ble vedtatt høsten 2019. Dette prosjektet 
omfatter reguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble. 
 
Massehåndtering og lokalisering av masselagring ble ikke konsekvensutredet i KDP for E18 
Dørdal – Grimstad, og er derfor konsekvensutredet i dette planarbeidet. 

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet  
Målene for reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i målene for kommunedelplanen, og er 
utarbeidet av Nye Veier i samråd med styret i interkommunalt plansamarbeid, IKP.  
 
Samfunnsmålene i prosjektet skal bidra til sektorpolitiske mål i NTP, skape et sikkert og 
verdiskapende transportsystem i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarked, samt 
legge til rette for at det nye transportsystemet blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.   
 
Effektmålene er økt verdiskaping i regionene, bedre trafikksikkerhet, bærekraftsertifisering, 
bedring av fremkommelighet og tilrettelegging for økt kollektivtrafikk, og redusert reisetid.   

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket 
Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i 
Bamble kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. Her skal den nye veien kobles til ny 
E18 Tvedestrand – Arendal som ble åpnet 2. juli 2019. I Bamble skal den planlagte veien 
kobles til ny E18 Rugtvedt – Dørdal som ble åpnet 2. desember 2019. Det planlegges for 
hastighet 110 km/t. 
 
Det skal etableres planskilte kryss ved Gjerdemyra, Fikkjebakke, Brokelandsheia og ved 
avkjøring til Risør. 
 

 
Figur 1-1: Strekningen E18 Dørdal – Tvedestrand. Kart fra varsel om oppstart av planarbeidet.  
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3 Temaet myr i planforslaget 

Innhold 
Dette notatet oppsummerer temaet myr ettersom temaet er komplekst og blir omtalt i flere 
ulike rapporter i planforslaget, blant annet Fagrapport klimagassutslipp, Fagrapport 
naturmangfold, Miljøprogram, Masselagring KU samlerapport med tilhørende vedlegg, 
Fagrapport geoteknikk m.fl. Formålet er å gi en oversikt over hvilke rapporter og fagtema 
som omhandler temaet myr. Det vil i stor grad henvises til de aktuelle fagrapportene for 
utfyllende informasjon. 

Myr i planforslaget  
I planbeskrivelsen er det oppsummert hvordan det generelt er jobbet med planforslaget. 
Prosjekteringsarbeidet bygger videre på kommunedelplanen, og den vedtatte korridoren der.  
 
Innenfor korridoren avsatt i kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad er det flere større 
områder med urørt natur, deriblant myrområder.  
 
Dagens kunnskap viser at myr og våtmark er svært viktige naturtyper, både som 
økosystemtjenester og for klimagassvurderinger. Et mål for arealplanleggingen i Norge er å 
finne løsninger som i minst mulig grad bygger ned og forringer myrområder. Ideelt sett skal 
man unngå negativ påvirkning på et naturområde, men noen ganger er det vanskelig å 
unngå at verdifulle områder utsettes for negative konsekvenser, og da bør det foretas 
avbøtende og restaurerende tiltak (Statens vegvesen, 2015).  
 
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.  
 
Myr er et tema som det har vært gjennomgående fokus på i planprosessen. Kartlegging av 
myrene innenfor varslingsområdet ble gjort tidlig, og er lagt inn i kartløsninger, slik at man til 
enhver tid har hatt oversikt over myrer i og nær planområdet. 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. Der 
man ender med å planlegge tiltak gjennom myrområder, er endelig plassering bygd på 
tverrfaglige utredninger der vurderingsgrunnlaget er svært sammensatt, og det er 
gjennomført nødvendige avveininger.   

Avveininger 
Linjeføringen for et slikt tiltak som planlegges her er svært stiv, noe som gjør at det er 
vanskelig å gjøre små justeringer på linja, og man kan ikke bare «svinge utenom» 
myrområder. Dersom man skal unngå en myr, kan justering av veilinja gi endringer flere 
hundre meter i hver retning, og føre til at man får større negative virkninger for 
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landskapsbilde, viktige naturtyper, verdifulle kulturminner, landbruksjord og eksisterende 
bygninger i området. 
 
Plankorridoren går gjennom skogområder med mange myrer. Justering for å unngå en myr 
på en lokasjon, kan medføre at linja ender med å påvirke en eller flere myrer på andre 
lokasjoner innenfor området hvor linja må justeres, for å opprettholde kravene til linjeføring 
på veien. 
 
Plassering av tiltaket er gjort på et tverrfaglig grunnlag og samla vurderinger der man søker å 
oppnå minst mulig negative virkninger for ikke-prissatte tema, samtidig som man prøver å 
følge opp målene for prosjektet og planarbeidet på best mulig vis.  

3.1 Myr og klimagassbudsjett 
I fagrapport klimagassbudsjett er det utarbeidet et klimagassbudsjett for planforslaget.  
 
Utslipp fra arealbruksendringer (i dette tilfelle omdisponering av skog-, jordbruk- og 
myrarealer) utgjør ca. 200 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Dette utgjør hele 41 % av de totale 
utslippene for prosjektet, og for 53 % av utslippene knyttet til byggefasen. Skog er den 
arealkategorien som har størst arealbeslag i utstrekning i prosjektet, men det er myr som 
beregnes for å stå for de største utslippene fra arealbruksendringer. Dette viser hvor viktig 
myr er både som karbonlager og naturkategori. 
 
For arealbruksendringer er det valgt å gjennomføre separate beregninger for de ulike myrene 
som påvirkes av ny E18. Bakgrunnen for dette er at verktøyet i liten grad differensierer 
mellom karboninnhold i de ulike myrene (basert på dybdeforhold). Myr som inkluderes i den 
sammenheng er der hvor myra:  
 

1. Blir direkte berørt som følge av ny E18 (fylling/skjæring/annet) 
2. Blir påvirket av anleggsveier/masselager 

 
Det er hentet inn informasjon om myr innenfor planområdet basert på kart (løsmassekart1 og 
AR52). Størrelse på myrene er videre definert basert på kartene. Arealene er ikke spesifikt målt 
i felt og det vil være noen usikkerheter knyttet til den spesifikke størrelsen for hver myr. Vi 
mener grunnlaget likevel gir godt nok anslag for å se på total mengde myr. Det er også 
mulig at ikke alle myrene (av definisjon) er blitt identifisert og inkludert i beregningene. 
Myrer som eventuelt ikke er blitt identifisert gjennom løsmassekart eller registeret i AR5 er 
ikke medtatt i beregningene. Det antas likevel at størsteparten av myrene er identifisert. 
 

 
1 Karttjeneste levert av Norges geologiske undersøkelse. Applikasjonen gir en oversikt over løsmasser og marin 
grense i Norge. http://geo.ngu.no/kart/losmasse 
2 Karttjeneste levert av Norsk institutt for bioøkonomi. AR5 beskriver arealressursene i Norge ut fra 
produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk. https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser 

http://geo.ngu.no/kart/losmasse
https://www.nibio.no/tema/jord/arealressurser
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Det er innhentet spesifikke dybdemål basert på feltkartlegginger. For dette prosjektet er det 
innhentet en rekke borpunkter knyttet til myr for å øke detaljeringsnivået på beregningene. 
Mer informasjon om dette finnes i fagrapporten for klimagassbudsjett.  
 
Det er ingen automatikk i at hvis et myrområde blir berørt av tiltaket, så vil hele myrområdet i 
sin helhet bli ødelagt. Enkelte mindre myrer vil bli gravd ut i sin helhet, mens i andre myrer er 
det antatt et behov for bortgraving av kun en mindre del. Det er da antatt at det 
gjennomføres tiltak for å bevare den gjenværende myra. Antatt arealbeslag er basert på det 
antatte tekniske tiltaket (fylling, arealbeslag etc.) og behovet for bortgraving. Det er videre 
antatt at myr som ligger i midlertidig bygge- og anleggsområde ikke vil bli berørt da det er 
liten sannsynlighet for at entreprenør ønsker å ta i bruk bløte og lite stabile arealer til lagring 
eller annen anleggsaktivitet. 
 
Standard utslippsfaktor for myr som følger med utregningsverktøyet ved beregning av 
klimagassutslipp er 201,9 kg CO₂- ekv/m² myr. I prosjektet er det erfart at det er stor 
variasjon på hvor dype myrene er, og det er et ønske om et mest mulig realistisk anslag på 
klimagassutslippene fra tiltaket. Utslippsfaktoren er derfor omgjort til å gjelde per m³. 
 
NIRAS3 benyttet en gjennomsnittlig dybde for myr på 1,2 m da de utledet utslippsfaktoren. 
De fleste myrene som inkluderes i våre beregninger har en dybde større enn 1,2 m, så 
resultatene vil være påvirket av dette. 
 
Utslippsfaktoren som er benyttet tar ikke hensyn til at utslipp fra en drenert myr vil foregå 
over lang tid framover. Verktøyet er i stedet satt opp slik at det antas at alt karbon i oppgravd 
myr blir omsatt til CO₂ i det øyeblikket tiltaket utføres (AsplanViak, 2015). I realiteten vil 
nedbrytingen av myra skje over mange år, og utslipp fram i tid gir mindre total påvirkning på 
klimaet enn utslipp i dag.  

3.2 Myr og naturmangfold 
For naturmangfold er virkningene av tiltakene som ligger i planforslaget beskrevet i 
fagrapport for naturmangfold, med unntak av masselagring som er konsekvensutredet i egen 
rapport, (Masselagring konsekvensutredning, naturmangfold).  
 
Myr som naturtype blir redegjort for i disse fagrapportene, der man omtaler naturtypen, 
verdisetter den og vurderer virkningene. For masselagrene blir selve delområdet verdivurdert, 
herunder myrområder innenfor delområdet. Deretter er tiltakets påvirkning vurdert, slik at 
man får frem konsekvenser for hele delområdet, inkludert evt. myrområder.  
 
Våtmark består av myr og kilde, sump- og flomskog og semi-naturlig våteng. Myr defineres 
som et landområde med fuktighetskrevende vegetasjon som danner torv (Lyngstad, 2018). 
Flere myrtyper er rødlistet, noe som i hovedsak skyldes reduksjon i areal, grunnet grøfting og 
nedbygging, de siste 50 år. Klimaendringer antas også å kunne ha en vesentlig effekt på 

 
3 Konsulentfirma med spesialkompetanse innen ingeniørprosjekter og miljørådgivning.  
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myrområdene i årene som kommer. Våtmarkene huser et stort biologisk mangfold og bidrar 
med viktige økosystemtjenester som flomforebygging og CO2-lagring.  
 
Våtmark er utbredt i influensområdet, men kun 12 delområder er inkludert som viktige 
naturtyper i fagrapport naturmangfold. Dette er områder som vurderes som verdifulle 
naturområder. Det er mange myrer i området. De fleste av disse kvalifiseres ikke til viktige 
naturtyper, men er vurdert som en del av delområdene for landskapsøkologiske 
funksjonsområder, større sammenhengende naturområder.  
 
I fagrapport for naturmangfold kommer det frem at det er tre myrområder som får negative 
virkninger av tiltakene i planforslaget. N62 Bjønnås 3 er vurdert til å ha stor verdi, og blir 
sterkt forringet. N137 Songe Jutemyr er vurdert til å ha svært stor verdi og blir forringet. 
N140 Nordre Greinmyr er vurdert til å ha middels verdi og blir forringet. For N137 Songe 
Jutemyr er det lagt en hensynssone for natur med tilhørende bestemmelse, med tanke på å 
unngå negativ påvirkning av den uberørte delen av myra.  
 
Når det gjelder områder for masselager er det for naturtypelokaliteter i hovedsak direkte 
arealbeslag som er vurdert, men for myr og andre fuktighetskrevende naturtyper kan endret 
hydrologi i influensområdet også utgjøre en påvirkningsfaktor. Flere myrforekomster og 
fuktkrevende natur blir fullstendig tildekket. I KU-rapporten for masselagring er det et titalls 
delområder (masselager) der arealbeslag av myr blir spesielt omtalt og vektlagt. Ett av 
delområdene er vurdert til å ha stor verdi, ett til å ha middels verdi og de resterende av disse 
delområdene er vurdert til å ha noe verdi.  Alle delområdene er vurdert til å bli sterkt 
forringet av tiltaket. Konsekvensene er størst for delområdene med høyest verdi, med alvorlig 
miljøskade og betydelig miljøskade. For de resterende delområdene med noe verdi, blir 
konsekvensene noe miljøskade. Utfyllende vurdering av konsekvenser for masselagerområder 
er å finne i rapport «Masselagring konsekvensutredning samlerapport», med tilhørende 
fagutredninger.   

3.3 Myr og hydrogeologi 
I fagrapport geoteknikk er det under temaet hydrogeologi vist til at det i eller nær 
planområdet er en rekke myrer, som kan påvirkes i anleggsfasen og / eller driftsfasen, enten 
direkte gjennom anleggsarbeid i myra, eller indirekte gjennom drenering, noe som påvirker 
vannstanden og dermed potensielt artssammensetningen i myra. Drenering kan også ha en 
negativ klimaeffekt.  
 
Den mulige påvirkningen av myrområder er vurdert gjennom følgende trinn: 

• Kartlegging av myrområder 
• Verdsettelse av myrområder 
• Vurdering av mulig påvirkning av myrområder  
• Anbefalinger for undersøkelser og overvåking 
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Det er kartlagt i alt 218 myrer. Tilhørende vedlegg 1 til fagrapport geoteknikk viser nummer, 
navn, høydeforskjell mellom myr og vei, avstand mellom myr og vei, vurdert mulighet for 
drenering (risiko), samt konsekvensvurdering og anbefalte undersøkelser for de 218 myrene.  
 
Der er gjort en vurdering av myrenes verdi som naturområder. Verdisetting følger DN-
håndbok 13 og består av kategoriene lokalt viktig (C-verdi), viktig (B-verdi) eller svært viktig 
(A-verdi). Myr større enn 20.000 m2 anslås å ha større verdi enn de mindre myrene alene på 
grunn av størrelsen, og er vurdert til C-verdi. For nærmere beskrivelse og grunnlag for 
vurdering av myrer med registrert naturmangfold henvises til Fagrapport naturmangfold. 
 
Fordelingen av myrer er som følger:  

• A-verdi: 1 område. 
• B-verdi: 1 område. 
• C-verdi: 5 områder. 
• C-verdi (grunnet størrelse over 20.000 m²): 69 områder. 
• Ingen registrerte naturverdier: 142. 

 
Til slutt er det gjort en vurdering av risikoen for påvirkning av myrene på grunnlag av 
utvalgte parametere. De aktuelle parameterne er valgt på bakgrunn av at de er vurdert å 
kunne forårsake direkte påvirkning ved anleggsarbeid i myra, eller indirekte påvirkning av 
myra gjennom drenering.  
 
Primære parametere (0-10 poeng) Sekundære parametere (0-3 poeng) 

• Terrengnivå i myra kontra 
veihøyde 

• Avstand mellom myr og vei 
• Størrelsen på nedslagsfeltet for 

myra 

• Løsmassetype rundt myr 
• Løsmassetype mellom myra og vei 
• Mektighet av løsmassen mellom myra 

og veien 
• Berggrunnstype rundt myr 
• Berggrunnstype mellom myr og vei 
• Omfanget av sprekker rundt myra 
• Omfanget av sprekker mellom myr og 

vei 
 
Hver myr tildeles poeng i forhold til alle parameterne, og jo flere poeng jo større er 
muligheten for påvirkning. Resultatene er til slutt vist i en matrise med antall myrer innenfor 
rød, gul og grønn sone. Sonene har fått anbefalinger for undersøkelser og overvåkning. For 
mer informasjon vises til fagrapport geoteknikk under temaet hydrogeologi. 

3.4 Myr og overvann/avrenning  
I fagrapport «Vann, avløp, vannmiljø og overvannshåndtering» ligger det generelle prinsipp 
for håndtering av overvann. Disse vil også gjelde for avrenning til myrområder.  
 
Trinn 1 - Fange opp og infiltrere vannet i nedbørsfeltet. Håndterer 90-99% av årsnedbøren. 
Trinn 2 - Fordrøye vann og redusere nedstrøms avrenning.  
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Trinn 3 - Avledning i drenssystem og langs trygge flomveier. Håndterer flomhendelser med 
gjentaksintervall 200 år. 
 

 
Figur 2: Illustrasjon av tre-trinns strategien for lokal overvannshåndtering (LOD) 

 
Avrenningsvann fra ny E18 vil ledes til en rekke elver, bekker og innsjøer med varierende 
sårbarhet. Alt avrenningsvann skal samles opp og renses i to-trinns rensetiltak som fjerner 
både partikulære og løste forurensninger ved utslipp til vannforekomst med høy sårbarhet. 
 
Tiltak mot anleggsavrenning vektlegges langs hele veilinja. Type tiltak og tiltaksutforming må 
tilpasses den lokale situasjonen og de ulike faser i anleggsdriften for å ivareta en optimal 
beskyttelse av vassdragene, både for små og store vannforekomster, myr og andre 
våtmarksområder.  

3.5 Myr og miljøprogram 
Miljøprogrammet 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. 
Miljøprogrammet beskriver kunnskapsgrunnlaget for regulert linje og identifiserte 
miljørisikoer på prosjektet. Kunnskapsgrunnlaget blir hentet fra det samlede planforslaget 
med alle dets fagrapporter. Ettersom myr er et tema som blir omtalt i flere fagrapporter, vil 
temaet også finnes i flere «undertema» i miljøprogrammet.  
 
Under tema naturmangfold i miljøprogrammet vises det til at 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. Myr har også andre egenskaper som fordrøyningsbasseng, 
filtreringsmagasin, karbonlager og flomdemper. Arealinngrep i myr vil påvirke flere 
miljøtemaer og vil ha negative konsekvenser. Dette begrunnes i at våtmark generelt har lang 
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regenereringstid, og at inngrep i myr anses som irreversibelt grunnet kompleksitet og det 
svært lange tidsperspektivet for torvdannelse. 
 
Under tema forurensning av vann er det under avsnittet «Avrenning fra myr», vist til hvilke 
risikoer inngrep i myr kan føre til med tanke på forurensning.   
 
For å redusere de negative konsekvensene av ny vei er det flere tiltak som kan gjennomføres 
både i anleggsperioden og i permanent situasjon. Det er utarbeidet en tiltaksliste som skal 
detaljeres videre i senere prosjektfaser. Utdraget nedenfor viser de tiltakene som angår 
temaet myr spesifikt. Se prosjektets miljøprogram for full oversikt over tiltak.  
 

Energiforbruk og 
klimagassutslipp:  
Arealbruk 

• Begrense inngrep i myrer (spesielt dype og gamle myrer som 
inneholder mye lagret karbon) 

 
Forurensning av jord: 
Myrmasser 

• Myrmasser må prøvetas før utgraving 
• Analysere massene for karbon- og metallinnhold 

Naturmangfold: 
Arealbeslag 

• Minimere inngrep i våtmark og i vassdrag 
• Redusere risiko for drenering 
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4 Referanser 
• Miljøprogram 
• Fagrapport naturmangfold  
• Fagrapport geoteknikk  
• Fagrapport vann, avløp, vannmiljø og overvannshåndtering  
• Fagrapport klimagassutslipp  
• Masselagring konsekvensutredning samlerapport, med tilhørende vedlegg om 

fagtema naturmangfold  
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