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Forord
Denne utredningen 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. Utredningen tar for seg temaet bru og tunnel som skadereduserende tiltak på
strekningen Skorstøl - Tvedestrand.
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 naturmangfold har vært Aksel Dvergsten.
Fagansvarlig for friluftsliv / by- og bygdeliv har vært Anette Flesjø Storsveen. Fagansvarlig for
naturressurser har vært Erik Heimdal Iversen. Fagansvarlig for landskapsbilde har vært
Elisabeth Flønes Aspø. Fagansvarlig for kulturarv har vært Magnus Torp. Fagansvarlig for
klima har vært Ida Nossen. Fagansvarlig for støy har vært Trond Iver Pedersen. Fagansvarlig
for kostnadsberegning har vært Olav Eriksen. Utredning er sammenstilt av Kristina Frestad
Jørgensen, Anette Hansen og Joachim Krogh Pedersen.
Mai 2021
Rugtvedt
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1 Sammendrag
1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for denne utredningen er bestemmelsen i § 5.11 i kommunedelplan for E18
Dørdal – Grimstad. Av bestemmelsen fremgår det at det "på strekningen Skorstøl –
Tvedestrand skal blant annet muligheter for bru- og tunnelløsninger utredes som
skadereduserende tiltak, særlig med tanke på naturmiljø og friluftsliv". Bakgrunnen for
bestemmelsen i kommunedelplanen var innsigelse fra Statsforvalteren på en rekke forhold i
kommunedelplanens høringsutkast, og bestemmelsen var ett av flere tiltak for å løse
innsigelsene.
I tråd med tilbakemeldinger fra Statsforvalteren omhandler denne rapporten konsekvenser
for alle ikke-prissatte tema som fremkommer av Statens vegvesens håndbok V712 (2018) om
konsekvensanalyser.

1.2 Delstrekninger
Utvalgte delstrekninger hvor bru og tunnel er vurdert som mulig skadereduserende tiltak er
basert på innspill fra kommunene i IKP, sektormyndigheter og kvalitative fagvurderinger.
Foreliggende utredning fokuserer på fem delstrekninger innenfor strekningen Skorstøl –
Tvedestrand.

Figur 1-1 Oversiktskart over delstrekninger som utredningen omhandler på strekningen Tvedestrand – Skorstøl

•

Delstrekning 1: Fosstveit. Tvedestrand kommune. 4 alternativer vurderes.

•

Delstrekning 2: Skjerkholt. Tvedestrand kommune. 2 alternativer vurderes

•

Delstrekning 3: Klokkemyra. Tvedestrand og Vegårshei kommune. 3 alternativer
vurderes

•

Delstrekning 4: Knutebekken. Risør kommune. 2 alternativer vurderes

•

Delstrekning 5: Eksjø/Djupmyr. Vegårshei og Risør kommune. 2 alternativer
vurderes
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1.3 Konsekvensutredning
For å vurdere konsekvenser for delstrekningene tas det utgangspunkt i metodikken som
kommer frem av Statens vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018), for ikkeprissatte konsekvenser. Det er innenfor hver delstrekning identifisert områder med verdi for
ikke-prissatte tema. Dernest er områdene gitt en verdi innenfor en rangering fra uten
betydning til svært stor betydning. Basert på tiltaket og delstrekningenes verdi er det foretatt
en vurdering av konsekvenser for ikke-prissatte tema av de ulike alternativene innenfor hver
delstrekning.
Det er flere veialternativer som har blitt vurdert innenfor samme delstrekning, altså ikke kun
tunnel/ikke tunnel innenfor den samme veilinjen. Det vil si at det ikke nødvendigvis er
tunnel/ikke tunnel som er mest utslagsgivende, men hvilken av veitraseene som legges til
grunn. En helhetlig vurdering av alternativene i hver delstrekning har hatt betydning for
konsekvensvurderingen.
0-alternativet (referansealternativet) er definert som dagens veisystem med fremskrevet
trafikk og er sammenlikningsgrunnlaget for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

Samlet konsekvens for ikke-prissatte temaer
I det følgende er det vist en oppsummering av ikke-prissatte konsekvenser for de fem
delstrekningene.
Figur 1-2 Sammenstilling og rangering for ikke-prissatte tema
Delstrekning 1 Fosstveit

Tema

Alternativ 0

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C

Alternativ D

Naturmangfold

0

(- -)

(-)

(- -)

(-)

Friluftsliv/ by- og
bygdeliv

0

(- -)

(- -)

(- -)

(- -)

Landskapsbilde

0

(- -)

(- -)

(- -)

(- -)

Kulturarv

0

(- - -)

(- - -)

(- -)

(- -)

Naturressurser

0

(-)

(-)

(-)

(-)

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Avveining

Samlet vurdering

Nøytral, lik
vektlegging
imellom IP tema
0

Middels negativ
konsekvens
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Rangering
Forklaring til
rangering

1
0-alternativet
har ikke
negative
konsekvenser
for ikkeprissatte tema
og blir dermed
rangert best.

5

3

4

2

Alle alternativer
vurderes samlet til
middels negativ
kosekvensgrad.
Alternativ A
rangeres som 5
med flest negative
konsekvenser

Alle alternativer
vurderes samlet
til middels
negativ
kosekvensgrad.
Alternativ B
kommer best ut
i forhold til
naturmangfold,
dårligere ut i
forhold til
kulturarv.

Alle alternativer
vurderes samlet til
middels negativ
kosekvensgrad.
Alternativ C rangeres
som 4.

Alle alternativer
vurderes samlet til
middels negativ
kosekvensgrad.
Alternativ D
kommer best ut i
forhold til
naturmangfold.

Alternativ A

Alternativ B

Delstrekning 2 Skjerkholt
Tema

Alternativ 0

Naturmangfold

0

(- -)

(- -)

Friluftsliv/ by- og
bygdeliv

0

(- -)

(- -)

Landskapsbilde

0

(- -)

(- -)

Kulturarv

0

(- -)

(-)

Naturressurser

0

0

0

Nøytral, lik
vektlegging
imellom IP tema

Avveining

Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til
rangering

1

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

3

2

0-alternativet
har ikke
negative
konsekvenser
for ikkeprissatte tema
og blir dermed
rangert best.

Alle alternativer
vurderes samlet
til middels
negativ
kosekvensgrad.
Alternativ B
kommer best ut
i forhold til
naturressurser

Delstrekning 3 Klokkemyra (Sandvann – Skillermyra)
Tema

Alternativ 0

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C
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Naturmangfold

0

(- -)

(- -)

(- - -)

Friluftsliv/ by- og
bygdeliv

0

(- - -)

(- - -)

(- - -)

Landskapsbilde

0

(- -)

(- -)

(- -)

Kulturarv

0

(- - -)

(- -)

(- -)

Naturressurser

0

0

0

0

Avveining

Nøytral, lik
vektlegging
imellom IP tema

Samlet vurdering

0

Stor negativ
konsekvens

Middels negativ konsekvens

Stor negativ konsekvens

Rangering

1

3

2

3

Alternativ A har
stor negativ
konsekvensgrad,
rangeres delt 3
plass sammen
med alternativ C

Alternativ B har middels
negativ konsekvensgrad og
er beste alternativ for ikkeprissatte konsekvenser.
Mindre negative
konsekvenser for
naturmangfold og kulturarv.

Alternativ C har stor negativ
konsekvensgrad, rangeres delt
3 plass sammen med alternativ
A.

Alternativ A

Alternativ B

Forklaring til
rangering

0-alternativet
har ikke negative
konsekvenser for
ikke-prissatte
tema og blir
dermed rangert
best.

Delstrekning 4 Knutebekken
Tema

Alternativ 0

Naturmangfold

0

(- -)

(-)

Friluftsliv/ by- og
bygdeliv

0

(- -)

(- -)

Landskapsbilde

0

(- -)

(- -)

Kulturarv

0

(- -)

(-)

Naturressurser

0

0

0

Avveining

Samlet vurdering

Nøytral, lik
vektlegging
imellom IP tema
0

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ konsekvens
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Rangering

1

3

Forklaring til
rangering

0-alternativet
har ikke negative
konsekvenser for
ikke-prissatte
tema og blir
dermed rangert
best.

2
Alternativ B har middels
negativ konsekvensgrad,
men har mindre negative
konsekvenser for
naturmangfold og kulturarv.
Rangeres derfor som
foretrukket alternativ.

Delstrekning 5 Eksjø/Djupmyr
Tema

Alternativ 0

Alternativ A

Alternativ B

Naturmangfold

0

(- -)

(-)

Friluftsliv/ by- og
bygdeliv

0

(- -)

(- -)

Landskapsbilde

0

(-)

(-)

Kulturarv

0

(-)

(-)

Naturressurser

0

(-)

(-)

Avveining

0

Nøytral, lik vektlegging imellom IP
tema

Samlet vurdering

0

Middels negativ konsekvens

Noe negativ konsekvens

Rangering

1

3

2

Forklaring til
rangering

0-alternativet
har ikke negative
konsekvenser for
ikke-prissatte
tema og blir
dermed rangert
best.

Alternativ B har noe negativ konsekvens.
Det fremkommer mindre negative
konsekvenser for naturmangfold
sammenlignet med alternativ A, hvilket er
årsaken til samlet vurdering og rangering.
For de andre IP-tema stiller alternativene
seg likt.
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1.4 Sammendrag av vurdering etter naturmangfoldloven
Vurderingene er basert på tilgjengelig informasjon om naturmangfoldet. Informasjon er
hentet fra kartlegginger og befaringer i området, samt fra offentlig tilgjengelige baser.
Berørte kommuner og fylkesmenn er kontaktet, og lokal kunnskap er innhentet.
Statsforvalteren har på vilkår delt sensitiv artsinformasjon for arter unntatt offentligheten fra
databasen Sensitive Artsdata. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for vurdering
av tiltakets virkninger på naturmangfoldet med unntak av oppdatert kunnskap om fremmede
karplanter og manglende støyberegninger, og vurderinger av støypåvirkning for noen
alternativer.
Det er usikkerhet knyttet til noen aspekter av tiltakets virkninger på naturmangfoldet.
Tiltakets påvirkninger er i disse tilfeller vurdert i tråd med § 9 (føre-var-prinsippet).
De ulike alternativene har ulik belastning på naturmangfoldet. For vilt og sammenhengende
naturområder er påvirkning i hovedsak knyttet til valg av tunnel eller skjæring og bru eller
fylling, og påvirkning kan da går fra ubetydelig, for alternativ med tunnel til forringet for
alternativ uten tunnel. For naturtyper og økologiske funksjonsområder er påvirkning i
hovedsak knyttet til valg av trasé, og kan da gå fra ubetydelig til sterkt forringet. For vassdrag
er valg av bru eller fylling, og utforming av bru av stor betydning.
Tiltaket vurderes ut fra en samlet vurdering av økonomiske forhold, tidligere, nåværende og
fremtidig bruk av mangfoldet å gi de beste samfunnsmessige resultater, og av den grunn
vurderes det at tiltaket oppnår forvaltningsmålene i § 4.

1.5 Sammenstilling prissatte og ikke-prissatte
I sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser gis en oversikt over samlet
konsekvens for ikke-prissatte tema, samt et kostnadsoverslag for hva det vil koste å
gjennomføre de ulike alternativene.

Side 11 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Delstrekning 1 Fosstveit

Figur 1-3 Delstrekning 1

Alternativer
A) Østre linje med ca. 430 m skjæring igjennom Bergehaganeheia, bru over Storelva og vei i
dagen videre nordover.
B) Østre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia, bru over Storelva og vei i dagen
videre nordover.
C) Vestre linje med 430 m skjæring igjennom Bergehaganeheia, bru over Storelva og vei i
dagen videre nordover.
D) Vestre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia, bru over Storelva og vei i
dagen videre nordover.
Figur 1-4 Oppsummering prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for delstrekning 1 Fosstveit
Prissatte

Ikke-prissatte

0

A

B

C

D

Kostnad

0

698 855 003

749 015 003

696 243 003

746 403 003

Kostnader
rangering

1

2

3

2

3

Ikke-prissatte
konsekvenser

0

Middels
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Side 12 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Ikke-prissatte
konsekvenser,
rangering

1

Samlet
vurdering

Rangering

1

5

3

4

2

Alternativ A
rangeres som
lavest for IP
tema med
samlet sett
flest negative
konsekvenser
Lavest
rangering

Alternativ B
og C
rangeres likt.
Alternativ B
har mindre
negative
konsekvenser
for IP tema,
men høyere
kostnader

Alternativ B og
C rangeres likt.
Alternativ C er
rimeligste
alternativ, men
med større
negative
konsekvenser
for IP tema.

Alternativ D rangeres
som beste alternativ i
forholdet mellom
kostnad og IP tema. Det
bemerkes at forskjellene
imellom alternativene
ikke er store i en samlet
vurdering.

5

3 eller 4

3 eller 4

2

Delstrekning 2 Skjerkholt

Figur 1-5 Delstrekning 2

Alternativer
A) Østre linje ligger langs østsiden av høyspentlinjen som går gjennom området i dag.
Linjens trase preges av vekselvis skjæring og fylling, som følger av terrengets naturlige drag
på tvers av vegtraseen.
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B) Vestre linje ligger langs vestsiden av høyspentlinja, og krysser Skjerkholtlonene omtrent
100 meter lengre nordvest, og på vestsiden av høyspentlinjen som går gjennom området.
Figur 1-6 Oppsummering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for delstrekning 2 Skjerkholt
Prissatte

Ikke-prissatte

0

A

B

Kostnad

0

418 514 800

526 473 800

Kostnader
rangering

1

2

3

Ikke-prissatte
konsekvenser

0

Middels negativ konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Ikke-prissatte
konsekvenser,
rangering

1

3

2

Samlet vurdering

Rangering

Begge alternativer har middels
negativ konsekvens for IP tema.
Kostnadsdifferansen er forholdsvis
stor, forskjellen mellom IP tema
vurderes ikke som oppveiende for
kostnaden.
1

2

3

Delstrekning 3 Klokkemyra

Figur 1-7 Delstrekning 3, oversiktskart av alternativ A,B,C

Alternativer
A) Østre linje med vei i dagen.
B) Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 400 m
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C) Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 430 m
Figur 1-8 Oppsummering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for delstrekning 3 Klokkemyra
Prissatte

Ikke-prissatte

0

A

B

C

Kostnad

0

272 626 502

500 445 502

422 358 002

Kostnader
rangering

1

2

4

3

Ikke-prissatte
konsekvenser

0

Stor negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Ikke-prissatte
konsekvenser,
rangering

1

3

2

3

Alternativ A og C
har stor negativ
konsekvens.
Kostnadsdifferansen
er stor, forskjellen
mellom IP tema
vurderes til ikke å
veie opp for
kostnaden.

Alternativ B har
middels negativ
konsekvens.
Kostnaden er
betydelig større
sammenlignet
med A. Fordelen
for IP tema
vurderes til ikke å
veie opp for økte
kostnader.

Alt. C rangeres
som lavest da
det omfatter
tiltak i område
med stor
negativ
konsekvens for
IP tema og har
en høy kostnad
sammenliknet
med alt. A.

2

3

4

Samlet vurdering

Rangering

1
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Delstrekning 4 Knutebekken

Figur 1-9 Oversiktskart for delområde 4. Rød stiplet linjer markerer avgrensning av strekningen

Alternativer
Veilinjen er den samme for begge alternativer. Eneste forskjell er bru, eller fylling med kulvert.
A) Vei i dagen med fylling og kulvert
B) Vei i dagen med bru på 62 m
Figur 1-10 Oppsummering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for delstrekning 4 Knutebekken
Prissatte

Ikke-prissatte

0

A

B

Kostnad

0

10 954 000

64 108 600

Kostnader
rangering

1

2

3

Ikke-prissatte
konsekvenser

0

Middels negativ konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Ikke-prissatte
konsekvenser,
rangering

1

3

2

Samlet vurdering

Rangering

Alternativ A og B har samme
middels negativ konsekvens for
IP tema. Kostnadsdifferansen er
forholdsvis stor. Alternativ A
anbefales.
1

2

3
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Delstrekning 5 Eksjø/Djupmyr

Figur 1-11 Oversiktskart av delstrekning 5. Alternativ A vestre linje med vei i dagen. Alternativ B
østre linje med tunnel (hvit stiplet linje) og resten av strekningen med vei i dagen. Rød stiplet
linjer markerer avgrensning av delstrekningen.

Alternativer
A) Vestre linje med vei i dagen
B) Østre linje med tunnel, ca. 650 m
Tabell 1-1 Oppsummering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for delstrekning 5 Eksjø
Prissatte

Ikke-prissatte

0

A

B

Kostnad

0

345 807 500

533 349 000

Kostnader
rangering

1

2

3

Ikke-prissatte
konsekvenser

0

Middels negativ konsekvens

Noe negativ
konsekvens

Ikke-prissatte
konsekvenser,
rangering

1

3

2

Samlet vurdering

Rangering

Alternativ A har middels
negativ konsekvens.
Kostnadsforskjellen er stor og
vurderes ikke som oppveiende
for å redusere negative
konsekvenser for IP tema
tilsvarende alternativ B.
Alternativ A anbefales
1

2

3

Side 17 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

1.6 Samlet konklusjon og anbefaling
Delstrekning 1 Fosstveit
Utredningen avdekker at alle fire alternativer har middels negativ konsekvens, hvilket betyr
samlet sett at det ikke er store forskjeller mellom alternativenes konsekvensgrad for ikkeprissatte tema. Den største fordelen med en 200 meter tunnel gjennom Bergehaganeheia er
det gir mindre negativ konsekvens for naturmangfold for alternativ B og D.
Alternativene A og C har ca. NOK 50 mill. lavere anleggs- og driftskostnader sammenlignet
med alternativ B og D.
Støysituasjonen for alle alternativer, vil medføre økt støynivå i nærliggende områder.
Alternativ A og B vil være relativt like med noe redusert lydnivå med 200 meter tunnel for alt.
B. Samtidig vil det komme mer støy ut fra tunnelåpningene og når lengden er relativt kort vil
tunnelen ikke gi en vesentlig reduksjon av lydnivå for nærliggende støyfølsomme områder.
Alternativ C og D vil i utgangspunktet gi lavere lydnivå for boligområdet Modalen enn
alternativ A og B, men ikke i vesentlig grad. Støyveileder T-1442 ligger til grunn for
planleggingen.
Klimaberegninger viser at tunnelalternativer (B og D) har et økt klimagassutslipp på omtrent
1800 - 2500 tonn CO₂ eqv, sammenlignet med skjæringsalternativer (A og C).
En tunnel som skadereduserende tiltak på delstrekning 1 vil ha positive effekter for
naturmangfold, men ikke bedre situasjonen merkbart for andre ikke-prissatte tema. Med
bakgrunn i at ikke-prissatte konsekvenser er vurdert til middels negativ for alle alternativene
og kostnadsforskjellen er forholdsvis moderat, er hensyn til Kommunedelplanens
bestemmelse § 4.1.7 utslagsgivende i anbefalingen og valget imellom østre og vestre trase.
Alternativ C og D (vestre trase) strekker seg begge nært et større sammenhengende
myrområde ved Lauvland. Alternativ A og B (østre trase) unngår dette myrområde. Alternativ
B vurderes som foretrukket løsning i lys av en samlet vurdering av ikke-prissatte, prissatte og
andre forhold.

Delstrekning 2 Skjerkholt
Sammenstillingen av ikke-prissatte tema avdekker alternativene som er tilnærmet likestilte i
konsekvensgrad. Differansen i kostnader er forholdsvis store til fordel for alternativ A.
Andre forhold avdekker at alternativ B har en litt bedre støysituasjon for boligene på
Skjerkholt, alternativ A har mindre overskridelser i gul sone. Skjermingstiltak vil oppfylle
kravene for alternativ A. Klimaberegninger viser at alternativ A utleder ca. 2000 CO₂ eqv
mindre sammenlignet med alternativ B.
Lang bru som skadereduserende tiltak på delstrekning 2 vil ikke endre konsekvensgraden for
tiltaket i sin helhet. Alternativ A vurderes som foretrukket løsning i lys av en samlet vurdering
av ikke-prissatte, prissatte og andre forhold.

Side 18 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Delstrekning 3 Klokkemyra
Utredningen viser at alternativene A og C har stor negativ konsekvens for ikke-prissatte tema.
Tunnelalternativene er vurdert som skadereduserende tiltak, men utredningen viser at tunnel
i området vil ha lite effekt samlet sett. Årsaken er at en tunnel på 400 – 430 m vil ha liten
effekt i en samlet vurdering av hele strekningen. Kostnadsdifferansen mellom alternativene er
store, og det vurderes dermed at forskjellen for ikke-prissatte tema ikke er oppveiende for
økte kostnader.
Alternativ B og C vurderes som ganske like for støybelastningen. Alternativ A gir mest støy til
omgivelser, mens B og C alternativene gir noe mindre.
Klimaberegninger viser alternativ A har utslipp på 12000 tonn CO₂ eqv., Alternativ B 17000
tonn CO₂ eqv. og alternativ C 14000 tonn CO₂ eqv.
Tunnelalternativer som skadereduserende tiltak på delstrekning 3 vil til dels ha positive
effekter for ikke-prissatte tema, men i liten grad samlet sett. Alternativ A anbefales.
Kostnadsdifferansen er utslagsgivende for anbefaling om alternativ A i en samlet vurdering
av ikke-prissatte, prissatte og andre forhold.

Delstrekning 4 Knutebekken
Utredningen viser at alternativ A og B har middels negativ konsekvens for ikke-prissatte
tema. Alternativ B har mindre negative konsekvenser for naturmangfold og kulturarv på
delstrekningen, sammenlignet med alternativ A. Kostnadsdifferansen er på ca. NOK 53 mill.,
rimeligste alternativ er alternativ A.
Andre forhold avdekker at det for støysituasjonen forventes liten forskjell i støyutbredelse om
veien ligger på fylling eller om den ligger på bru.
Klimagassutslipp ikke beregnet, men alternativ A vil ha lavere materialutslipp og høyere
utslipp for arealbruksendring sammenlignet med alternativ B. Vice versa for alternativ B.
Bru som skadereduserende tiltak på delstrekning 4 vurderes ikke som hensiktsmessig i lys av
en samlet vurdering av ikke-prissatte, prissatte og andre forhold. Alternativ A anbefales.

Delstrekning 5 Eksjø
Utredningen viser at alternativ A har middels negativ konsekvens, mens alternativ B har noe
negativ konsekvens for ikke-prissatte temaer. Forskjellen ligger på det ene fagtema
naturmangfold, hvor en tunnel vil redusere negative konsekvenser i noe grad.
Kostnadsdifferansen imellom alternativene er store, ca. NOK 187,5 mill., hvor alternativ A er
rimeligste alternativ.
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Andre forhold avdekker at alternativ A vil ha noe mer støyutbredelse enn alternativ B. Tunnel
vil gjøre at lydnivået over Eksjø vil reduseres med inntil 3 dB over Eksjø.
Klimagassutslippet er beregnet til at alternativ A har utslipp av 13400 tonn CO₂ eqv, alternativ
B 14700 tonn CO₂ eqv.
Tunnel som skadereduserende tiltak på delstrekning 5 vurderes ikke som hensiktsmessig i lys
av en samlet vurdering av ikke-prissatte, prissatte og andre forhold. Alternativ A anbefales.
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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. Denne utredningen er en del av flere
utredninger tilknyttet reguleringsplanarbeidet. Bakgrunn for utredningen stammer fra
bestemmelse §5.11 i kommunedelplanen, hvor det er stilt krav om at bru- og tunnelløsninger
som skadereduserende tiltak på deler av strekningen blir utredet. Utvalgte delstrekninger
hvor bru og tunnel er vurdert som mulig skadereduserende tiltak er basert på innspill fra
kommunene i Interkommunalt planstyre (IKP), sektormyndigheter og kvalitative
fagvurderinger.

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. 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 2-1: Strekningen E18 Tvedestrand - Bamble. Kartet viser grensen for varsel om oppstart av planarbeidet.
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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 konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke trafikanter,
friluftsliv og veier.

2.4 Rapportens innhold og oppbygning
Foreliggende utredning fokuserer på fem delstrekninger innenfor strekningen Skorstøl –
Tvedestrand. Hver delstrekning inneholder mellom to til fire alternativer for linjeføring, og det
vurderes løsninger for vei i dagen og løsninger med bru og tunnel. Konsekvensene av de
ulike alternativene innenfor hver delstrekning er vurdert i henhold til metoden i håndbok
V712 om konsekvensanalyser (Statens vegvesen).
Rapporten består av 10 hovedkapitler, i tillegg til referanser og vedlegg. De innledende
kapitlene 1-3, inneholder beskrivelse av bakgrunn, rammer for utredningen og metoden som
er benyttet. Kapittel 4 inneholder en overordnet beskrivelse av de fem delstrekningene med
forskjellige alternativer. I kapittel 5 redegjøres det for konsekvenser av de ulike alternativene
basert på metoden beskrevet i kap. 3. Temaene som utredes i kap. 5 er ikke-prissatte
konsekvenser i henhold til håndbok V712. I kapittel 6 foreligger en oppsummering av alle
delstrekningene med konsekvenser for ikke-prissatte tema. Kapittel 7 omhandler prissatte
konsekvenser og i kap. 8 er det foretatt en sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser.
Det er i tillegg andre forhold som medgår i helhetsvurderingen av valg av løsninger, som ikke
inngår i konsekvensutredningen kapittel 5,6,7 og 8. Det er f.eks. forhold knyttet til klima og
støy. Disse er beskrevet i kapittel 9 om Andre forhold. I kapittel 10 foreligger en samlet
konklusjon og anbefaling innenfor hver delstrekning.
Det er viktig å presisere at denne utredningen ikke kun omhandler tunnel, bru eller vei i
dagen innenfor én og samme linje. For hver delstrekning vurderes også ulike alternativer for
linjeføring. Det vil kunne gi utslag på hvilken påvirkning tiltakene har for de ikke-prissatte
tema. For eksempel, innenfor en delstrekning er det ikke nødvendigvis tunnel/ikke tunnel
som er mest utslagsgivende, men hvilken av veitraseene som legges til grunn.

Avgrensning og usikkerhetsmomenter
Konsekvensanalysen for ikke-prissatte tema er utarbeidet på bakgrunn av en overordnet
beskrivelse av alternativene innenfor hver delstrekning. Delstrekningene er ikke befart med
fokus på foreliggende alternativer i forkant av denne utredningen. Tilgjengelig
kunnskapsgrunnlag vurderes likevel å være tilstrekkelig for å kunne vurdere hvilken
påvirkning de ulike veialternativene vil ha for ikke-prissatte tema, men det gjøres
oppmerksom på at det kan foreligge visse usikkerhetsmomenter knyttet til vurderingene som
er gjort.
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Utredningen inneholder ikke en fullstendig vurdering av konsekvenser i anleggsfasen.
Vurderinger av hvilken påvirkning tiltaket har relateres til den ferdig etablerte situasjonen.
Inngrep som utføres i anleggsperioden, inngår kun i vurdering av påvirkning dersom de gir
varige endringer. Påvirkning i anleggsperioden som ikke gir varige endringer er ikke
beskrevet i denne rapporten.
Korridorbredde for alternativer er kvalitativt estimert til 115 meter, som gjennomsnittsverdi.
Grunnlaget for dette estimat er erfaringsbasert fra områder med denne typografi. Denne
betraktningen er en forenkling av tiltakets påvirkningsgrad. Typografi, geotekniske og
geologiske forhold er ikke tilstrekkelig tverrfaglig avklart for å kunne beregne mere eksakt
korridorbredde på nåværende tidspunkt. Videre arbeid kan medføre variasjon i
korridorbredden i både positiv og negativ forstand.
Det foreligger ikke trafikale vurderinger av bru- og tunnelalternativene. Det ligger som
forutsetning av de ulike alternativene ikke vil påvirke trafikkmengden. Problemstillinger
knyttet til støyforhold som er relevant for helhetsvurderingen av valg av løsning er omtalt i
kap. 8.
De beskrevne alternativene for bru og tunnel-løsninger er ikke befart med alternativsvurderinger for øye. Fagspesifikke avgrensninger og usikkerhetsmomenter er beskrevet i kap.
3 om metode.

2.5 Prosess og premisser for denne utredningen
2.5.1 Bestemmelse § 5.11 i kommunedelplan E18 Dørdal - Grimstad
Hovedpremisset for denne utredningen er bestemmelsen i § 5.11 i kommunedelplan for E18
Dørdal – Grimstad. Bestemmelsen lyder som følger:
"På strekningen Skorstøl – Tvedestrand skal blant annet muligheter for bru- og
tunnelløsninger utredes som skadereduserende tiltak, særlig med tanke på naturmiljø
og friluftsliv."
Selve bestemmelsen ble utarbeidet som følge av innsigelse fra Statsforvalteren til
kommunedelplanens høringsutkast. Etter innspill fra Statsforvalter i løpet av planprosessen
for reguleringsplanen, omhandler denne utredningen konsekvenser for alle ikke-prissatte
konsekvenser i henhold til håndbok V712:
•
•
•
•
•

Naturmangfold
Friluftsliv/by- og bygdeliv
Landskapsbilde
Kulturarv
Naturressurser

Side 23 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

2.5.2 Andre bestemmelser fra kommunedelplan for E18 Dørdal – Grimstad
I tillegg til bestemmelsen i § 5.11 inneholder kommunedelplanen andre bestemmelser som
kan være førende for valg av trasé i den totale vurderingen av bru- og tunnelløsninger som
skadereduserende tiltak på strekningen Skorstøl – Tvedestrand. Det gjelder f. eks
bestemmelsen § 4.1.7 om myr som lyder som følger: "Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal
det tilstrebes å unngå nedbygging av myr."
Kommunedelplanen setter videre føringer for reguleringsplanen med bestemmelser om
vassdrag, jordvern, støy- og luftforurensning, vannkvalitet og vilt. Disse forhold berøres enten
i liten grad eller er ivaretatt i veialternativene innenfor delstrekningene.

2.5.3 Innsigelse fra Statsforvalter til kommunedelplan E18 Dørdal Grimstad
For å tydeliggjøre bakgrunnen for bestemmelsen i § 5.11, gis det i det følgende en
gjennomgang av bakgrunnen for innsigelsen og en oppsummering av prosessen som bidro
til å løse den.
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Figur 2-2 Skjematisk oppsummering av prosessen for å løse innsigelsen.

Forslag til kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad lå ute til offentlig ettersyn i perioden
11.04.2019 - 28.05.2019. Statsforvalteren ga høringsuttalelse og fremmet innsigelsen til
planforslaget i brev datert 28.05.2019. Statsforvalterens samlede vurdering var at
vurderingene av konsekvens var mangelfulle for flere temaer som var beslutningsrelevant i
den fasen av kommunedelplanarbeidet, og at flere av de interesser Statsforvalteren er satt til
å ivareta ikke var tilstrekkelig sikret i planforslaget.
Innsigelsen omhandlet følgende 12 hovedtema:
•

Landbruk (deler av innsigelse 1 og innsigelse 8 og 9)

•

Vannmiljø (innsigelse 2 og 3)

•

ROS (innsigelse 4)

•

Plankart og bestemmelser (deler av innsigelse 1 og 4, innsigelse 5)
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•

Medvirkning barn og unge (innsigelse 6)

•

Kollektivtransport (innsigelse 7)

•

Trasé 4A og 5B (innsigelse 10)

•

Dagløsning i Grimstad (innsigelse 11)

•

Kryss på Bie i Grimstad (innsigelse 12)

Det er spesielt innsigelse nr. 10 som er bakgrunnen for bestemmelse § 5.11 i
kommunedelplanen. Det kommer frem av innsigelsen at det var mangelfulle utredninger bla.
for temaene naturmangfold og friluftsliv, men basert på kunnskapen som forelå vurderte
Statsforvalter at alternativet 4A og 5B ville få så store negative konsekvenser at det ikke
kunne aksepteres en slik løsning.
Etter innsigelsen fra Statsforvalteren har det vært avholdt dialogmøte og flere fagmøter
mellom Statsforvalteren og Nye Veier for å avklare hvorvidt innsigelsene kan løses og evt.
hva som skal til for å løse disse. I et fagmøte om kart og bestemmelser 09.07.2019
fremkommer det at innsigelse nr. 10 er begrunnet med:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Stort nytt arealbeslag
Tap av naturmangfold
Oppsplitting av funksjonsområder
Barriereeffekt
Tap av økosystemer
Klimagassutslipp fra arealendringer (spesielt myr)
Påvirkning av Sandvannet
Avrenning til sårbare vassdrag med rødlistede arter (elvemusling og ål) og anadrome
arter (laks og ørret).

Statsforvalteren forslo videre at skadereduserende løsninger i form av tuneller og bruer skulle
sikres i KDP, og at det var spesielt viktig i områder hvor veien og/eller anleggsområder
kommer/kan komme i konflikt med myr, friluftslivsområder, spesielt viktige
sammenhengende naturområder (funksjonsområder for storvilt, rovfugl, storfugl f.eks.), og
evt. områder med stor konflikt med vannmiljø. Det ble påpekt at aktuelle områder knyttet til
friluftsliv og sammenhengende naturområder hvor tunell kan være skadereduserende blant
annet er områdene ved Eksjø og Skjerka, samt områdene rundt Nattvann og Sandvann og litt
sørover.
I løpet av august 2019 ble det avholdt en rekke møter/dialog mellom Statsforvalteren og Nye
veier og i møte den 23.08.2019 ble det bla. enighet om følgende:
-

Krav om utredning av mulighet for bru- og tunnelløsninger på aktuelle strekning
formuleres som et utredningskrav i nytt punkt 4.11 i bestemmelsene.
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I brev 28.08.2019 trekker Statsforvalteren innsigelsene. Det skjer delvis fordi at endringer Nye
Veier har foreslått imøtekommer innsigelsen og den kan dermed anses som frafalt, men en
sentral del av grunnlaget for å trekke innsigelsen var at en rekke utredninger og vurderinger
ble "utsatt" til reguleringsfasen.

2.5.4 Forprosjekt veigeometri
I forkant av arbeidet med reguleringsplanforslaget ble det gjennomført en
optimaliseringsprosess. Hensikten med denne var blant annet å kunne dokumentere de
vurderinger som COWI i samråd med Nye Veier gjennomførte for optimalisering av
eksempellinja i kommunedelplanen og utvikling av veigeometrien til reguleringsplanen. Dette
gjelder både i forprosjektfasen og i avklaringsfasen med IKP og kommunene. I
forprosjektfasen ble optimaliseringen gjort ved å vurdere alternative veitraséer og
kryssområder for strekningen som inngår i kommunedelplanen, både innenfor og utenfor
kommunedelplankorridoren.
I forprosjektet ble strekningen Tvedestrand – Bamble delt inn i 4 delstrekninger. Innenfor
delstrekningene ble det identifisert 12 fokusområder, der det ble vurdert ulike former for
optimalisering av veitraseer og kryssløsninger. Inndelingen ble i hovedsak gjort av hensyn til
lesbarhet, og av hensyn til de digitale modellene.
For hver delstrekning ble det foretatt en beskrivelse av særskilte forhold for en rekke
relevante fagområder. Vurderingene ble utført av et bredt team av fagutredere fra COWI
innenfor følgende prissatte og ikke-prissatte fagtema: kostnader, veigeometri/romkurve,
anleggsgjennomføring, konstruksjoner, tekniske anlegg, hydrologi/overvann, geoteknikk og
geologi, landskap, naturmangfold, naturressurser, kulturarv, friluftsliv / by- og bygdeliv,
inkludert støy, ytre miljø, klima og trafikk.
Vurdering av konsekvensene av de ulike alternativene baserte seg på kunnskapsgrunnlaget
som forelå i forprosjektfasen. Oppdatert kunnskapsnivå ble så beskrevet i de enkelte
fagrapportene og i planbeskrivelsen som følger planleveransen til offentlig ettersyn og
sluttbehandling. I den endelige planleveransen vil den samlede virkningen av planforslaget
blir beskrevet.
Tunell har vært vurdert som avbøtende tiltak på strekninger der det ble påvist konflikt med
ikke-prissatte tema i forprosjektfasen. Disse vurderingene har vært avstemt mot flere hensyn i
videre prosess frem mot foreliggende alternativ som nå ligger i reguleringsplanforslaget.
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3 Metode
Denne utredningen er inndelt i 3 ulike trinn:
•

Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delstrekninger

•

Trinn 2: Samlet konsekvens for ikke-prissatte tema

•

Trinn 3: Sammenstilling av ikke-prissatte og prissatte tema

Det er valgt å ta utgangspunkt i metodikken som kommer frem av Statens vegvesen sin
håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018), for ikke-prissatte konsekvenser.

3.1 0-alternativet
0-alternativet / referansealternativet er situasjonen som brukes til sammenligning med
planlagt tiltak i utredningene. Referansealternativet er i dette tilfellet definert som dagens
veisystem med framskrevet trafikk og er sammenligningsgrunnlag for prissatte og ikkeprissatte konsekvenser.

3.2 Vurdering av konsekvens for delstrekninger
Generell metodikk for vurdering av konsekvenser bru og tunnel vil være følgende punkter:
•

Informasjonsinnhenting/registrering av dagens situasjon

•

Vurdering av verdi for delområdene

•

Beskrivelse og vurdering av tiltakets påvirkning

•

Vurdering av konsekvens for delstrekningen

3.2.1 Kriterier for inndeling av delområder
Naturmangfold
Kartlegging av naturmangfold er knyttet til to nivåer; landskapsnivå (landskapsøkologiske
funksjonsområder) og lokalitetsnivå (verneområder, naturtyper, økologiske funksjonsområder
for arter og geosteder), Tabell 3-1. Landskapsøkologiske funksjonsområder er delt inn i
kapitler om større sammenhengende naturområder, vassdrag, og vilttrekk. Det er ikke
registrert vernede områder etter naturmangfoldloven (2009) i influensområdet. Planområdet
krysser flere verna vassdrag, som er vurdert i undertema landskapsøkologiske
funksjonsområder – vassdrag. Verneformålet for vassdrag kan også være knyttet til andre
samfunnsinteresser enn naturmangfold. Det er ikke registrert geosteder i influensområdet.
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Tabell 3-1. Registreringskategorier hentet fra håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018).
Kategorier

Forklaring

Landskapsøkologiske
funksjonsområder

Viktige arealer for naturmangfold, bundet sammen av områder med naturkvaliteter som legger til
rette for vandring/spredning (økologisk flyt) mellom disse.
Landskapsøkologiske funksjonsområder bidrar til bevaring av levedyktige bestander av arter
gjennom flyt av gener/individer mellom leveområder.
Landskapsøkologiske funksjonsområder faller inn under definisjonen av «grønn infrastruktur», jf.
Stortingsmelding 14 (2015-16).
Verneområder etter naturmangfoldloven.
Prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder.

Vernet natur
Viktige naturtyper

Viktige naturtyper på land, i ferskvann og marint. Jf. håndbøker fra Miljødirektoratet om kartlegging
av naturtyper og marine typer (håndbok 13 og 19).
Utvalgte naturtyper.
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse.

Økologiske funksjonsområder for
arter

Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art.
Omfatter områder i ferskvann, brakkvann, kystvann og på land.
Omfatter arealer med viktige økologiske funksjoner som ikke fanges opp av naturtypenivået.
Funksjonsområder kan variere mye i utstrekning, og inkluderer også mindre områder i form av
forekomster av arter med spesielle miljøkrav.
Funksjonsområder kan omfatte flere arter som opptrer sammen på samme ressurs.

Geosteder

Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv.

Landskapsøkologiske funksjonsområder
Sammenhengende naturområder
Inndelingen av landskapsøkologiske funksjonsområder for større sammenhengende
naturområder er basert på en faglig vurdering av den sammenhengende naturen. Det er
områder med «hverdagsnatur» som bidrar til å opprettholde økologisk flyt. Delområdene er
etter faglig vurdering avgrenset i kart og strekker seg minst 500 meter på begge sider ut fra
ny E18, og dekker hele planområdet. Delområdene ansees som deler av større
sammenhengende områder som strekker seg utenfor delområdets avgrensning på begge
sider av tiltaket. Dette for å få vurdert delområdenes verdi i et større regionalt perspektiv.
Delområdene omfatter all intakt natur, som i hovedsak består av skog, innenfor delområdets
avgrensing. Eksisterende landskap med infrastruktur, landbruk, vann og elver skaper og
fragmenterer denne hverdagsnaturen. Delområdene inkluderer også økologiske
funksjonsområder for vanlige arter, i hovedsak arter som lett blir forstyrret av menneskelig
aktivitet og som ikke er utfigurert som avgrensede delområder i denne vurderingen. I tillegg
inkluderes områder som har betydning for sammenbinding av disse økologiske
funksjonsområdene. I større sammenhengende naturområder, inkluderes også myrområder
uten registrerte naturverdier, som ikke fanges opp av de andre registreringskategoriene.
Vassdrag
Inndelingen av landskapsøkologiske funksjonsområder for vassdrag er basert på inndelingen
på vannforekomstnivå i Vann-nett. Bakgrunnen for dette er å framheve helhetlig tankegang
basert på vassdragenes grunnleggende funksjoner som økologiske korridorer, samt en
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nedbørfelt-orientert tilnærming til påvirkninger på vannmiljø. Ferskvannslokaliteter følger
DN-håndbok 15 (Direktoratet for naturforvaltning, 2000).
Vilt
Landskapsøkologiske funksjonsområder for vilt med hovedfokus på hjortevilt, kalt vilttrekk er
de arealer hvor viltet lever og krysser prosjektområdet og eksisterende E18. Informasjon fra
ulike kilder er samlet og utgjør samlet delområder. Informasjonen er vilttrekk med noe verdi
(C-verdi), vilttrekk med middels verdi (B-verdi), hensynssoner for vilttrekk fra gjeldende
kommunedelplan og landskap som naturlig kanaliserer viltet. Noen områder er også valgt ut
etter sportellinger på snø, da de er spesielt attraktive for hjortevilt. Fallvilt fra kollisjoner på
vei, er også med i vurderingen. Delområdene er synliggjort som linjer i kartene, linjene
representerer en felles betegnelse for områder hvor hjortevilt oppholder og beveger seg.
Linjen kan representere et tråkk/sti eller en henvisning til et bredere belte på 50m-500m, som
omtales som strekning i vurdering av påvirkning. Vilttrekk er basert på DN-håndbok 11
(Direktoratet for naturforvaltning, 2001).
Naturtyper
Naturtypelokaliterer er utfigurert basert på kartlegginger i området, se kapittel 3.6 om
kunnskapsgrunnlaget. Der flere kartlegginger overlapper er disse sammenstilt og vurdert som
et delområde. Ingen delområder med naturtypelokaliteter overlapper.
Økologiske funksjonsområder
Inndelingen i økologiske funksjonsområder for arter er basert på artsregistreringer av
rødlistede arter og registeringer av økologiske funksjonsområder, se kapittel 3.6 om
kunnskapsgrunnlaget. Dersom et økologisk funksjonsområde overlapper med en
naturtypelokalitet er det i de fleste tilfeller vurdert som en del av naturtypelokaliteten. All
intakt natur anses som økologisk funksjonsområde for vanlige arter, dette er vurdert i
delområder for landskapsøkologiske funksjonsområder, større sammenhengende
naturområder.

Friluftsliv / by- og bygdeliv
Influensområdet er inndelt i enhetlige delområder. Et delområde er enhetlig om det har en
tilnærmet lik funksjon, karakter og verdi. Verdivurdering av delområder er beskrevet under
3.1.2.

Landskapsbilde
Gjennom en kvalitativ vurdering beskrives landskapsbildets karakter. Landskapsbildets
karakter fastsettes av de registreringskategoriene som har størst betydning. Det er gitt et sett
med registreringskategorier etter håndbok V712 som brukes for å få fram dette enhetlige
uttrykket. Delområder avgrenses etter en kvalitativ vurdering av enhetlig landskapskarakter.
Avgrensningen tilpasses plannivå, slik at den ofte vil være grovere på KDP-nivå enn på
reguleringsplannivå. I avgrensingen av delområder er det tatt utgangspunkt i inndelingen på
KDP-nivå og gjort en vurdering av behov for en finere inndeling.1
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Tabell 2-1 Registreringskategorier som benyttes i håndbok V712 for fastsetting av landskapskarakter.

Kulturarv
Kartleggingen gjøres på to nivåer; kulturmiljønivå viser kulturmiljø inkludert lokaliteter/
enkeltforekomster, mens landskapsnivå viser til de kulturhistoriske landskapene, se Tabell 32. Registreringskategoriene er ment som en veiledning og et hjelpemiddel for å sortere de
ulike miljøene. Kategoriene er ikke uttømmende.
Delområder skal primært være avgrenset i kulturmiljøer som er sentrert rundt lokaliteter med
tilnærmet enhetlig karakter og verdi. I noen utredninger er det i tillegg behov for å vise
kulturhistoriske relasjoner, der flere kulturmiljøer inngår i en sammenheng. Slike delområder
er her definert som delområder som viser et landskapsnivå i Tabell 3-2. Avgrensing av
delområder er basert på en prosess der en først grovinndeler utredningsområdet, deretter
justeres avgrensingen som en del av verdivurderingen.
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Tabell 3-2 Registreringskategorier for kulturminner.

Naturressurser
Naturressurser omfatter deltemaene Vannressurser, Jordbruk og Utmark. Avgrensning av
temaet er beskrevet i kapitel 3.5. Ved etablering av delområder er det tatt hensyn til arealer
med noenlunde like verdier, samt kommunegrenser og en overordnet vurdering av i hvilken
grad tiltakets alternativer vil påvirke arealene.
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3.2.2 Kriterier for vurdering av verdi for delstrekningene
De fem delstrekningene verdisettes og framstilles på verdikart etter kriterier for vurdering og
fremstilling beskrevet i håndbok V712 om konsekvensanalyser. Med verdi menes en
vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv.

Figur 2-3 Skala for vurdering av Verdi. (Kilde: Håndbok V12 Konsekvensanalyser s. 126, States Vegvesen)

Verdisettingen som følger av de ulike fagrapportene legges til grunn for verdisettingen i
denne utredningen.

Naturmangfold
Kriteriene for verdisetting av landskapsøkologiske funksjonsområder og økologiske
funksjonsområder for arter, er gjengitt i Tabell 3-3.
Verdisettingen av vassdragsøkologiske funksjonsområder tar utgangspunkt i Tabell 3-3, men
er justert utfra kriterier som vernestatus i verneplanene. Verneplanene omfatter i tillegg til
naturverdier, andre hensyn som for eksempel friluftsliv og er hjemlet i annet lovverk enn
naturmangfoldloven. Verdisettingen for delområder innenfor verneplanene vil derfor ikke
følge oppsettet for vernet natur i Tabell 3-3. Dersom delområdet har andre viktige økologiske
funksjoner, enn de rent landskapsøkologiske vil dette også påvirke verdisettingen.
Verdivurderingen for landskapsøkologiske funksjonsområder, større sammenhengende
naturområder er basert på delområdenes betydning på en større regional skala, og som
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Delområdenes betydning på en større regional
skala har vært utslagsgivende.
Verdisetting av naturtyper er gjort i henhold til Miljødirektoratets veileder for
konsekvensutredninger for klima og miljø, M1941, for fagtema naturmangfold
(Miljødirektoratet, 2021), Tabell 3-4. Rødlistestatus for naturtyper kartlagt etter DN-håndbok
13, er avklart etter en faglig vurdering av naturtypens motsvarighet i NiN-systemet, og videre
i rødlisten for naturtyper.
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Tabell 3-3. Kriterier for verdisetting hentet fra håndbok V712 (Statens vegvesen, 2018).
Verdikategori

Noe verdi

Middels verdi

Stor verdi

Svært stor verdi

Landskapsøkologiske
funksjonsområder

Områder med mulig
landskapsøkologisk
funksjon.
Små (lokalt viktige)
vilt- og fugletrekk.

Områder med lokal eller
regional landskapsøkologisk funksjon. Viltog fugletrekk som er
viktig på lokalt/ regionalt
nivå. Områder med mulig
betydning i sammenbinding av dokumenterte
funksjonsområder for
arter.

Områder med regional til
nasjonal landskapsøkologisk funksjon.
Vilt- og fugletrekk som er
viktig på regionalt/
nasjonalt nivå.
Områder som med stor
grad av sikkerhet bidrar til
sammenbinding av
dokumenterte funksjonsområder for arter.

Områder med nasjonal,
landskapsøkologisk
funksjon.
Særlig store og
nasjonalt/internasjonalt
viktige vilt- og fugletrekk.
Områder som med stor
grad av sikkerhet bidrar til
sammenbinding av verneområder eller dokumenterte funksjonsområder
for arter med stor eller
svært stor verdi.
Verneområder (naturmangfoldloven §§ 35-39).
Øverste del forbeholdes
verneområder med
internasjonal verdi eller
status, (Ramsar, Emeraldnettwork m.fl.). Prioriterte
arter i kategori EN og CR
og deres ØFO.
Lokaliteter verdi A.
Utvalgte naturtyper verdi
A.

Vernet natur

Verneområder
(naturmangfoldloven §§
35-39) med permanent
redusert verneverdi.
Prioriterte arter i kategori
VU og deres økologiske
funksjons-område (ØFO).

Viktige
naturtyper

Lokaliteter verdi C
(øvre del).

Lokaliteter verdi C og B
(øvre del).

Økologiske
funksjonsområ
der for arter

Områder med funksjoner for vanlige
arter (eks. høy
tetthet av
spurvefugl,
ordinære
beiteområder for
hjortedyr, sjø/ fjæreareal med få/små
funksjoner).
Funksjonsområder
for enkelte vidt
utbredte og alminnelige NT arter.
Ferskvannsfisk:
Vassdrag/ bestander
i verdikategori
«Liten verdi» NVE
rapport 49/2013.
Geosteder med lokal
betydning.

Lokalt til regionalt
verdifulle funksjonsområder.
Funksjonsområder for
arter i kategori NT.
Funksjonsområder for
fredede arter utenfor
rødlista.
Funksjonsområde for
spesielt hensynskrevende
arter.
Ferskvannsfisk: Vassdrag/
bestander i verdi-kategori
«middels verdi» NVE
rapport 49/2013 samt
vassdrag med forekomst
av ål.

Geosteder

Geosteder med
lokalregional betydning.

Lokaliteter verdi B og A
(øvre del).
Utvalgte naturtyper verdi
B/C (B øverst i stor verdi).
Viktige funksjonsområder
region
Funksjonsområder for
arter i kategori VU.
Funksjonsområder for
NT-arter der disse er
norske ansvarsarter
og/eller globalt rødlistet.
Ferskvannsfisk: Vassdrag/bestander i verdikategori «stor verdi»
NVE rapport 49/201357
samt viktige vassdrag for
ål.

Geosteder regionalnasjonal betydning.

Store, veldokumenterte
funksjonsområder av
nasjonal (nedre del) og
internasjonal (øvre del)
betydning
Funksjonsområder for
trua arter i kategori CR
(øvre del). Nedre del:
EN-arter og arter i VU der
disse er norske ansvarsarter og/eller globalt
rødlistet.
Ferskvannsfisk: Vassdrag/
bestander i verdikategori
«svært stor verdi».
NVE rapport 49/2013.

Geosteder med
nasjonal/internasjonal
betydning.
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Tabell 3-4. Verdisetting av verneområder og områder med båndlegging, naturtyper etter Miljødirektoratets instruks
og naturtyper kartlagt etter DN-håndbok 13 og DN-håndbok 19 (Miljødirektoratet, Konsekvensutredning for klimaog miljøtema. Naturmangfold, 2020).

Friluftsliv/ by- og bygdeliv
Kriteriene for verdisetting av delområdene, er gjengitt i tabellen under.
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Tabell 3-5: Verdikriterier for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv, hentet fra håndbok V712 (2018).

Oversikt over kartlagte og verdsatte friluftsområder som fremgår av Miljødirektoratets
Naturbase har også vært benyttet som grunnlag for verdivurderingen.
Friluftslivsområdene er kartlagte og verdsatte i henhold til veileder M98 «Kartlegging og
verdsetting av friluftslivsområder» (Miljødirektoratet 2014), er tilgjengelige i kartløsning
miljostatus.no. Områdene som er kartlagt og verdsatt i kartløsningen, er i den videre teksten
beskrevet som kartlagt friluftsområde. For friluftslivsområder som er kartlagt og verdsatt, er
det lagt til grunn at arealet har dokumentert verdi for fagtemaet.
Kart over verdisatte delområder og beskrivelse av disse fremgår av RAP_E18TB_Fagrapport
friluftsliv_by-og bygdeliv.pdf.

Landskapsbilde
Som oftest vil landskapsbildets karakter utløse flere aspekt for verdivurderingen. Utreder gjør
en vurdering av hvilke av dem som er mest relevante. Når flere aspekt brukes kan for
eksempel et delområde ha noe reduserte visuelle kvaliteter (noe verdi), men faller også inn
under god balanse mellom helhet og variasjon (middels verdi). Utreder må gjøre en faglig
vurdering av hvilke verdier som vektes tyngst og som angir verdien for delområdet.1

1

Håndbok V712, Konsekvensanalyser
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Tabell 3-6 Kriterier for Verdi for tema landskapsbilde etter håndbok V712
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Kulturarv
Kriteriene for verdisetting av delområdene, er gjengitt i tabellen under.
Tabell 3-7 Skala for vurdering av verdi. Kilde: SVV sin håndbok V712, 2018.

I denne utredningen er det valgt å ikke dele fagrapporten inn i spesifikke landskapsnivåer.
Kulturlandskap blir omtalt under vurderingen av delområdene, og ikke spesifikt i eget
kapittel.
I tillegg til håndbok V712 er det i utredningen sett hen til Riksantikvarens tre overordnede
verdier som forteller om et kulturminnes verneverdi. De tre verdiene er henholdsvis: kilde til
kunnskap (kunnskapsverdi), som grunnlag for opplevelse (opplevelsesverdi) og som ressurs
for bruk (bruksverdi):
•

Kilde til kunnskap: ved vurdering av et kulturminnes kunnskapsverdi skal
representativitet, sammenheng/miljø, autentisitet og fysisk tilstand vurderes.

•

Grunnlag for opplevelse: menneskene opplever kulturminner og kulturmiljø på
hver sin måte. Opplevelsene henger blant annet sammen med kunnskap,
holdninger, tilknytning til stedet og hvilke sosiale eller etniske grupper en hører
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til. Kulturminnene er med på å vise kontinuitet og endring i det fysiske miljøet og
gir stedet karakter.
•

Bruksressurs: mange kulturminner og kulturmiljø er i daglig bruk, og har slik sett
verdi som bruksressurs i seg selv. I sammenheng med friluftsliv og turisme inngår
kulturminnene som en del av opplevelsene, og kan dermed også ha en
pedagogisk verdi. Kulturminnene er med andre ord en indirekte ressurs som gir
grunnlag for næringsutvikling.

Verdivurderingen er holdt på et generelt nivå. Kulturminner fra middelalderen eller tidligere
er automatisk fredet etter Kulturminneloven, og har sammen med vedtaksfredete
kulturminner per definisjon stor verdi.

Naturressurser
Kriteriene for verdisetting av delstrekningene, er gjengitt i Tabell 3-8. I tillegg til det som er
omtalt i Statens vegvesen sin håndbok V712 (2018) om utmarksressurser, er det tatt med
vurderinger av hvordan adkomsten til skogarealene rundt tiltaket blir påvirket i forhold til
effektiv skogsdrift. Årsaken til dette er at tiltaket hovedsakelig går gjennom skogarealer, og
det er umulig å krysse eller lage avkjøringer fra tiltaket på andre plasser enn der det blir
etablert overganger/underganger eller hovedavkjøringer.
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Tabell 3-8 Verdi kriterier for fagtema naturressurser, slik de presenteres i V712 (2018).
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Visualisering av konflikter
Hensikten med konfliktkartet er å få tydeliggjort hvor de kritiske områdene finnes når alle de
ikke-prissatte temaene sammenstilles. Siden kartet skal gi oversikt og lett tilgang til
informasjon kan det ikke inneholde for mange detaljer. Det kan for eksempel være fornuftig å
markere strekninger med opphopning av alvorlige konflikter, se eksempel nedenfor.

Figur 3-1 Eksempel på konfliktkart. De ikke-prissatte temaene er markert med ulike skravurer. Området med store
konflikter er visualisert på kartet ved at strekene er overlappende.

Slike konfliktstrekninger framkommer ved en skjønnsmessig vurdering av delområder med
store konsekvenser fra mange/alle temaer. I eksempelet er konfliktene vist som
delstrekninger.
Konfliktkartene i denne utredning er basert på verdikartene for ikke-prissatte tema, som er
utarbeidet med et oppdatert kunnskapsgrunnlag. Konfliktkartet er en sammenstilling av
verdikartene og viser områder med ulik grad av konfliktnivå innenfor delstrekninger.
Nedenstående matrise viser hvordan konfliktkartene er tegneteknisk fremstillet.
Tabell 3-9 Tabell viser hvordan verdier er illustrert i konfliktkartene.
Skala

Forklaring

Kartsymbol

Delområder med stor / svært stor verdi med stor grad av sårbarhet

Tykk rød skravur (0,5 pt)

Delområder med middels verdi og middels grad av sårbarhet

Tynn rød skravur (0,2 pt)

Stort negativt
konfliktnivå
Middels negativt
konfliktnivå

Side 41 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Lavt konfliktnivå

Delområder med noe verdi / verdi uten betydning / ikke kartlagt med liten grad av

Ingen markering /

sårbarhet

skravur

3.2.3 Vurdering av påvirkning
For å vurdere tiltakets påvirkning benyttes metoden i Håndbok V712 om konsekvensanalyser.
I henhold til håndboken er påvirkning et uttrykk for endringer som det aktuelle tiltaket vil
medføre på et delområde, og vurderes i forhold til referansealternativet, som i dette
prosjektet er dagens veisystem med fremskrevet trafikk. Et veitiltak kan gi både negativ og
positiv påvirkning. Vurderinger av påvirkning relateres til den ferdig etablerte situasjonen. I
denne utredningen er det virkningen av de ulike alternativene, med og uten tunnel, innenfor
fem definerte delstrekk som skal vurderes.

Figur 3-2 Skala for vurdering av påvirkning. Kilde: SVV sin håndbok V712

Naturmangfold
Påvirkningsfaktorer for temaet naturmangfold er gjengitt i Tabell 3-10.
For landskapsøkologiske funksjonsområder, der delområdene har større utstrekning enn
delstrekningene, er påvirkning vurdert på den delen av delområdet som ligger innenfor
aktuell delstrekning.
Støyberegninger er gjort 2 meter over bakken. Støyskjerming er hensiktsmessig for
mennesker, men vil for fugl som oppholder seg i luften ikke ha effekt. Beregningene referer
derfor til lyd uten støyskjerming. Vurdering av støy er gjort for prosjektets økologiske
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funksjonsområder. Beregningene viser prosentvis areal av funksjonsområdet hvor lydnivået er
over Lden 40 dB, og mer enn Lden 55 db, se tabell i vedlegg 2. Dagens situasjon er
referanseåret dersom tiltaket ikke realiseres. Mer om lyd og støy kan leses i fagrapporter om
støy i prosjektet.

Tabell 3-10. kriterier for vurdering av påvirkning på naturmangfold hentet fra håndbok V712 (Statens vegvesen,
2018).
Påvirkning

Økologiske og landskapsøkologiske funksjonsområder for
arter

Sterkt
forringet

Splitter opp og/eller forringer
arealer slik at funksjoner brytes.
Blokkerer trekk/vandring hvor det
ikke er alternativer.

Forringet

Noe forringet

Ubetydelig
endring
Forbedret

Viktige naturtyper og geosteder

Verneområder

Berører hele eller størstedelen
Påvirkning som forringer viktige
(over 50%).
økologiske funksjoner og er i
Berører mindre enn 50% av areal,
strid med verneformålet.
men den viktigste (mest
verdifulle) delen ødelegges.
Restareal mister sine økologiske
kvaliteter og/eller funksjoner.
Generelt: Varig forringelse av høy alvorlighetsgrad. Eventuelt med lang/svært lang restaureringstid (>25 år)
Splitter opp og/eller forringer
Berører fra 20 – 50 % av
Mindre påvirkning som berører
arealer slik at funksjoner
lokaliteten, men liten forringelse
liten/ubetydelig del og ikke er i
reduseres. Svekker trekk/
av restareal.
strid med verneformålet.
vandringsmulighet, eventuelt
Ikke forringelse av viktigste del av
blokkerer trekk/vandringslokalitet.
mulighet der alternativer finnes.
Generelt: Varig forringelse av middels alvorlighetsgrad, eventuelt mer alvorlig miljøskade med middels
restaureringstid (>10 år)
Splitter sammenhenger/
Berører en mindre viktig del som
Ubetydelig påvirkning. Ikke
reduserer funksjoner, men
samtidig utgjør mindre enn 20 %
direkte arealinngrep.
vesentlige funksjoner
av lokaliteten.
Nærføring/fjernvirkning.
opprettholdes i stor grad.
Liten forringelse av restareal.
Mindre alvorlig svekking av
trekk/vandringsmulighet og flere
alternative trekk finnes.
Generelt: Varig forringelse av mindre alvorlig art, eventuelt mer alvorlig miljøskade med kort
restaureringstid (1-10 år).
Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt.
Gjenoppretter eller skaper nye
trekk/ vandringsmuligheter
mellom leveområder/biotoper
(også vassdrag).
Viktige biologiske funksjoner
styrkes.

Bedrer tilstanden ved at
eksisterende inngrep tilbakeføres
til opprinnelig natur.
Gjør en geotop tilgjengelig for
forskning og undervisning.

Bedrer tilstanden ved at
eksisterende inngrep tilbakeføres
til opprinnelig natur.
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Friluftsliv / by- og bygdeliv
Påvirkningsfaktorer for temaet er gjengitt i tabellen under.
Tabell 3-11: Påvirkningsfaktorer for fagtema friluftsliv/by- og bygdeliv, hentet fra håndbok V712 (2018).
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Landskapsbilde
Vegtiltaket vil påvirke landskapsbildets karakter gjennom tiltakets egenform og dets
integrering i omgivelsene. Påvirkning kan være gjennom direkte inngrep, fragmentering,
barrierevirkning, nærføring og/eller synlighet.
Tabell 3-12 Kriterier for påvirkning for tema landskapsbilde etter håndbok V712
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Kulturarv
For kulturarv vurderes påvirkningen av tiltaket, sett opp mot et referansealternativ, med
utgangspunkt i følgende tabell:
Tabell 3-13 Tabellen viser nivåene av påvirkningsgrad man skal utrede. Kilde: SSV sin håndbok V712, 2018.
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Naturressurser
Mindre jordbruksarealer vektlegges noe høyere enn veilederen i denne regionen. Dette på
grunn landskapsforholdene som i stor grad gjør at landbruksjord ligger som mindre teiger,
og kan være lokalt svært viktige.
Tabell 3-14: Veiledning for vurdering av påvirkning (V712 (Statens Vegvesen, 2018).
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3.2.4 Kriterier for vurdering av konsekvens
Konsekvenser er de fordelene og ulempene et tiltak medfører sammenlignet med et 0alternativ (ingen tiltak/dagens veisystem). Konsekvens for et område eller et tema
framkommer ved å sammenholde verdi og påvirkning i henhold til konsekvensvifta under.
I vifta utgjør verdiskalaen x-aksen, og vurdering av påvirkning finnes på y-aksen. Skalaen for
konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en
verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en
verdiøkning, etter at tiltaket er realisert, jamfør side 119 i håndbok V712.

Figur 3-3 Illustrasjonen viser konsekvensvifta for konsekvensvurdering av delområder.

3.3 Samlet konsekvens for ikke-prissatte tema
Konsekvensen for delstrekningene og alternativene fra alle fagtema føres inn i en tabell.
Referansealternativet, som er det konsekvensene måles i forhold til, utgjør konsekvensgrad 0.
Vurderingen av samlet konsekvens begrunnes tekstlig og utslagsgivende virkninger

Side 48 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

beskrives. I den samlete vurderingen skal summen av de ikke-prissatte temaene vurderes
som en helhet. Kriteriene i tabell 3-15 gir føringer for en samlet vurdering. Raden avveining
kan brukes til å kort nevne hvilke viktige avveininger som ligger til grunn for samlet
vurdering. En særlig alvorlig miljøskade med irreversibel påvirkning, er eksempel på noe som
kan tillegges særlig vekt. Mange konflikter som gir en samlet sumvirkning, kan være et annet
eksempel på en slik avveining.
Tabell 3-15 Samlet konsekvens for de ikke-prissatte temaene

3.4 Sammenstilling av ikke-prissatte og prissatte konsekvenser
I Tabell 3-16 settes inn rangering med forklaring av samlet vurdering av prissatte og ikkeprissatte konsekvenser. Poenget er å plassere de alternativene som er lette å rangere, mens
de som har uklar rangering markeres. Dersom rangeringen er opplagt, ved at ett alternativ er
best for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, er det ikke behov for videre analyse.
Dersom det ikke er overensstemmelse mellom rangering av alternativer etter kriteriene for
henholdsvis prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, er det behov for videre vurdering.
Metoden som er anvendt for beregning av prissatte konsekvenser, avviker fra metoden i
V712. Det er i denne utredning beregnet samlet anleggskostnader inklusiv 40 års
driftsperiode. Beregninger er basert på mengder og enhetspriser. Nåverdiberegninger er ikke
gjort siden formålet er utelukkende rangering imellom alternativer. Kostnadsberegningen
fremgår i kapittel 7.
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Tabell 3-16 Eksempel på endelig rangering, prissatte og ikke-prissatte temaer
Prissatte

Ikke-prissatte

0

A

B

C

D

Kostnad

0

698 855 003

749 015 003

696 243 003

746 403 003

Kostnader rangering

1

2

3

2

3

Ikke-prissatte
konsekvenser

0

Stor negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Ikke-prissatte
konsekvenser,
rangering

1

4

5

2

3

Rangering

1

4

5

2

3

3.5 Avgrensing av tema
Naturmangfold
Dette temaet omhandler naturmangfold på land, i ferskvann, og i brakkvann og saltvann,
inkludert livsbetingelser knyttet til disse. Naturmangfold defineres etter naturmangfoldloven
som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke er et
resultat av menneskers påvirkning (Naturmangfoldloven, 2009). Biologiske og geologiske
ressurser er en del av naturmangfoldet, og flere av disse høstes og er i aktiv bruk. Ansvaret
for forvaltningen av de fleste biologiske og geologiske ressursene ligger hos myndigheter
utenfor miljøforvaltningen, som for eksempel landbruks- og fiskeriforvaltningen.
I plansammenheng er det naturmangfold med høy verdi som vektlegges. Leveområder for
flora og fauna som er vanlig i Norge vil i denne sammenhengen få liten verdi. Den vanlige og
"trivielle" naturen kan bli sterkt påvirket og/eller få endrede livsvilkår som følge av tiltaket.
Slike endringer vurderes ikke å påvirke forvaltningsmålene for økosystemer, arter eller
naturtyper jfr. naturmangfoldloven §§ 4-5. De vil likevel ha relevans når den samlede
belastningen på naturmangfoldet skal vurderes.
Avgrensing av fagtemaet innebærer blant annet:
•

Naturmangfold og biologiske funksjoner knyttet til kulturlandskapet omhandles
av temaet, forhold som estetikk, opplevelser og kulturarv er utenfor temaet.

•

Viltets leveområder og viktige sammenhenger mellom arealer med biologisk
funksjon utredes i naturmangfoldtemaet, utøvelse av jakt og opplevelsen av vilt
er utenfor temaet.

•

Naturmangfold i vann og organismers livsbetingelser i vann utredes under
naturmangfoldtemaet, vann som naturressurs eller friluftsliv som utøves på eller i
vann er utenfor temaet.
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•

Vannrensning og vannhåndtering er dekket i fagrapport VAO Vann, avløp,
vannmiljø og overvannshåndtering (COWI, 2021).

•

Myr med sin artssammensetning, kilde til fuktighet for fuktkrevende arter og
habitat for andre organismer utredes under naturmangfoldtemaet. Myr som
lager for CO₂ i et klimaperspektiv og vannmagasinering, fordrøyning- og
filtrening av overvann er utenfor temaet (RAP_E18TB_Myr oppsummeringsnotat).

•

Virkning av masselager i prosjektet er konsekvensutredet i rapport Masselagring
Konsekvensutredning naturmangfold (Nye Veier, 2021), og er ikke vurdert i denne
rapporten. Påvirkning på naturmangfold i deler av masselager som overlapper
med veitiltaket utredes i denne rapporten.

Friluftsliv / by- og bygdeliv
Fagtemaet Friluftsliv / by- og bygdeliv representerer ett av fem ulike aspekter ved det
naturlige og menneskepåvirkede landskapet, på følgende måte «slik folk oppfatter og bruker
det» i henhold til håndbok V712.
•

Friluftsliv: Opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på
miljøforandring og naturopplevelse

•

By- og bygdeliv: Opphold og fysisk aktivitet i byer og tettsteder

Jakt og fiske er vurdert kun i friluftslivssammenheng. Utbytte av jakt og fiske i
næringssammenheng som normalt beskrives under tema naturressurser er ikke
beslutningsrelevant og er derfor ikke utredet spesielt.
Som del av medvirkningen er det registrert steder som barn bruker eller opplever som
kvalitative. Registering er gjort av kun utvalgte skoleklasser. Registeringene er tatt inn som
del av kunnskapsgrunnlaget.

Landskapsbilde
Landskapstype defineres etter metodikken i håndbok V712 som et større geografisk område
med enhetlig visuelt preg, skapt av enhetlig dominans av store landformer og kjennetegnet
ved karakteristisk fordeling av landformer, naturstrukturer og andre landskapselementer.
Landskapsbilde er i den samme metodikken definert som et uttrykk for landskapets romligeog visuelle egenskaper med naturlige og
menneskeskapte komponenter og elementer, som særpreger et geografisk område. Det
romlige og visuelle omhandler hvordan landskapet oppleves som fysisk form.
Landskapsøkologi omhandles under fagtema naturmangfold. Bruk og opplevelse av
landskapet behandles under fagtema friluftsliv by og bygdeliv. Kulturhistoriske aspekter ved
landskapet behandles under fagtema kulturarv.
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Kulturarv
Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Denne utredningen omfatter en
redegjørelse av både automatisk fredete og nyere tids kulturminner.
Landskapsbilde er utredet i eget kapittel. Dette tar for seg konsekvenser av tiltaket for
landskap og landskapsbildet.

Naturressurser
Det er tatt utgangspunkt i Statens vegvesen sin håndbok V712 (2018) for ikke-prissatte
konsekvenser side 186: Tabell 6-28 Registreringskategorier.
Reindrift
Reindrift er ikke et aktuelt tema i planområdet.
Fiskeri
Fiskeri i kystvann er ikke et aktuelt tema i denne fagrapporten da vi befinner oss i innlandet.
Vann
Temaet vann omfatter eksisterende og planlagte framtidige kilder for uttak av drikkevann,
vann til næringsformål og større grunnvannsreservoar (akvifer). Verdien og påvirkningen av
overvann vurderes kun for Store Grøtvann og Molandsvann, som er henholdsvis hovedkilden
til drikkevann for Kragerø kommune og krisevannskilde for Risør kommune. Påvirkningen av
overflatevann, som ikke brukes til vannforsyning, blir behandlet i Fagrapport VAO Vann,
avløp, vannmiljø og overvannshåndtering. Naturmangfold i vann og organismers
livsbetingelser i vann dekkes av temaet naturmangfold, mens vann som arena for friluftsliv
dekkes av andre tema.
Jordbruk
For temaet jordbruk skal følgende utredes: alt jordbruksareal, det vil si fulldyrket jord,
overflatedyrket jord, innmarksbeite og dyrkbart areal. Ellers ligger følgende forutsetning til
grunn for vurderinger gjort for jordbruksressurser: Parseller som ligger der overordnet
arealdisponering viser et annet arealformål enn LNF er vurdert til å ikke ha noen verdi i denne
fagrapporten. Som veiledning til areal som kan gå ut av drift, har NIBIO oppgitt at økte krav
til rasjonell drift gjør at små jordstykker er en økende ulempe. Jordbruksareal under 5 daa
regnes som lite aktuelle å drive. Det vurderes derfor at isolerte jordteiger under 5 dekar
settes ned i verdi i forhold til hva kvaliteten på jorda i seg selv skulle tilsi. I denne rapporten
blir det målt arealavgang i forhold til summen av areal veigeometri samt areal annen
veigrunn, da alt dette er areal som blir permanent beslaglagt. Delområdene er tegnet
uavhengig av eiendomsgrenser. Arealregnskap kan avvike noe fra matjordplanen, som er
detaljert pr. eiendom, hvor annen veigrunn kan være behandlet annerledes og ikke
nødvendigvis betyr tap av jordbruksareal i praksis.

Side 52 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Utmark
Temaet utmark er avgrenset til å omhandle hvordan adgangen til arealene som utnyttes til
jakt og skogbruk vil bli påvirket. Dette kan være i form av lengre eller vanskeligere transport
av tømmer fram til bilvei, fragmentering av arealer som gjør dem mer tidkrevende å drive
skogbruk på eller vanskeligere å utnytte til jakt. Tiltaket går hovedsakelig gjennom
skogsmark. Terrenget i denne regionen er småkupert med mange bratte skråninger, som
begrenser valgmulighetene for føring av drifteveier i skogbruket. Mulighet for framføring av
drifteveier for å komme til skogsarealer blir også vurdert der det ikke er kartlagt drifteveier
fra før. Det er ikke tatt spesielle hensyn til eiendomsgrenser i vurderingen, men det er gjort
vurderinger i forhold til kommunegrenser. Temaene jakt og fiske omhandles også i KU for
naturmangfold og friluftsliv. Skogbruk behandles også under prissatte konsekvenser og
virkningen av tapt areal og produksjon, verdien av skogtilvekst og verdien av jakt blir
beregnet der i sammenheng med grunnerverv. Ut fra tilgjengelig informasjon drives det ikke
ferskvannsfiske i næringssammenheng i området. Det er en del utleie av fiskekort, og dette
sees i sammenheng med friluftsliv da det ikke er ansett å ha en stor næringsmessig
betydning.
Mineralressurser
Mineralressurser av betydning er ikke funnet innenfor området, og vil ikke bli beskrevet her. I
KDP for E18 Dørdal-Grimstad er temaet beskrevet, men på strekningen Tvedestrand – Bamble
er det kun arealer uten betydning.

3.6 Kunnskapsgrunnlaget
Naturmangfold
Kunnskapsgrunnlaget i denne rapporten er basert på Fagrapport naturmangfold E18
Tvedestrand-Bamble (Nye Veier, 2021).
Kunnskapsgrunnlaget er basert på tilgjengelig informasjon om naturmangfold i
influensområdet. Informasjon er hentet fra kartlegginger og befaringer i området samt fra
offentlig tilgjengelige baser, se Økologiske grunnkart (Artsdatabanken, 2021). I tillegg har
historiske flyfoto blitt brukt for informasjon om historikken i området. Kommuner og
statsforvaltere er kontaktet og lokal kunnskap er innhentet. Statsforvalterne har på vilkår delt
sensitiv artsinformasjon for arter unntatt offentligheten fra databasen Sensitive Artsdata
(Miljødirektoratet, Artsdatabanken, 2020).
Rødlistestatus for arter er hentet fra Norsk rødliste for arter (Henriksen & Hilmo , 2015),
rødlistede naturtyper er hentet fra Norsk rødliste for naturtyper (Artsdatabanken, 2018), og
fremmedartskategorier er hentet fra fremmedartslista (Artsdatabanken, 2018). Rødliste- og
truethetskategoriene for arter og naturtyper er vist i Figur 3-4 og Figur 3-5. Risikokategorier
for fremmede arter er vist i Figur 3-6. Utvalgte naturtyper er definert i egen forskrift etter
naturmangfoldloven (Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven, 2011).

Side 53 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Basen NARIN er brukt for å undersøke om områder er forslått til frivillig vern (Biofokus, 2020).
Kunnskapsgrunnlaget for vassdrag er basert på NIBIOs program for forundersøkelser i
vassdrag (Roseth, 2019), (Skrutvold J. R., 2021 B; Skrutvold J. R., 2021 C; Skrutvold J. R., 2021
A) samt tilgjengelig informasjon i offentlig tilgjengelige databaser som (Vann-nett, 2020),
Artskart (Naturbase, 2020) og Naturbase (Artsdatabanken, 2020), i tillegg til egen befaring.
Forundersøkelsene skal samle inn informasjon om berørte vannforekomster og deres tilstand.
Forundersøkelsene omfatter blant annet bunndyr og begroingsalger. På bakgrunn av ulike
toleransegrenser for ulike belastninger for forskjellige grupper/arter, så beregnes det ulike
indekser (modeller) som igjen avspeiler økologisk tilstand for en gitt påvirkning. For bunndyr
beregnes ASPT som respons på organisk belastning og RAMI som respons på forsuring. For
begroingsalger beregnes PIT indeks som respons på eutrofiering og AIP som respons på
forsuring. I henhold til fastsatt planprogram skal tilstandsvurderingene fra forundersøkelsene
legges til grunn ved valg av løsninger ved utarbeiding av reguleringsplan. Det ble igangsatt
et arbeid med kartlegging av tilstand i alle vannforekomster som kunne bli berørt av
veianlegget våren 2020. Forundersøkelsene har delvis overlappet i tid med planarbeidet.
Prosjektet har derfor blitt løpende orientert om resultater fra forundersøkelsene etter hvert
som resultatene har fremkommet. Det har også vært avholdt møter om vannmiljø 27.08.20,
13.10.20 og 24.11.20 mellom prosjektet og Statsforvalteren i de to fylkene, fylkeskommunene
og kommunene.
Grunnlaget fra kommunedelplan for E18 Dørdal – Grimstad er i stor grad videreført, og
supplert i denne planfasen. Kunnskapsgrunnlaget om vilt med fokus på hjortevilt, er
hovedsakelig basert på lokalkunnskap. Kunnskap fra lokale interessenter og offentlig
myndighet har hatt høy prioritet, og flere kontaktflater er etablert for innhenting av
kunnskap. Kommunale organer og lokale interesseorganisasjoner med berørte elg- og
hjortelag, samt viltansvarlig fra administrasjon ble høsten 2020 invitert til møter 13.09, 14.09
og 15.09. Prosjektet har i tillegg hatt en medvirkningsportal for innspill. Berørte offentlige
myndigheter ble invitert til to særmøter om vilt med fokus på hjortevilt den 10.09.2020 og
01.12.2020. Statistikk som viser kollisjon mellom hjortevilt og bil (Miljødirektoratet, 2021) er
også en del av kunnskapsgrunnlaget.
Faun AS ved Ole Roer har i perioden 2020 til 2021 vært engasjert av Nye Veier i to prosjekt:
Forundersøkelser for vilt på strekningene E18 Dørdal – Fylkesgrensa Telemark/ Agder og E18
Pinesund – Tvedestrand. Kunnskapen fra prosjektene er brukt i denne rapporten. Viltkamera
ved under- og overganger på E18 har gitt informasjon om viltets bruk av området. I tillegg til
viltkamera har Faun AS også drevet med snøsporing innenfor prosjektområdet vinteren
2019-2020. Viltgjerde langs eksisterende E18 har i dag en kanaliserende- og stedvis
barrierevirkende effekt på viltet, (Roer & Meland, 2021). Kunnskap fra Statens vegvesens
innsynsløsning om vei og viltgjerder (Statens vegvesen, 2020), samt kunnskap fra
elgprosjektet i Akershus (Roer O. R., 2018), er benyttet. Kunnskapsgrunnlaget om vilt vises i
registreringskart for vilttrekk i vedlegg.

Side 54 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Kunnskapsgrunnlaget for landskapsøkologiske funksjonsområder, større sammenhengende
naturområder består av en faglig vurdering av delområdenes betydning på en større regional
skala, og en vurdering av hverdagsnaturen i delområdene. Vurderingene grunner seg på,
delområdenes plassering i regionen, samt andel eldre skog (hogstklasse 4 og 5) (Nibio, 2021),
dominerende treslag (Nibio, 2021), forekomst av myr (Nibio, 2021) og andel eksisterende
infrastruktur i delområdene.
Naturtypelokaliteter er hentet fra Naturbase (2020), og fra kartlegginger i forbindelse med
konsekvensutredning av kommunedelplan for strekningen Dørdal – Tvedestrand (Solvang R. ,
2019), og supplerende kartlegging i forbindelse med regulering E18 Tvedestrand – Bamble
(Solvang R. , 2021). Begge disse kartleggingene refereres som (Solvang R. ,
Naturtypekartlegging, 2018-2020). Lokaliteter fra disse kartleggingene er per dags dato ikke i
registrert i Naturbase med ID nummer, og refereres derfor som ny lokalitet i dette
dokumentet. Informasjonen er formidlet til prosjektet løpende under høsten 2020 gjennom
møter med Rune Solvang. Beskrivelser fra kartleggingene ferdigstilles, av Rune Solvang i
2021, og inkluderes som et vedlegg i Fagrapport naturmangfold E18 Tvedestrand-Bamble
(Nye Veier, 2021). Solvangs kartlegging (Solvang R. , Naturtypekartlegging, 2018-2020)
omfatter hele planområdet og gjort etter metodikken til DN-håndbok 13 (Direktoratet for
naturforvaltning, 2007). Området Auråa-Tisjø-Holtane i Kragerø kommune er kartlagt i 2018
etter NiN2.0 i henhold til Miljødirektoratets kartleggingsinstruks (Miljødirektoratet, 2018).
Noen områder er kartlagt etter begge metodene, og der naturtypelokalitetene fra de to
metodene overlapper er det gjort tilpasninger for å lage ett helhetlig delområde basert på
faglig skjønn. To NiN 2.0-lokaliteter hvor det forelå usikkerhet, ble befart av Daniel Skoog og
Beate Heidenreich i november 2020, og oppdatert etter Miljødirektoratets
kartleggingsinstruks (2020).
Økologiske funksjonsområder er utfigurert etter artsregistreringer i artskart (Artsdatabanken,
2020), og registreringer av funksjonsområder i Naturbase (2020). I tillegg er artsregistreringer
fra naturtypekartlegging 2018-2020 brukt (Solvang R. , Naturtypekartlegging, 2018-2020). I
mange tilfeller sammenfaller artsregistreringene med naturtypelokaliteter og inngår da som
en del av verdivurderingen av delområdet for naturtypelokaliteten. I andre tilfeller er det
avgrenset økologiske funksjonsområder for en eller flere arter der det foreligger et faglig
grunnlag for dette. Dette kan for eksempel være flere registreringer av rødlistede arter eller
andre forvaltningsinteressante arter fra samme artsgruppe i et område. Påviste enkeltarter
som ikke er rødlistet og som ikke kan knyttes til en naturtype, eller et økologisk
funksjonsområde, blir vurdert under landskapsøkologiske funksjonsområder,
sammenhengende naturområder. Kunnskapen om insekter og moser er liten og i flere
områder helt fraværende (Solvang R. , 2019).
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Figur 3-4. Rødliste- og truethetskategoriene for arter (Henriksen & Hilmo , 2015).

Figur 3-5. Rødliste- og truethetskategoriene for naturtyper (Artsdatabanken, 2018).

Figur 3-6. Risikokategorier for fremmede arter (Artsdatabanken, 2018).

Friluftsliv / by- og bygdeliv
For kunnskapsgrunnlaget i utredningen er det tatt utgangspunkt i relevant og tilgjengelig
informasjon. Følgende er lagt til grunn:
•

Gjeldene kommuneplaner og reguleringsplaner i berørte kommuner, med blant
annet informasjon om hvilke områder som er vedtatt utbygd eller spesielt
ivaretatt med tanke på friluftsliv er innhentet (gjeldende per desember 2020).

•

KDP Dørdal – Grimstad, med tilhørende temarapport for friluftsliv / by- og
bygdeliv.

Planprogram for detaljreguleringsplan E18 Dørdal – Tvedestrand (vedtatt
04.11.2020), med tilhørende merknader og innspill, som er lagt til grunn/benyttet
som informasjon for delområdene.
•

Åpne kontordager / temamøter: Innspill som ble gitt om fagtemaet er lagt til
grunn for/ inngår i kunnskapsgrunnlaget for fagrapporten. Dialogmøter ble
gjennomført den 17.11.2020 og 19.11.2020.
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•

Medvirkning av barn og unge: Planarbeidet har hatt en prosess for å sikre
medvirkning og innhenting av informasjon av/ fra barn og unge. Det har vært
dialog med flere skoler, der enkelte klasser/ trinn ved noen av skolene har vært
med på en videre kartlegging / informasjonsinnhenting fra barn og unge. Denne
delen av medvirkningen er gjengitt og oppsummert i eget notat,
NOT_E18TB_Medvirkning barn og unge - workshop og er vedlegg til planen.

•

Støy / lydbilde: Det har vært tett samarbeid mellom fagutreder for fagtema og
fagutreder av tema støy i reguleringsplanprosessen. For kunnskap om lydbilde er
det støy- beregninger for 0-alternativet, altså dagens situasjon med fremskrevet
trafikktall som er benyttet som kunnskapsgrunnlag. Dette er oppsummert i RAPAKU-01.

•

Trafikale virkninger: E18DT_Fagrapport_trafikale_virkninger

•

Offentlige databaser, herunder:

•

Miljødirektoratets Naturbase: Oversikt over statlige sikra friluftslivsområder og
friluftslivsområder i kommunene som er kartlagte og verdsatte i henhold til
veileder M98 «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder» (Miljødirektoratet
2014), er tilgjengelige i kartløsning miljostatus.no. Områdene som er kartlagt og
verdsatt i kartløsningen, er i den videre teksten beskrevet som kartlagt
friluftsområde og lagt til grunn for vurderingene om verdivurdering av
delområder.

•

Skoleporten, Udir: Innhentet informasjon om berørte skoler.

•

NVE: Kartløsning med temakart for Verneplan for Vassdrag.

•

Kulturminnesøk: Informasjon om kulturminner og kulturmiljøer.

•

Det er i tillegg benyttet databaser/nettsider aktuelle for friluftsliv/by- og bygdeliv
som Ut.no og Inatur.no.

Informasjon er hentet fortløpende i planprosessen.

Landskapsbilde
Følgende grunnlagsdata har vært benyttet i arbeidet med vurdering av landskapsvirkninger
og skadereduserende tiltak i prosjektet:
•

Kartdata, ortofoto, terrengmodeller, presentasjonsmodell (GIS 2D og 3D, Nova
Point, Infraworks).

•

Nasjonalt referansesystem for landskap NIBIO.

•

Temarapport landskapsbilde KDP E18 Dørdal -Grimstad.

•

Bilder fra helikopterbefaring i forbindelse med KDP -arbeidet (Asplan Viak
/Rambøll 2018).

Side 57 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

•

Fagrapport landskapsbilde Reguleringsplan for E18 Tvedestrand-Bamble

•

Estetisk veileder for Nye Veier

•

Befaring gjennomført 17. september. Utvalgte steder på strekningen oppsøkt.

Kulturarv
Utredningen er utarbeidet på bakgrunn av offentlig tilgjengelig informasjon ved søk i
databaser og befaring på strekningen. Det er tatt utgangspunkt i relevant og tilgjengelig
informasjon fra datakilder som kart, ortofoto, overordna planer og føringer, fylkeskommunale
planer, kommunale planer og temaplaner. Følgende registre er spesielt brukt:
•

Askeladden er Riksantikvarens database for registrerte kulturminner og
kulturmiljøer som enten er fredet etter kulturminneloven, vernet etter plan- og
bygningsloven eller er kulturminnefaglig vurdert som verneverdige.

•

SEFRAK er en forkortelse av Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i
Noreg. Registeret er landsdekkende og viser eldre bygninger i Norge, oppført før
1900. SEFRAK skiller mellom byggverk og anlegg som er oppført før 1850 og de
som er oppført i perioden 1850-1900. Dette er vist med trekanter som er
fargekodet i kart. Grå trekant henviser til bygninger som er revet, brent eller på
annen måte fjernet, gul trekant henviser til bygninger som er oppført mellom
1850-1900, og rød trekant som henviser til bygninger oppført før 1850. Det at en
bygning står listet i SEFRAK gir den ikke i seg selv noen vernestatus.

Figur 3-7 Figuren viser SEFRAK-registerets trekantinndeling.

Befaring ble gjennomført i oktober 2020. Utvalgte kulturmiljø og kulturminner ble
besøkt.

Naturressurser
Digitale kart og modeller ligger til grunn for vurdering av tiltak. Detaljeringsgraden i
prosjektering og modell er tilpasset reguleringsplannivå.
Følgende er benyttet som kilder og kunnskapsgrunnlag i utarbeidelsen av disse rapportene:
1. Informasjon og observasjoner fra befaringer i prosjektområdet
2. Resultat av kartlegging av brønner i varslingsområdet

Side 58 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

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

3.7 Usikkerhet
Naturmangfold
Utredningen er basert på kjent kunnskap om naturmangfoldet som er innhentet ved
kartlegging i felt, offentlige databaser og informasjon fra offentlig myndighet. Kunnskap om
naturmangfoldet innenfor planområdet er vurdert som godt, men det kan forekomme
naturmangfold som ikke er avdekket i influensområdet.
Enkelte alternativer berører små vannforekomster som Snaristjenn og Lauvlandstjenn ved
Lauvland i Tvedestrand. Slike vannforekomster kan være sårbare for saltpåvirkning og de kan
ha potensiale for amfibier og verdifull evertebratfauna. Kunnskapsgrunnlaget om disse
vannforekomstene vurderes som ufullstendig.
Eventuelle utslipp av tunnellvaskevann er ikke beskrevet. Det er lagt til grunn i rapporten at
utslipp av tunnellvaskevann ikke skal medføre svekkelse av økologisk tilstand.
Det vurderes som usikkert om tunnelldriving kan endre på omfanget av sulfidrike masser i
prosjektet.
Der det er usikkerhet om tiltakets påvirkning kommer §9 (føre-var-prinsippet) i
naturmangfoldloven til anvendelse. Før-situasjonen i vassdrag kartlegges som beskrevet i
overvåkningsprogrammet (Roseth R. S., 2019).
Det finnes lite oppdatert dokumentasjon om viltets leveområder og trekk. Nasjonale
databasene er også sparsomme på slik informasjon (Solvang R. , 2019).
Bestanden av hjort Cervus elaphus er økende i regionen. Nasjonal veiledning og
dokumentasjon for utforming for faunapassasjer er i hovedsak basert på erfaring og
kunnskap om elg Alces alces. Dette kan medføre usikkerhet i forhold til faunapassasjenes
funksjonalitet for hjort. Usikkerheten vurderes som liten, da det har vist seg at utforming av
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faunapassasjer for elg i stor grad fungerer også for hjort og rådyr Capreolus capreolus (Luell,
et al., 2014) (Vegvesen, 2014).
Statistikk knyttet til kollisjon mellom hjortevilt og kjøretøy (fallvilt) mangler for Kragerø
kommune. Mangelen anses ikke som kritisk, men gir i områder uten annen kunnskap en god
indikasjon på hvor viltet krysser vei. Det er etablert viltgjerde på eksisterende E18 fra Sannidal
og videre sør-vest til kommunegrense mot Gjerstad. Gjerdet kanaliserer viltet til konkrete
over- og underganger. I dette tilfelle vil ikke kunnskapen om viltpåkjørsler fortelle like mye
om arealbruk. For Kragerø kommune foreligger det andre kilder til kunnskap om viltet med
fokus på hjorteviltets områdebruk og bevegelse, mangelen vurderes av den grunn som
mindre viktig.
Trolig finnes spill- og hekkeplasser for skogsfugl som storfugl Tetrao urogallus og orrfugl
Lyrurus tetrix innenfor influensområdet. Tiltakets påvirkning på disse er ikke vurdert grunnet
foreldet, og til dels mangelfull informasjon om hvor aktuelle områder er. For å fjerne denne
usikkerheten må spill- og hekkeplasser kartlegges.
Støy påvirker organismer, og det er kjent at støy fører til endret fuglesang (Lombard
effekten). Vurdering av støy er ikke gjennomført. Det anbefales å gjennomføre for økologiske
funksjonsområder for arter ogfor naturtypene. Naturtypene er leveområder for ulike
organismegrupper som pattedyr og fugl.
Anleggsgjennomføring

Friluftsliv / by- og bygdeliv
Usikkerhet knyttet til tiltaket:
•

Tiltaket er ikke detaljprosjektert, og at det derfor kan være detaljer av betydning
for temaet som ikke fanges opp på dette plannivået

•

Det er ikke klart hvordan de ulike alternativene påvirker massene i prosjektet.
Behovet for masselagring generelt av de ulike alternativene er følgelig ikke
vurdert.

Evt. usikkerhet knyttet til datagrunnlaget:
•

Kunnskap for å vurdere påvirkning på ny vei og lokale veier er beskrevet ut fra
estimerte trafikktall (E18DT_Fagrapport_trafikale_virkninger). Det er ikke lagt til
grunn om bompenger langs ny E18 vil føre til en større trafikkmengde langs
lokalveier enn det som er beskrevet. Tallene har en viss usikkerhet, da de kun er
estimat. Usikkerheten er beskrevet i trafikkrapporten
E18DT_Fagrapport_trafikale_virkninger. Trafikkrapporten omtaler ikke
alternativene med tunnel.

•

Flere innspill gitt i forbindelse med medvirkning, har tekstlig henvist til steder.
Innspillene er tolket og gitt en geografisk forankring, men det kan være
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usikkerhet knyttet til stedsnavn, og eller det kan ha blitt misoppfattet hvilke
geografiske områder innspillene har henvist til. Registeringer i kart og
innsynsløsning kan også ha blitt registrert misvisende eller unøyaktig, eller det
kan være at innspill har blitt tolket forskjellig fra det som var intensjonen til
avsender.
•

Vurdering av lydbilde er gjort ut fra støyberegninger, basert på trafikkestimat. For
lokale veier er det vurdert etter skjønn, da støy for ny situasjon i hovedsak ikke er
beregnet på det lokale veinettet etter at trafikk flyttes over på ny E18. For
lydbilde ved tunnelalternativer, er det vurdert etter beregninger gjennomført
som en tidligere del av prosjektet, omtalt i kap. 9. , og etter skjønn i samarbeid
med fagperson for støy, på et overordnet nivå.

•

For registreringer av barn og unge er det usikkerhet knyttet til plassering av
områder, samt til bruken av området. En vet ikke hvor mange som bruker
området, og det kan være andre områder som er ment registrert enn de som er
fanget opp i kartet / verktøyet som ble benyttet ved registreringene.

•

I Miljødirektoratets Naturbase er friluftslivsområder i kommunene kartlagte og
verdsatte i henhold til veileder M98 «Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder» (Miljødirektoratet, 2013) i kommunene. Data for kartlagte og
verdsatte friluftslivsområder, er ikke tilgjengelig for Bamble og Kragerø
kommune (per 17.04.2021).

•

Det er ikke gjennomført befaring.

Kunnskapsgrunnlaget er oppdatert fortløpende i utredningsperioden.

Landskapsbilde
Det er ikke gjennomført feltbefaring i alle delområdene. Det kan derfor være usikkerheter
knyttet til romlig opplevelse av landskapet og detaljer innenfor enkelte delområder. Det
vurderes likevel at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å kunne vurdere verdi for de
enkelte delområdene og virkning av tiltaket. Bilder fra helikopterbefaring, ortofoto og
tilgjengelig modellverktøy og GIS-analyseverktøy har gitt et godt arbeidsgrunnlag.
Det er gjennomført landskapsprosjektering av prosjektet, men det vil være en del detaljer av
betydning for det endelig visuelle resultatet som ikke er prosjektert ferdig nå på
reguleringsplannivå. Endelig terrengtilpasning, vegetasjonstiltak og tiltak knyttet til kryss og
konstruksjoner på strekningen som går på estetikk og visuelle forhold vil komme på plass i
byggeplanfasen.
Massehåndtering, vegetasjonsetablering og buffersoner er ikke bestemt utover forslag til
plassering, volum, oppfyllingshøyde for masselagre. Konsekvensutredning av masselagrene er
beskrevet i en egen rapport (CowiAS, 2021).
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Prosjektering av veianlegget med løpende optimalisering av linjer, kryssløsninger med mer
har pågått parallelt med utredning av virkninger, og det jobbes fortsatt med optimalisering.
Optimalisering vil fortsette over i byggeplanfasen. For tema landskapsbilde medfører det at
høyder på skjæringer og fyllinger og omfang av landskapsinngrep forøvrig kan bli noe endret
i forbindelse med det videre prosjekteringsarbeidet som pågår og som vil fortsette over i
byggeplanfasen. Eventuelle endringer vil ligge innenfor handlingsrommet som er lagt inn i
reguleringsplanen.

Kulturarv
Arkeologiske undersøkelser
Parallelt med arbeidet med detaljreguleringsplanen pågår det arkeologiske registreringer og
undersøkelser i regi av Agder Fylkeskommune og Vestfold og Telemark Fylkeskommune.
De arkeologiske registreringene ble fullført høsten 2020, men endelige fagrapporter
foreligger ikke pt. Underveis i prosessen er det gjennomført dialogomøter med
fylkeskommunene og kommunen, henholdsvis i oktober og november 2020.
Maritim arkeologi
Marinarkeologiske undersøkelser langs strekningen håndteres innenfor prosjektet, og utføres
i perioden april 2021 – november 2022. Undersøkelsene planlegges avsluttet innen
førstegangsbehandling av planen.
Underveis i prosessen er det gjennomført dialogmøter med fylkeskommunene og Norsk
Maritimt Museum 25.11.2020 og 26.1.2021

Naturressurser
Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget
1. Det kan være usikkerhet knyttet til antall grunnvannsbrønner i influensområdet da
kun få brønner er registrert i grunnvannsdatabasen GRANADA og da det under den
utførte kartlegging av brønner ikke har vært mulig å få kontakt med alle grunneiere.
Det er også knyttet usikkerhet til størrelse og potensiale av grunnvannsressursene.
2. Klassifiseringen av jordbruksarealer mellom fulldyrket, overflatedyrket og
innmarksbeite kan være noe feil, spesielt på små arealer i prosjektområdet.
Klassifiseringen kan være gammel, og endringer i bruk kan ha skjedd.
3. Kartgrunnlaget som viser traktorveier og drifteveier kan i noen områder være
mangelfullt. Temaet "sti" fra fkb kart er i mange tilfeller drifteveier, men ikke alltid. Det
kan også være naturlige ledelinjer i lett terreng som vil bli brukt ved en skogsdrift,
som ikke er kartfestet noe sted. Dermed kan kunnskapen om terrengveier inneholde
noen mangler. Det er ikke kartfestet jaktvaldgrenser, og vurderingen av innvirkning på
utøvelse av jakt er gjort basert på hvordan tiltaket er plassert i forhold til topografi,
arealtyper og til dels kommunegrenser. Dette medfører noe usikkerhet rundt
vurdering av ulemper, spesielt på eiendomsnivå.
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Usikkerhet knyttet til tiltaket
4. En del av E18 og tilførselsveiene etableres på fylling og noen steder har fyllingen stor
høyde. Når veiene er etablert, kan nedbør infiltrere gjennom fyllingen, akkurat som
grunnvann kan strømme gjennom fyllingen. Avhengig av hvilken type materiale, som
er anvendt som fylling, kan vannet som strømmer gjennom lagringsanleggene bli
påvirket. Dette betyr at kvaliteten på grunnvannet under og nedstrøms fyllingen kan
påvirkes. Det er for øyeblikket er ikke kjent, hvilket fyllmateriale som skal brukes i de
forskjellige fyllingene, så risikoen for påvirkning kan ikke bestemmes mer presist.
5. Det er ikke endelig kartlagt nøyaktig arealbeslag av matjord i denne rapporten, og
heller ikke hvor reetablering av matjord blir plassert. Endelig arealbeslag er vist i
RAP_E18TB Matjordplan.
6. Det er ikke bestemt linjeføring for alle skogsbilveier og drifteveier som skal etableres
som kompensasjon for eksisterende kryssinger som ikke blir videreført.

Anleggsgjennomføring
Naturmangfold:
I forbindelse med vurdering av påvirkning er det lagt inn forutsetninger for
anleggsgjennomføring. Forutsetningene omhandler ivaretakelse av naturtyper ved å unngå
direkte og indirekte påvirkning av delområder.
Det er ved delstrekning 1, alternativ C lagt inn forutsetning om innskrenking av anleggsbelte
for delområdene; N144, N151 og N152.
Det er ved delstrekning 1, alternativ D lagt inn forutsetning om innskrenking av anleggsbelte
for delområdene; N144, N151 og N152.
Det er ved delstrekning 3, alternativ B lagt inn forutsetning om innskrenking av anleggsbelte
for delområdene; N1137 og N139.
Det er ved delstrekning 3, alternativ C lagt inn forutsetning om innskrenking av anleggsbelte
for delområdene; N1137.
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4 Delstrekninger og alternativer
Kapittel 4 viser de aktuelle delområder som det er valgt å konsekvensutrede. Det er
utarbeidet illustrasjoner for alle alternativer med den hensikt å fremstille et mest mulig
realistisk bilde av ferdig anlagt vei. Det bemerkes at illustrasjonene ikke er eksakte, men
omtrentlige formidlinger.

4.1 Oversikt over delstrekninger 1-5 på strekningen Skorstøl-Tvedestrand
Delstrekningene er utvalgt og prioritert etter en helhetlig vurdering og betydning for ikkeprissatte tema, innspill og medvirkning fra kommuner Statsforvalter, Fylkeskommune og
andre interessenter. På strekningen Tvedestrand - Skorstøl er ny E18 planlagt igjennom et
område i stor avstand til eksisterende E18. Tiltaket vil medføre konsekvenser for ulike
interesser. De fem aktuelle delstrekninger vises på nedenstående figur, med tilhørende
forklaring.

Figur 4-1 Oversiktskart over delstrekninger som utredningen omhandler på strekningen Tvedestrand - Skorstøl

•

Delstrekning 1: Fosstveit. Tvedestrand kommune. 4 alternativer vurderes.

•

Delstrekning 2: Skjerkholt. Tvedestrand kommune. 2 alternativer vurderes

•

Delstrekning 3: Klokkemyra. Tvedestrand og Vegårshei kommune. 3 alternativer
vurderes

•

Delstrekning 4: Knutebekken. Risør kommune. 2 alternativer vurderes

•

Delstrekning 5: Eksjø/Djupmyr. Vegårshei og Risør kommune. 2 alternativer
vurderes
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4.1.1 Delstrekning 1: Fosstveit
Fosstveit området befinner seg i Tvedestrand kommune, ved overgangen fra tilgrensende
strekning, ved utgangen av Fløyheia tunellen. Delstrekning 1 krysser Bergehaganeheia,
Storelva og videre nord mot Modalen. Det er vurdert 4 alternativer på denne delstrekning. 2
alternativer for østre linje, 2 alternativer for vestre linje, henholdsvis adskiller alternativene
seg med skjæring og tunnel i Bergehaganeheia. Nedenstående figur illustrerer alternativene.
Rød stiplet strek viser omfanget av konsekvensvurderinger. Samlet lengde for delområdet er
2600 m.

Figur 4-2 Oversiktskart som viser alternativene som er vurdert for delområde 1. Hvit stiplet linje markerer
tunnelområde i alternativ B. Rød stiplet linje viser avgrensning av delstrekningen.

Alternativ A

Østre linje med ca. 430 m skjæring igjennom Bergehaganeheia, 400 m
bru over Storelva og vei i dagen videre nordover.

Alternativ B

Østre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia (hvit stiplet
linje i figuren over), bru over Storelva og vei i dagen videre nordover.

Alternativ C

Vestre linje med skjæring igjennom Bergehaganeheia, bru over Storelva
og vei i dagen videre nordover.

Alternativ D

Vestre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia, bru over
Storelva og vei i dagen videre nordover.
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Figur 4-3 Alternativ A og B, lengdeprofil. Alternativ B inneholder tunnel ved profil 900 – 1100

Figur 4-4 Alternativ C og D, lengdeprofil. Alternativ D inneholder tunnel ved profil 900 – 1100

Side 66 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Alternativ A

Figur 4-5 Alternativ A, sett fra sørlig retning

Figur 4-6 Alternativ A. Bru over Storelva, lik utforming for alle alternativer. Høy linje med fylling på sørsiden av
Storelva.
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Figur 4-7 Alternativ A. Illustrerer skjæring igjennom Bergehaganeheia. Skjæring har en høyde opp til ca. 40 m.

Figur 4-8 Alternativ A. Viser bru over Storelva, sett fra østlig retning.

Figur 4-9 Østre linje, fra vestlig retning. Alternativ A.
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Alternativ B

Figur 4-10 Alternativ B, sett fra vestlig retning. Tunnel 200 m

Figur 4-11 Alternativ B, fra sørlig retning. 200 m tunnel
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Alternativ C

Figur 4-12 Alternativ C, sett fra sørlig retning
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Alternativ D

Figur 4-13 Alternativ D, sett fra sørlig retning.

Figur 4-14 Alternativ D, sett fra østlig retning
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Figur 4-15 Alternativ D, fra vestlig retning. 200 m tunnel i Bergehaganeheia, lang forskjæring

4.1.2 Delstrekning 2: Skjerkholt
På delstrekning 2 er det vurdert to alternativer for passering av
Skjerkholtdalen/Skjerkholtlonene; Alternativ A østre linje og alternativ B og vestre linje, se
figur under. Vurderingen avgrenses av utklippet nedenfor, og den senere vurderingen av
alternativer for delstrekning 3 over Lyngrotheia inngår ikke her. Dette fordi begge
alternativene som omtales i det følgende gir mulighet for tunnel på neste delstrekning. Rød
stiplet strek viser omfanget av konsekvensvurderinger. Samlet lengde for delområdet er 600
m. Det er i det innledende planarbeidet også vurdert traseer enda lengre mot vest, men disse
er vurdert å komme i for stor konflikt med naturverdier til at de kunne videreføres, og de er
heller ikke ønskelige grunnet topografien i den delen av vurderingsområdet.
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Figur 4-16 Oversikt delområde 2 – Skjerkholt.

Alternativ A

Østre linje ligger langs østsiden av høyspentlinjen som går gjennom
området i dag. Linjens trasé preges av vekselvis skjæring og fylling, som
følger av terrengets naturlige drag på tvers av vegtraseen. Nedenfor ses
lengdeprofil av strekningen.

Alternativ B

Vestre linje ligger langs vestsiden av høyspentlinja, og krysser
Skjerkholtlonene omtrent 100 meter lengre nordvest, og på vestsiden av
høyspentlinjen som går gjennom området. Nedenfor ses lengdeprofil av
strekningen.
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Østre linje krysser Skjerkholtdalen på samme sted som Øygardssteveien (Skjerkholtveiens
forlengelse) krysser i dag, og omtrent 300 m fra nærmeste bebyggelse i Skjerkholtdalen.
Vegens geometri anses å være likeverdig for de to alternativene, men målt med samme start
og sluttpunkt, er den vestre traseen ca. 70 m lengre enn den østre.
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Figur 4-17 Illustrasjon av østre linje alternativ A fra Sandvann og mot Lyngrotheia. Faunapassasje er vist i
forgrunnen.

Figur 4-18 Alternativ A, sett fra sørlig retning
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Fundamentering forutsettes å gjennomføres på land for alternativ A. Potensiale for
påvirkning i anleggsfasen.

Figur 4-19 Illustrasjon av østre linje alternativ A i krysningspunkt med Skjerkholtdalen/-lonene

Figur 4-20 Østre linje alternativ A fra vestlig retning
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Figur 4-21 Alternativ B, sett fra nordvestlig retning

Figur 4-22 Illustrasjon av vestre linje alternativ B i krysningspunkt med Skjerkholtlonene

Brua over Skjerkholtlonene/Skjerkholtdalen er i de viste illustrasjonene 216 m lang i vestre
trase og 166 m i østre trase. I begge traseene kan bruene gjøres kortere, men dette vil gi en
kostnadsøkning samlet sett fordi volum av masseuttak da vil øke kraftig. Brulengdene
forutsetter også at det ikke anlegges tilløpsfyllinger ut i vassdraget/lonene, men at det kan
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anlegges fyllinger på land i begge alternativer. Fundamentering forutsettes i vassdraget for
alternativ B.
I begge alternativer etableres flerbrukspassasje for landbruk og vilt ved Klokkermyra, som
angitt i figuren under der begge traseer er vist i samme bilde. Kulvert er utvidet til ca. 12 m
bredde for å ivareta åpenhetsindeks på 2,5 som kreves for viltpassasjer.

Figur 4-23 Plassering av kulvert ved Klokkermyra alternativ A og B.

Utenom Skjerkholtdalen, vurderes grunnforholdene for de to alternativene til å være
sammenlignbare. Det østre alternativet går gjennom utkanten av Kråketjern, mens den vestre
går gjennom Klokkermyra.
Vestre trase medfører ca. 250 000 – 300 000 m³ større masseuttak en den østre.
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4.1.3 Delstrekning 3 Klokkemyra
Delstrekning 3 utredes med tre alternativer som følger to hovedtraseer på hver sin side av
eksisterende høyspentlinje. Alternativ A følger østlig trase med vei i dagen langs hele
strekningen. Alternativ B og C følger vestlig trase kombinert med tunnelløsninger (hvit stiplet
strek). Nedenstående figur viser omfanget av delstrekningen som er vurdert og de tre
trasealternativer. Rød stiplet strek viser omfanget av konsekvensvurderinger. Samlet lengde
for delområdet er 3800 m.

Figur 4-24 Delstrekning 3

Alternativ A

Østre linje med vei i dagen.

Alternativ B

Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 400 m

Alternativ C

Vestre linje med tunnel, ca. 430 m
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Alternativ A

Figur 4-25 Alternativ A, fra sørlig retning

Figur 4-26 Alternativ A, fra sørlig retning
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Alternativ B

Figur 4-27 Alternativ B, sett fra nordlig retning

Figur 4-28 Alternativ B, sett fra sørlig retning
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Alternativ C

Figur 4-29 Alternativ C, sett fra sørlig retning

4.1.4 Delstrekning 4: Knutebekken
Delområdet omhandler 2 alternativer. Kryssing av Knutebekken sør for Savann i Risør
kommune. Alternativ A er planlagt med fylling og kulvert (3,5 m x 3,5 m) for
flerbrukspassasje. Alternativ B planlegges med bru, ca. 62 m lengde, ingen kulvert. Veilinjen
er lik for begge alternativene, både i horisontal og vertikal kurvatur. Rød stiplet strek viser
omfanget av konsekvensvurderinger. Samlet lengde for delområdet er 200 m.
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Figur 4-30 Oversiktskart for delområde 4 – Knutebekken

Alternativ A

Figur 4-31 Alternativ A er planlagt med fylling og kulvert løsning. Fylling er ca. 30 m i høyde.
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Figur 4-32 Knutebekken med fylling og kulvert, sett fra vestlig retning

Alternativ B

Figur 4-33 Alternativ B planlegges med bru, ca. 62 m lengde.

Konstruksjon er vist som betongkonstruksjon med to søyler. Se nedenstående profiltegning.
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4.1.5 Delstrekning 5: Eksjø/Djupmyr
Delområdet er vist med to alternativer, alternativ A med vei i dagen, alternativ B med tunnel
på ca. 650 m. Området krysser kommunegrensen til Vegårshei og Risør kommune. Rød stiplet
strek viser omfanget av konsekvensvurderinger. Samlet lengde for delområdet er 3000 m.

Figur 4-34 Delstrekning 4

Alternativ A

Vestre linje med vei i dagen.

Alternativ B

Østre linje med tunnel, ca. 650 m

Den aktuelle strekningen ligger mellom Espehaugen i Risør kommune og Ekjsø i Vegårshei
kommune. Det er vurdert to alternative traseer i området, se figur. Alternativ A, det vestre
alternativet (blå linje) ligger i åpen daglinje mens det østre (rød linje) går gjennom en tunnel
med lengde ca. 650 m.
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Figur 4-35 oversikt alternativer

Alternativ A
Alternativ A, traseen uten tunnel (blå linje) ligger i åpen skjæring i mesteparten av området,
og på fylling over Djupmyr, der traseen også krysser Limyrveien. Det etableres to
konstruksjoner; Langemyr viltovergang og Djupmyr kulvert. Langemyr viltovergang
korresponderer med den historiske Kirkeveien og opprettholder denne traseen, mens
Djupmyr kulvert gir passasje for Limyrveien under ny E18.
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Figur 4-36 Alternativ A, sett fra sørlig retning

Figur 4-37 Alternativ A, sett fra vestlig retning
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Figur 4-38 Alternativ A, sett fra sørlig retning

Alternativ B
For alternativ B, østre trase med tunnel, vil Langemyr viltovergang og Djupmyr kulvert utgå
og all passasje på tvers av ny E18 foregår på terreng over tunnelen.

Figur 4-39 Alternativ B
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For anleggsgjennomføringen vil tunnelalternativene kreve forholdsvis store riggområder for
tunneldriving og -bygging. Tunnellinjenes nærhet til Molandsvann er en faktor som påvirker
omfanget av renseanlegg for tunneldrivevann, og mulighetene for bortledning av renset
drivevann, samt anleggsgjennomføringen generelt med hensyn til avrenning til Molandsvann.
Tunnelalternativene medfører også et større innslag av tekniske anlegg omkring
tunnelportalene.
Vedrørende grunnforhold, ligger alle de alternative traseene gjennom hver sine myrområder,
men dette anses håndterbart i alle tilfeller. For masseuttak ligger vestre trase forholdsvis lett i
terrenget, med unntak av en større bergskjæring i Stormyråsen. Tunnelalternativene vil i
tillegg til selve tunnelmassene, også inneholde bergskjæringer både på sørsiden og
nordsiden av tunnelene. Samlet masseuttak ser ut til å være høyest for veg i dagen og for
midtre tunneltrase, mens østre tunneltrase gir lavest samlet masseuttak. De endelige
volumene vil imidlertid avhenge av det endelig vegnivået.

Figur 4-40 Alternativ B, sett fra sørlig retning
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Figur 4-41 Alternativ B, sett fra sørlig retning

Figur 4-42 Alternativ B, sett fra vestlig retning
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5 Konsekvensvurdering
Kapitel 5 omhandler konsekvensvurderinger av ikke-prissatte tema, for naturmangfold,
Friluftsliv / by- og bygdeliv, landskapsbilde, kulturarv og naturressurser, i nevnt rekkefølge.
Vurdering av konsekvens er trinn 1, beskrevet i kapitel 3 – metode.

5.1 Delstrekning 1: Fosstveit
Profil 600 – 3200, Samlet lengde for delområdet er 2600 m.
Fosstveitområdet befinner seg i Tvedestrand kommune fra utgangen av Fløyheia tunellen.
Delstrekningen krysser Bergehaganeheia, Storelva og videreføres nord mot Modalen. Det er
vurdert 4 alternativer innenfor delstrekningen, 2 alternativer for østre linje, 2 alternativer for
vestre linje. Nedenstående figur illustrerer alternativene. Rød stiplet strek viser omfanget av
konsekvensvurderinger.

Figur 5-1 Delstrekningen ligger i søndre ende av planområdet, og strekker seg fra sammenføyningen med dagens
motorveg nord for Fløyheitunnelen og til nordsiden av Fosstveitbrua. Hvit stiplet linje markerer tunnel gjennom
Bergehaganeheia i alt. B og D. Rød stiplet linje er avgrensning av delstrekning.

Alternativ A

Østre linje med skjæring igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen
videre nordover. Bru over Storelva

Alternativ B

Østre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen
videre nordover. Bru over Storelva

Alternativ C

Vestre linje med skjæring igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen
videre nordover. Bru over Storelva

Alternativ D

Vestre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen
videre nordover. Bru over Storelva
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5.1.1 Naturmangfold
Dagens situasjon
Landskapsøkologiske funksjonsområder - Vassdrag
L15 Storelva
Delområdet omfatter vannforekomstene Storelva, Hammerdammen-Fosstveit kraftverk og
Storelva, Fosstveit Dam-Songevannet samt Storelva, Ubergsvann-Songevann bekkefelt.
Storelva Ubergsvann-Songevann bekkefelt er registrert med moderat økologisk tilstand. God
tilstand med hensyn til forsuring. Moderat tilstand basert på ASPT indeks. Kjemisk tilstand er
satt til god. Bekkefeltet er påvirket av diffus sur nedbør i middels grad (tiltak pågår),
habitatsendringer/morfologiske endringer (liten grad), introduserte arter; gjedde (stor grad),
sørv (middels grad).
Storelva Hammerdammen-Fosstveit kraftverk (SMVF) er registrert med moderat økologisk
potensial, tilstand er basert på biologiske klassifiseringsdata. Kjemisk tilstand er satt til dårlig.
Vannforekomsten er påvirket av diffus sur nedbør i middels grad (tiltak pågår),
Storelva Fosstveit Dam-Songevannet er registrert med dårlig økologisk tilstand basert på
biologiske klassifiseringsdata, kjemisk tilstand er satt til dårlig. Vannforekomsten er påvirket
av diffus sur nedbør (middels grad) – kalking pågår. Den er også påvirket av diffus avrenning
fra transport/infrastruktur (middels grad), introduserte arter; gjedde (stor grad), sørv (stor
grad) samt lakselus (liten grad).
Storelva er kartlagt som viktig bekkedrag i intensivt drevne jordbrukslandskap. Elva er viktig
lakseelv med lang anadrom strekning. Den er negativt påvirket av regulering. Elvemusling er
påvist sporadisk. Ål registrert. Delområdet inngår i vernet vassdrag 018/5 Vegårdsvassdraget.
Resultatene fra forundersøkelsene indikerer at Storelva har god økologisk tilstand med
hensyn til ASPT indeks, svært god tilstand med hensyn til PIT indeks og moderat økologisk
tilstand med hensyn til AIP indeks. Fiskeundersøkelser indikerer svært god tilstand.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S10 Skjerkholt – Fosstveit
Naturområdene i delområdet domineres av sammenhengende skog, hvorav omtrent
halvparten består av eldre skog. Løvskog dominerer i sør, mens det veksler mellom granskog,
barblandingsskog og løvskog i nord. Myr forekommer spredt i delområdet, med et større
sammenhengende myrområde ved Lauvland. Det er noe infrastruktur og bebyggelse sør i
delområdet, her kommer også eksisterende E18 inn i delområdet. Storelva renner gjennom
delområdets søndre deler.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V23 Storelva
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Vilttrekk krysser på begge sider av Storelva. Området sees på som et sammenhengende
skoglandskap med stedvis landbruk og gårder langs med Storelva. Delområdet gjelder for
strekningen fra Bytningsdalen til Bergehaganeheia.
To vilttrekk av hjortevilt er registrert med verdi C. Det er registrert noe påkjørt rådyr,
sporadisk hjort og enkelte elg på eksisterende E18 og lokalvegnettet sør for Storelva ved
Bjørnstad. Hjortevilttrekkene omtales som trekk fra Fosstveit til Takseråsen, og som krysser
dagens E18. Trekk av hjortevilt som leder mot krysning av dagens E18 på et punkt der det
ofte er viltpåkjørsler. Vilttrekk forbinder viktige viltområder på begge sider av E18. Det er i
denne planfasen registrert et vilttrekk med verdi C som krysser prosjektområdet fra
Berghagen til Hasseldalen. Sportellinger viser sporadisk frekvens i områdebruk av rådyr og
noe hjort omtrentlig mellom Bytningsdalen til Bergehaganeheia. Delområde sammenfaller
med hensynssone for vilt utarbeidet i gjeldene kommunedelplan.
V22 Ribba – Hagelia
Vilttrekk krysser ved Modalen. Området sees på som et sammenhengende myr- og
skoglandskap med stedvis landbruk og gårder mellom Ribba og Hagelia og Takseråsen.
Delområdet gjelder for strekningen fra Langåsen til Byttningsdalen.
To vilttrekk med verdi C er registrert. Hjortevilttrekkene omtales som Vilttrekk fra Langåsen i
retning Føykåsen videre til Åsvannet og trekk av hjortevilt som leder mot krysning av dagens
E18 på et punkt der det ofte er viltpåkjørsler. Sportellinger viser høy frekvens i områdebruk av
rådyr og hjort omtrentlig mellom Langåsen til Byttningsdalen.
V21 Heitjennene – Angelstaddalen
Vilttrekk krysser ved Kjerrgråmyr. Området sees på som et sammenhengende myr- og
skoglandskap mellom Heitjennene og Angelstaddalen og Fåmyr. Delområdet gjelder for
strekningen fra Midtbøheia til Sandvasstøa.
To vilttrekk er registrert med verdi C. Hjortevilttrekkene forbinder viktige viltområder ved
Skjerkholt med områder sør for E18 og vilttrekk fra Sandvann via Skjerkholt til
Skjerkholtdalen. Sportellinger viser sporadisk frekvens i områdebruk av rådyr og hjort
omtrentlig mellom Midtbøheia til Sandvasstøa. Delområde sammenfaller med hensynssone
for vilt utarbeidet i gjeldene kommunedelplan.
Vernet natur
Det er ikke registrert vernede områder etter naturmangfoldloven (2009) i influensområdet.
Planområdet krysser flere verna vassdrag, som er vurdert i undertema landskapsøkologiske
funksjonsområder – vassdrag.
Viktige naturtyper
N150 – Fosstveit. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – or-askeskog.
"Lokaliteten har god økologisk tilstand og er i liten grad negativt påvirket av menneskelige
inngrep. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av rik edelløvskog i en
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liten bekkedal og rik edelløvskog i bratt nord- og østvendt parti. Deler av lokaliteten består av
or-askeskog (høgstaude-edelløvskog) som er en truet naturtype. Det er svært få lokaliteter av
denne naturtypen som er såpass lite påvirket i regionen. De aller fleste lokalitetene er hogd
eller menneskelig påvirket. Lokaliteten er i sin helhet en MIS-biotop (Solvang R. ,
Naturtypekartlegging, 2018-2020).
N152 – Bergehagen N. Ny lokalitet. Gammel lavlandsblandingsskog - ravineblandingsskog.
"Lokaliteten har god økologisk tilstand og er i liten grad negativt påvirket av menneskelige
inngrep. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av gammel
lavlandsblandingsskog av utforming ravine-blandingsskog. Lokaliteten består av nordvendt
blandingsskog på løsmasser ned mot Storelva. Nederst mot elva kan lokaliteten kategoriseres
som or-askeskog mens det går over i en lågurt-edelløvskog oppover i lisiden. Det går en liten
ravine mot nord i den østlige delen av lokaliteten. Det er rik strandsump mot Storelva.
Feltsjiktet er rikt uten spesielle arter. Det er også en leirskredgrop på lokaliteten" (Solvang R. ,
Naturtypekartlegging, 2018-2020).
N151 – Fosstveit sør. Ny lokalitet. Store gamle trær – ask.
"Lokaliteten har god økologisk tilstand og er i liten grad negativt påvirket av menneskelige
inngrep. Lokaliteten er vurdert som svært viktig (A) da lokaliteten består av to storvokste og
hule asketrær med omkrets på henholdsvis 3.00 m og 2.85 m. Den ene av asketrærne har et
hulrom som er vurdert som optimalt med en del rødmuld, og et hulrom som er åpent men er
varmt og tørt i regnskygge" (Solvang R. , Naturtypekartlegging, 2018-2020).
N148 – Fosstveit. Naturbase ID BN00079747. Store gamle trær – eik
"Lokaliteten har god økologisk tilstand og er i liten grad negativt påvirket av menneskelige
inngrep. Lokaliteten består av en grov eik med etablert hulhet. Ingen spesielle funn er gjort,
men det er potensial for insekter. Verdien settes til viktig (B). En av de største eikene i regionen.
Stor hulhet. På grensa til A-verdi. Eika må unngås" (Solvang R. , Naturtypekartlegging, 20182020)
"Avgrensningen gjelder naturtypene store gamle trær med utformingen hul eik og består av en
eik på sørsiden av veien inn mot Fosstveit i skrenten mot Storelva. Eiken har en
stammediameter på 80 cm og en mindre hulhet et stykke oppe på stammen i en mindre sprekk.
Hulheten er ikke undersøkt, og barken er middels grov. Ingen sjeldne arter er registrert, men
hule eiker er viktige for mange insekter. Eiken står i overkant av skog og har ingen skjøtsel
utover noe rydding langs veien. Den står lysåpent til, men er truet av vegutvidelse" (Naturbase,
2020). Kartlagt i 2010.
N147 – Bomdalen. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – lågurt-eikeskog
Lokaliteten har god økologisk tilstand og er i liten grad negativt påvirket av menneskelige
inngrep. Rik edelløvskog med ulike utforminger, og flere kalkkrevende arter som tysbast
svarterteknapp og bergmynte. Lokaliteten har mosaikkpreg og inneholder blant annet en stor
sørvendt rasmark med almeskog. Verdi C" (Solvang R. , Naturtypekartlegging, 2018-2020).

Side 94 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

N144 – Lauvland N. Naturbase ID BN00079748. Kulturmark – slåtte- og beitemyr
"Løvland ligger sentralt i Tvedestrand kommune og berggrunnen består av båndgneis med
innslag av amfibolitt, hornblendeskifer og glimmerskifer, samt granittisk gneis. Avgrensningen
gjelder naturtypen slåtte- og beitemyr med vegetasjonsutformingene fuktig fattigeng (G1b),
høystarrmyr med flaskestarr-trådstarr (L4a) og bergknaus og bergflate (F3), og inkluderer også
tre styvete asker. Fuktengen er noe oppdyrket og drenert nær bebyggelsen, men er intakt i de
mer perifere områdene. Feltsjiktet på intakt fukteng og beitemyr består av vassgro, skogsivaks,
knappsiv, flaskestarr, krypsoleie og mjølkerot med trådsiv og slåttestarr som dominerende arter.
Innimellom fuktengpartiene er det tørre bergknauser med tørrengarter som nyseryllik, småsyre,
følblom, stemorsblomst, gulaks, blåklokke, rødknapp og skoggråurt. Ved bebyggelsen står det
tre styvete ask med stammediameter på ca 50 cm. Det er ikke registrert noen sjeldne arter på
lokaliteten. Lokaliteten er beitet av hest og de intakte delene av fuktengen er derfor ved god
hevd, mens de drenerte områdene er delvis ødelagt og ved dårlig hevd. To av askene er styvet
svært utradisjonelt ved å kappe toppen av middelaldrene ask og la stammeriset stå igjen, mens
den siste er ved god hevd. Lokaliteten består av en variert fukteng med noe skiftende hevd, og
tre styvete ask. Det er ikke gjort noen spesielle funn og verdien settes til lokalt viktig (C)"
(Naturbase, 2020). Kartlagt i 2010.
"Kartlagt som Noddeland naturbeitemark i 2018. Se Naturbase. Ikke undersøkt. Kun sett fra bil.
Noe usikker på om dette kvalifiserer som verdifull naturbeitemark over hele arealet" (Solvang
R. , Naturtypekartlegging, 2018-2020).
Lappugle (Strix nebulosa) sårbar (VU) på norsk rødliste er registrert i området i 2019. Arten har
leveområde i barskog i kombinasjon med kulturmark (Artsdatabanken, 2020).
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø7 – Fosstveit. Rosenfink
Rosenfink Carpodacus erythrinus har flere registreringer langs Storelva ved Fosstveit
(Artsdatabanken, 2020). Rosenfinken er trekkfugl som foretrekker åpne områder med kratt og
buskvegetasjon og litt eldre hogstfelt og plantefelt med unge grantrær. Området har støy på
40 dB i dag.

Verdi
Landskapsøkologiske funksjonsområder - Vassdrag
L15 Storelva
Delområdet er kartlagt som viktig bekkedrag i intensivt drevne jordbrukslandskap. Elva er
viktig lakseelv med lang anadrom strekning. Den er negativt påvirket av regulering.
Elvemusling (VU) er påvist sporadisk. Ål (VU) er registrert. Delområde L15 Storelva inngår i
vernet vassdrag 018/5 Vegårdsvassdraget og vurderes til stor verdi.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S10 Skjerkholt – Fosstveit
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Delområdet vurderes å ha lokalt viktig landskapsøkologisk funksjon, da det kun binder
sammen innlandet med et mindre og fragmentert kystområde. Delområdet anses å være
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Delområdet vurderes til noe verdi.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V23 Storelva
Delområdet har lokale landskapsøkologisk funksjon som trekkvei for hjortevilt. Området
binder sammen store skogsområder som er viktige funksjonsområder for arter.
Delområdet vurderes til middels verdi.
V22 Ribba - Hagelia
Delområdet har lokal landskapsøkologisk funksjon som trekkvei for hjortevilt. Området
binder sammen store skogsområder som er viktige funksjonsområder for arter. Delområdet
vurderes til middels verdi.
V21 Heitjennene – Angelstaddalen
Delområdet har lokale landskapsøkologisk funksjon som trekkvei for hjortevilt. Området
binder sammen store skogsområder som er viktige funksjonsområder for arter.
Delområdet vurderes til middels verdi.
Viktige naturtyper
N150 – Fosstveit. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – or-askeskog.
Lokaliteten er kartlagt som lokalt viktig (C-verdi) etter DN-håndbok 13. Naturtypen anses
som frisk rik edelløvskog, og er rødlistet som nær truet (NT). Delområdet vurderes til middels
verdi.
N152 – Bergehagen N. Ny lokalitet. Gammel lavlandsblandingsskog - ravineblandingsskog.
Raviner er en landform som står på rødlisten med status sårbar (VU). Raviner i marin leire er
internasjonalt sjeldne (Miljødirektoratet, Veileder for kartlegging, verdisetting og forvaltning
av naturtyper på land og i ferskvann, 2015). Ravinedalene utgjør viktige kantsoner til
vassdraget. På grunn av ravinens rødlistestatus tillegges delområdet høyere verdi.
Delområdet vurderes til stor verdi.
N151 – Fosstveit sør. Ny lokalitet. Store gamle trær – ask.
Lokaliteten er kartlagt som svært viktig (A-verdi) etter DN-håndbok 13. Ask er rødlistet som
sårbar (VU), hvilket høyner verdien fra stor til svært stor. Delområdet vurderes til svært stor
verdi.
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N148 – Fosstveit. Naturbase ID BN00079747. Store gamle trær – eik
Lokaliteten er kartlagt som viktig (B-verdi), på grensen til svært viktig (A-verdi) etter DNhåndbok 13. Hul eik er utvalgt naturtype, denne er i tillegg en av de største eikene i regionen.
Delområdet vurderes til svært stor verdi.
N147 – Bomdalen. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – lågurt-eikeskog
Lokaliteten er kartlagt som lokalt viktig (C-verdi) etter DN-håndbok 13. Naturtypen anses
som lågurtedelløvskog, og er rødlistet som sårbar (VU). Delområdet vurderes til stor verdi.
N144 – Lauvland N. Naturbase ID BN00079748. Kulturmark – slåtte- og beitemyr
Lokaliteten er kartlagt som lokalt viktig (C-verdi) etter DN-håndbok 13. Naturtypen anses
som naturbeitemark (VU) og muligens i noen deler slåttemark (EN). Sårbar naturtype (VU)
tilsier stor verdi. Delområdet vurderes til stor verdi.
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø7 – Fosstveit. Rosenfink
Rosenfink er rødlistet som sårbar (VU) på grunn av liten bestand i Norge og
bestandsnedgang i våre naboland. Funksjonsområder for arter i rødlistekategori VU tilsier
stor verdi. Delområdet vurderes til stor verdi.

Figur 5-2 verdikart naturmangfold, viktige naturtyper, økologiske funksjonsområder for arter og landskapsøkologiske
funksjonsområder vilttrekk.
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Figur 5-3 verdikart naturmangfold, landskapsøkologiske funksjonsområder vassdrag- og sammenhengende
naturområder.

Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges Storelva, naturtypelokaliteter, og økologisk
funksjonsområde med stor verdi. Delstrekningen vurderes å ha stor verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
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Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med skjæring gjennom Bergehaganeheia og vei i dagen)

Landskapsøkologiske funksjonsområder - Vassdrag
L15 Storelva
Tiltaket har nærføring til
•

Sandvann med risiko for tilførsel av renset veivann (saltpåvirkning). Påvirkningen
vurderes som ubetydelig.

Tiltaket krysser
•

Storelva ved Fosstveit på høy bru. Påvirkningen vurderes som ubetydelig.
Krysningen fører ikke til ytterligere lukking av bekken. Påvirkningen på
Holtefjorden vurderes som ubetydelig.

•

Flere småbekker krysser under veien i liten bekkekulvert, inntil 2 m, eller
stikkrenner avhengig av stedlige forhold. Disse skal bygges i samsvar med
følgende funksjonskrav: -Kryssinger skal utformes slik at disse ikke danner
vandringshinder for fisk og andre vannlevende organismer. Ved bruk av
kulvertløsning skal det tilrettelegges for passering av landlevende organismer ved
hjelp av langsgående repos, naturlig bunnsubstrat og kanter med stedegen
vegetasjon langs vannforekomsten. Veitiltaket vil likevel ta arealbeslag i
sideterreng og kantvegetasjon. Påvirkningen vurderes som ubetydelig.

Tiltaket vurderes ikke å endre de fysiske egenskapene til berørte vannforekomster i en slik
grad at økologisk tilstand forringes. Påvirkningen på delområdet som helhet vurderes som
ubetydelig.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S10 Skjerkholt – Fosstveit
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Tiltaket forringer og splitter
opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner reduseres. Påvirkning vurderes til
forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V23 Storelva
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres bru i linjen nord som
sammenfaller med delområde over ny E18. Ny E18 vil gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i
tillegg til eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt barrierevirkning for viltet. Ny vei med
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viltgjerde vil kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger under vei. Bru vil gi viltet mulighet for
å krysse ny E18. Tiltaket vil splitte sammenhenger for viltet, men vesentlige funksjoner
opprettholdes i stor grad. Påvirkningen vurderes som mindre alvorlig svekking av
vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe forringet
V22 Ribba – Hagelia
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres kryssende kulvert i linjen rett
sør for delområde. Kulvert er forslått dimensjonert for å ihensynta viltet. Ny E18 vil gå i ny
trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt
barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger
under vei. Det skal etableres en flerbruksløsning i tilknytning til delområdet, som vil gi viltet
mulighet for å krysse ny E18. Løsningen vurderes ikke som optimal for viltet, grunnet
dimensjonering, plassering og flerbruk. Tiltaket splitter opp arealer slik at funksjoner for viltet
reduseres. Tiltaket svekker vandringsmulighet, der alternativer finnes. Påvirkning vurderes til
forringet.
V21 Heitjennene – Angelstaddalen
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres Viltovergang nord for
delområde over ny E18. Dagens E18 med viltgjerde gir barrierevirkning for viltet. Ny E18 vil
gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt
barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger
over plan. Viltovergang vil gi viltet mulighet for å krysse ny E18. Tiltaket vil splitte
sammenhenger for viltet, men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkningen
vurderes som mindre alvorlig svekking av vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe
forringet
Viktige naturtyper
N150 – Fosstveit. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – or-askeskog.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Liten forringelse av restareal.
Påvirkningen vurderes til noe forringet.
N152 – Bergehagen N. Ny lokalitet. Gammel lavlandsblandingsskog - ravineblandingsskog.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Noe forringelse av restareal.
Påvirkningen vurderes til noe forringet.
N151 – Fosstveit sør. Ny lokalitet. Store gamle trær – ask.
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N148 – Fosstveit. Naturbase ID BN00079747. Store gamle trær – eik
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Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N147 – Bomdalen. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – lågurt-eikeskog
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N144 – Lauvland N. Naturbase ID BN00079748. Kulturmark – slåtte- og beitemyr
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø7 – Fosstveit. Rosenfink
Tiltaket gjør et lite arealbeslag, som splitter sammenhenger/reduserer funksjoner i
delområdet. Beregninger vise at støysituasjonen forblir uforandret. Vesentlige funksjoner
opprettholdes i stor grad. Påvirkningen vurderes til noe forringet.
Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges sammenhengende naturområde og vilttrekk vurdert til
forringet. Tiltakets påvirkning på delstrekningen er vurdert til å være: forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Østre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen)
Landskapsøkologiske funksjonsområder - Vassdrag
L15 Storelva
Vurderes likt som for Alternativ A.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S10 Skjerkholt – Fosstveit
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. I område med tunnel (200
meter) vurderes påvirkning som ubetydelig. Tiltaket splitter sammenhenger og reduserer
funksjoner, men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad.
Påvirkning vurderes til noe forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V23 Storelva
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Tiltaket vurderes til å gi ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt. 200 m tunnel
igjennom Bergehaganeheia vil gi viltet mulighet til å bevege seg over ny E18.
Påvirkning vurderes som ubetydelig endring.
V22 Ribba – Hagelia
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Veien vil gå i tunnel i 200 meter, og det skal
etableres kryssende kulvert i linjen rett sør for delområdet. Kulvert er foreslått dimensjonert
for å hensynta viltet. Ny E18 vil gå i ny trasé og utgjøre en ny barriere i tillegg til eksisterende
E18. Tiltaket vurderes å gi økt barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere
viltet til tilrettelagte kryssinger over tunnel og under vei. Kulvert og tunnel vil gi viltet
mulighet for å krysse ny E18. Tiltaket vil splitte sammenhenger for viltet, men vesentlige
funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkningen vurderes som mindre alvorlig svekking av
vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe forringet.
V21 Heitjennene – Angelstaddalen
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres viltovergang nord for
delområdet over ny E18. Dagens E18 med viltgjerde gir barrierevirkning for viltet. Ny E18 vil
gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt
barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger
over plan. Viltovergang vil gi viltet mulighet for å krysse ny E18. Tiltaket vil splitte
sammenhenger for viltet, men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkningen
vurderes som mindre alvorlig svekking av vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe
forringet
Viktige naturtyper
N150 – Fosstveit. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – or-askeskog.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Liten forringelse av restareal.
Påvirkningen vurderes til noe forringet.
N152 – Bergehagen N. Ny lokalitet. Gammel lavlandsblandingsskog - ravineblandingsskog.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Noe forringelse av restareal.
Påvirkningen vurderes til noe forringet.
N151 – Fosstveit sør. Ny lokalitet. Store gamle trær – ask.
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N148 – Fosstveit. Naturbase ID BN00079747. Store gamle trær – eik
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
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N147 – Bomdalen. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – lågurt-eikeskog
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N144 – Lauvland N. Naturbase ID BN00079748. Kulturmark – slåtte- og beitemyr
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø7 – Fosstveit. Rosenfink
Tiltaket gjør et lite arealbeslag, som splitter sammenhenger/reduserer funksjoner i
delområdet. Beregninger vise at støysituasjonen forblir uforandret. Vesentlige funksjoner
opprettholdes i stor grad. Påvirkningen vurderes til noe forringet.
Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges sammenhengende naturområder, vilttrekk, og flere
naturtypelokaliteter vurdert til noe forringet. Tiltakets påvirkning på delstrekningen er vurdert
til å være: noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲

Alternativ C (Vestre linje med skjæring igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen videre
nordover)
Landskapsøkologiske funksjonsområder - Vassdrag
L15 Storelva
Tiltaket har nærføring til
•

Sandvann og Langtjern med risiko for tilførsel av renset veivann (saltpåvirkning).
Påvirkningen vurderes som ubetydelig.

•

Snaristjenn og Lauvlandstjenn med risiko for tilførsel av renset veivann
(saltpåvirkning). Dette er små, myrpåvirkede tjern som kan være sårbare for
saltpåvirkning. Det foreligger lite kunnskap om disse. Påvirkningen vurderes
konservativt til å være forringet.

Tiltaket krysser
•

Storelva ved Fosstveit på høy bru. Påvirkningen vurderes som ubetydelig.
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•

Flere småbekker inklusive utløpet fra Langtjenn krysser under veien i liten
bekkekulvert, inntil 2 m, eller stikkrenner avhengig av stedlige forhold. Disse skal
bygges i samsvar med følgende funksjonskrav: -Kryssinger skal utformes slik at
disse ikke danner vandringshinder for fisk og andre vannlevende organismer. Ved
bruk av kulvertløsning skal det tilrettelegges for passering av landlevende
organismer ved hjelp av langsgående repos, naturlig bunnsubstrat og kanter med
stedegen vegetasjon langs vannforekomsten. Veitiltaket vil likevel ta arealbeslag i
sideterreng og kantvegetasjon. Påvirkningen vurderes som ubetydelig.

Tiltaket vurderes ikke å endre de fysiske egenskapene til delområdet i en slik grad at
økologisk tilstand forringes. Det kan likevel foreligge risiko for skade på små tjern som
Snaristjenn og Lauvlandstjenn. Disse småtjernene har en liten utstrekning sammenliknet med
delområdet som helhet. Påvirkningen på delområdet som helhet vurderes som ubetydelig.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S10 Skjerkholt – Fosstveit
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Tiltaket forringer og splitter
opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner reduseres. Påvirkning vurderes til
forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V23 Storelva
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres bru og tunnel i linjen nord som
sammenfaller med delområde over ny E18. Ny E18 vil gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i
tillegg til eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt barrierevirkning for viltet. Ny vei med
viltgjerde vil kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger under vei, eller over tunnel. Bru og
tunnel vil gi viltet mulighet for å krysse ny E18. Tiltaket vil splitte sammenhenger for viltet,
men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkningen vurderes som mindre
alvorlig svekking av vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe forringet.
V22 Ribba – Hagelia
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Veien vi gå i tunnel i 200 meter, og det skal
etableres kryssende kulvert i linjen rett sør for delområde. Kulvert er forslått dimensjonert for
å ihensynta viltet. Ny E18 vil gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til eksisterende
E18. Tiltaket vurderes å gi økt barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere
viltet til tilrettelagte kryssinger over tunnel og under vei. Kulvert og tunnel vil gi viltet
mulighet for å krysse ny E18. Tiltaket vil splitte sammenhenger for viltet, men vesentlige
funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkningen vurderes som mindre alvorlig svekking av
vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe forringet.
V21 Heitjennene – Angelstaddalen
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Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres Viltovergang nord for
delområde over ny E18. Dagens E18 med viltgjerde gir barrierevirkning for viltet. Ny E18 vil
gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt
barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger
over plan. Viltovergang vil gi viltet mulighet for å krysse ny E18. Tiltaket vil splitte
sammenhenger for viltet, men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkningen
vurderes som mindre alvorlig svekking av vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe
forringet
Viktige naturtyper
N150 – Fosstveit. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – or-askeskog.
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N152 – Bergehagen N. Ny lokalitet. Gammel lavlandsblandingsskog - ravineblandingsskog.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Noe forringelse av restareal.
Påvirkningen vurderes til noe forringet.
N151 – Fosstveit sør. Ny lokalitet. Store gamle trær – ask.
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N148 – Fosstveit. Naturbase ID BN00079747. Store gamle trær – eik
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N147 – Bomdalen. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – lågurt-eikeskog
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N144 – Lauvland N. Naturbase ID BN00079748. Kulturmark – slåtte- og beitemyr
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Noe forringelse av restareal.
Påvirkningen vurderes til noe forringet.
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø7 – Fosstveit. Rosenfink
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges sammenhengende naturområder vurdert til forringet.
Tiltakets påvirkning på delstrekningen er vurdert til å være: forringet.
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Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲

Alternativ D (Vestre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen videre
nordover)
Landskapsøkologiske funksjonsområder - Vassdrag
L15 Storelva
Alternativ D vurderes i hovedsak som alternativ C med unntak av tilførsler av
tunnelvaskevann til vassdrag. Det legges til grunn at tunnelvaskevann renses i tilstrekkelig
grad slik at økologisk tilstand i delområdet ikke forringes.
Påvirkningen på delområdet som helhet vurderes som ubetydelig.

Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S10 Skjerkholt – Fosstveit
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. I område med tunnel (200
meter) vurderes påvirkning som ubetydelig. Tiltaket splitter sammenhenger og reduserer
funksjoner, men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkning vurderes til noe
forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V23 Storelva
Tiltaket vurderes å gi ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt. 200 m tunnel
igjennom Bergehaganeheia vil gi viltet mulighet til å bevege seg over ny E18. Påvirkning
vurderes som ubetydelig endring.
V22 Ribba – Hagelia
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Veien vil gå i tunnel i 200 meter, sør for
delområde. Kulvert nord for delområde er forslått dimensjonert for å ihensynta viltet. Ny E18
vil gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi
økt barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere viltet til tilrettelagte
kryssinger over tunnel og under vei. Kulvert og tunnel vil gi viltet mulighet for å krysse ny
E18. Tiltaket vil splitte sammenhenger for viltet, men vesentlige funksjoner opprettholdes i
stor grad. Påvirkningen vurderes som mindre alvorlig svekking av vandringsmulighet.
Påvirkning vurderes til noe forringet.
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V21 Heitjennene – Angelstaddalen
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres Viltovergang nord for
delområde over ny E18. Dagens E18 med viltgjerde gir barrierevirkning for viltet. Ny E18 vil
gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt
barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger
over plan. Viltovergang vil gi viltet mulighet for å krysse ny E18. Tiltaket vil splitte
sammenhenger for viltet, men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkningen
vurderes som mindre alvorlig svekking av vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe
forringet.
Viktige naturtyper
N150 – Fosstveit. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – or-askeskog.
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N152 – Bergehagen N. Ny lokalitet. Gammel lavlandsblandingsskog - ravineblandingsskog.
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Noe forringelse av restareal.
Påvirkningen vurderes til noe forringet.
N151 – Fosstveit sør. Ny lokalitet. Store gamle trær – ask.
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N148 – Fosstveit. Naturbase ID BN00079747. Store gamle trær – eik
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N147 – Bomdalen. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – lågurt-eikeskog
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N144 – Lauvland N. Naturbase ID BN00079748. Kulturmark – slåtte- og beitemyr
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Noe forringelse av restareal.
Påvirkningen vurderes til noe forringet.
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø7 – Fosstveit. Rosenfink
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
Samlet vurdering:
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I den samlede vurderingen vektlegges sammenhengende naturområder, vilttrekk, og flere
naturtypelokaliteter vurdert til noe forringet. Tiltakets påvirkning på delstrekningen er vurdert
til å være: noe forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
Alternativ C
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ D
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.

5.1.2 Friluftsliv / by- og bygdeliv
Dagens situasjon
Delstrekning 1 går gjennom delområdene F34 «Bergehagen» og F33 «Fosstveit».
F 34 Bergehagen
Delområdet omfatter areal sør for Storelva, utmarka ved Bergehaganeheia og Bjørnstad.
Omgivelsene er stedvis bygget ut og vedtatt bygget ut, og preget av infrastrukturen rundt
dagens E18 og lokalveier i daldraget mellom Bergehaganeheia, Takseråsen og Haugliene. I
tillegg til eksisterende E18, går Gamlevegen nord – sør gjennom området, ved Takseråsen.
Det er flere registrerte stier rundt på høydedragene i området. Bergehaganeheia er del av
aktivt jaktområde, og ligger i tilknytning til ytterligere utmark som brukes til friluftsliv og jakt.
F33 Fosstveit
Delområdet omfatter areal sør for Storelva, utmarka ved Bergehaganeheia og Bjørnstad.
Omgivelsene er stedvis bygget ut og vedtatt bygget ut, og preget av infrastrukturen rundt
dagens E18 og lokalveier i daldraget mellom Bergehaganeheia, Takseråsen og Haugliene. I
tillegg til eksisterende E18, går Gamlevegen nord – sør gjennom området, ved Takseråsen.
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Det er flere registrerte stier rundt på høydedragene i området. Bergehaganeheia er del av
aktivt jaktområde, og ligger i tilknytning til ytterligere utmark som brukes til friluftsliv og jakt.
Det er registrert (Lyngmyr skole, nov. 2020) skolevei og fritidsvei fra turområder langs
Gamleveien og Holtsveien, som brukes av barn, som går gjennom delområdet fra
Tvedestrand sentrum.

Verdi
F 34 Bergehagen
Området har stier og tråkk og kan ha lokal betydning, men er dominert av dagens E18 med
et dårlig støybilde som fører til redusert attraktivitet for opphold. Verdien er derfor vurdert til
å være noe.
F33 Fosstveit
Delområdet har gode kvaliteter og brukes av flere. Eksisterende E18 krysser sørøstlig del av
delområdet, som trekker noe ned. Delområdet er vurdert til å ha middels verdi.

Figur 5-4 Utsnitt av verdikart for friluftsliv / by- og bygdeliv.
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Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges Berghaneheia, Storelva og utmarksområdene rundt
Lauvland, Sambermyrra og Sandvassheia, som i dag er sammenhengende utmarksområder
uten vei, som har gode opplevelseskvaliteter og brukes til tur- og jaktområde.

Det meste av området går gjennom delområde F33.
Delstrekningen vurderes å ha middels verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med skjæring gjennom Bergehaganeheia og vei i dagen)
Bergehaganeheia:
Ny E18 i ny trasé i dagen gjennom Bergehaganeheia, vil gi direkte arealbeslag i
Bergehaganeheia, og splitte terrenget i heia i to. Det er lagt opp til kryssing under ny E18 via
Holtveien.
Løsning for myke trafikanter øst for Bergehaganeheia
Holtsveien er planlagt i kulvert under ny E18 ved Rømyr. Eksisterende E18 er foreslått til
gang- og sykkelvei i strekket mellom Gamleveien, ved Tveitehallingene, og Holtsveien. Det vil
også legges en tverrforbindelse med gang- og sykkelveg fra Amtmannssvingen og gjennom
Gårdalen til gang- og sykkelveien som vil bli etablert i traseen til dagens E18. Det vil bli god
tilgjengelighet for ferdsel for myke trafikanter, fra kryssingen under ny E18 ved Holtsveien og
ved Bårdalen / Bjørnstad / Krossen.
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Figur 5-5
Det er tilrettelagt for myke trafikanter langs eksisterende E18 i delområdet, og fra
Amtmannssvingen og til eksisterende E18. Sett fra nordøst mot sørvest.

Storelva:
Ny E18 vil gå over Storelva på høy bru, og ferdsel vil kunne opprettholdes langs elva på
begge sider av Storelva. På sørsida av elva, opprettholdes ferdsel via Fosstveitveien under ny
E18-bru over Storelva. Ferdsel langs med Vestlandske hovedvei vil bli opprettholdt
tilsvarende dagens ferdsel, da veien vil ligge i dagens trasé, og krysse under ny E18-bru.
Ferdselsvei fra Berge, blir brutt av ny E18. Ferdselsåren må legges om noe, og kan etableres i
terrenget nærmere Storelva, for at ferdselsåren kan opprettholdes under ny E18 på bru.
Utmarka ved Byttingsdalen – Sandvann/ Kjerrgårmyr
E18 er planlagt i ny trasé gjennom området. Planlagt ny E18 gir arealbeslag av utmarka og
stor barriereeffekt i terreng det ikke er vei i dag. Veien vil virke som en barriere mellom
bebygde områder som vil bli liggende øst for ny vei, og utmarka vest for bebyggelsen.
Ferdselsforbindelsen Kolveien vil ikke bli opprettholdt på tvers av ny E18. Det er i tillegg flere
mindre stier og tråkk som blir brutt av tiltaket. Det er planlagt tilrettelagte kryssinger for
ferdsel på tvers av ny E18 via Lauvlandsveien i kulvert under ny vei.
Lydbilde:
Ny vei vil føre til økt støynivå fra ny vei i nærliggende områder, og delstrekningen vil få et
dårligere lydbilde.
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Figur 5-6
Ny E18 vil få barrierevirkning mellom utmarka rundt Langtjern og Sandvann vest for ny vei, og
bebyggelsen øst for ny vei. Sett fra nord mot sør.

Samlet for delstrekningen
Ny vei vil virke som en barriere, og redusere tilgjengeligheten i delstrekningen.
Arealet vil få trafikkstøy i områder det i dag ikke er trafikkstøy, som ved Modalen, Langtjern
og Sambermyra. Arealbeslag og barriereeffekt av ny E18, samt at ferdselsforbindelser vil bli
brutt eller må legges om, vil føre til at arealene langs delstrekningen blir mindre egnet til jakt,
og vil få svært redusert attraktivitet som tur- og friluftsområde.
Påvirkningen er vurdert å være forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Østre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen)
Bergehaganeheia:
Gjennom Bergehaganeheia vil veien ligge i tunnel. Ny vei vil ha barrierevirkning der veien går
i dagen og ved tunnelmunningene. Støy fra ny E18 vil bli redusert lokalt der veilinjen går i
tunnel. På grunn av tunnelens begrensede utstrekning, og økt støy ved tunnelportalene, vil
ikke tunnelen bidra til at lydbildet blir forbedret i området.
Påvirkning for delstrekningen utover Bergehaganeheia, er sammenfallende som beskrevet for
alternativ A.
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Påvirkningen er vurdert å være forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ C (Vestre linje med skjæring igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen videre
nordover)
For Bergehaganeheia vil påvirkningen være sammenfallende som for alternativ A.
Utmarka ved Stokkebuåsen – Lauvland - Sandvann
E18 er planlagt i ny trasé gjennom området (noe vest for alternativ A). Planlagt ny E18 gir
arealbeslag av utmarka og stor barriereeffekt i terreng det ikke er vei i dag. Veien vil virke
som en barriere mellom bebygde områder som vil bli liggende øst for ny vei, og utmarka vest
for bebyggelsen. Ny E18 vil få sterk barrierevirkning mellom utmarka rundt Lauvland og
Sandvann vest for ny vei, og utmarka ved Langtjern og Sambermyra øst for ny vei. Veien vil
også være en barriere mellom friluftsområder i utmarka og bebyggelsen ved Moland.
Ferdselsforbindelsen Kolveien vil ikke bli opprettholdt på tvers av ny E18. Det er i tillegg flere
mindre stier og tråkk som blir brutt av tiltaket. Det er planlagt tilrettelagte kryssinger for
ferdsel på tvers av ny E18 via Lauvlandsveien i kulvert under ny vei. Kulverten er foreslått rett
nord for Snaristjern (profil2500).
Lydbilde
Ny vei vil føre til økt støynivå fra ny vei i nærliggende områder. Delstrekningen vil få et
dårligere lydbilde, der utmarksområdene nært nytt veianlegg, som rundt Lauvland og
Sandvasstøa, vil få sterk støyplage.

Figur 5-7 Ny E18 splitter terrenget i to, og vil ligge som en barriere mellom Sandvasstøa og Lauvland på vestsiden,
og Langtjern og bebyggelsen i Modalen på vestsiden av den nye veien. Sett fra sørlig retning.
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Samlet for delstrekningen
Ny vei vil virke som en barriere, og redusere tilgjengeligheten i delstrekningen.
Delstrekningen vil få trafikkstøy i områder det i dag ikke er trafikkstøy. Arealbeslag og
barriereeffekt av ny E18, samt at ferdselsforbindelser vil bli brutt eller må legges om, vil føre
til at arealene langs delstrekningen blir mindre egnet til jakt, og vil få svært redusert
attraktivitet som tur- og friluftsområde.
Påvirkningen er vurdert å være forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ D (Vestre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen videre
nordover)
Bergehaganeheia:
Gjennom Bergehaganeheia vil veien ligge i tunnel. Ny vei vil ha barrierevirkning der veien går
i dagen og ved tunnelmunningene. Støy fra ny E18 vil bli redusert lokalt der veilinjen går i
tunnel. På grunn av tunnelens begrensede utstrekning, og økt støy ved tunnelportalene, vil
ikke tunnelen bidra til at lydbildet blir forbedret i området.
Påvirkning for delstrekningen utover Bergehaganeheia, er sammenfallende som beskrevet for
alternativ C.
Påvirkningen er vurdert å være forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ C
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Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ D
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet.

5.1.3 Landskapsbilde
Dagens situasjon
L37 Føykåsen
Delområdet inneholder skogsområder hvor det drives skogsdrift. Det er lave koller og myrer
og vann i forsenkningene. Store kraftlinjer skjærer gjennom delområdet og hogstflater
påvirker landskapsbildet negativt.
L38 Modalen -Noddeland
Landskapet her er et kulturlandskap med gårder og åkerteiger innrammet av bratte åser i
nord mot Føykåsen og avgrenset av lavere koller mot den bratte skrenten mot det brede
dalrommet med Storelva i sør.
L39 Lunde Fosstveit
Bergehaganeheia er en del av innrammingen av landskapsrommet langs Storelva. Dalrommet
strekker seg fra Fjellsenden og Fagbakkfjell i vest til Lundevatnet og Sundsdalen i øst. I
bunnen av det ganske brede dalrommet renner Storelva gjennom kulturlandskapet.
Åkerlapper og spredt gårdsbebyggelse og småveier omgir elva i den forholdsvis flate
dalbunnen, mens bratte skogkledte åser avgrenser dalrommet mot nordvest og sørøst.
Eksisterende E18 med kryssområde bryter noe med retningene og skalaen i kulturlandskapet,
men følger terrengformene i randsonen i stor grad. Kulturmiljøet ved Fosstveit bidrar til
tidsdybde og særpreg.

Verdi
L37 Føykåsen
Landskapet i delområdet er typisk for landskapstypen Skog- og heibygdene på Sørlandet,
men har lite særpreg. Området har kvaliteter som naturpreget landskap, variert terreng med
myrer, vann og skogsområder. Kraftlinje og hogstflater trekker verdien noe ned. Noe verdi.
L38 Modalen-Noddeland
Kulturlandskapet fremstår i dette området som helhetlig med fin balanse mellom bebyggelse,
åkerarealer og trevegetasjon. Delområdet omfatter et kulturlandskap der bebyggelse,
kulturmark og vegetasjon til sammen gir et godt visuelt helhetsinntrykk. Landskapet har gode
visuelle kvaliteter med lokal betydning Middels verdi.
L39 Lunde -Fosstveit
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Landskapsrommet langs Storelva er et markert daldrag svært gode visuelle kvaliteter med
god balanse mellom kulturmiljøer, kulturlandskap, og naturlandskap der Storelva og
Lundevannet er viktige landskapselementer. Bergehaganeheia er en del av veggene i
landskapsrommet, og utgjør en viktig del av dalsiden på sørsiden av Storelva. Stor verdi.

Figur 5-8 Verdikart landskapsbilde.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Samlet vurdering:

Side 116 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Verdi satt til stor fordi det vil være delområde L39 som påvirkes mest.

Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med skjæring igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen)
Skjæringen igjennom Bergehaganeheia bryter med de overordnede trekkene i landskapet og
skaper et markert inngrep i innrammingen av et landskapsrom med stor visuell verdi. Linja vil
ligge tungt i terrenget gjennom Bergehaganeheia med tosidig høy skjæring.
Fylling mellom Bergehaganeheia og brua over Fosstveit vil være et markert inngrep i et
landskapsrom som i dag fremstår som helhetlig kulturlandskap.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Østre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen)
Ved å legge veien i tunnel igjennom Bergehaganeheia vil det nye veianlegget i noe mindre
grad bryte med viktige overordnede terrengformer enn ved valg av daglinje. Tunellen er
kort, og vil får lang forskjæring på sørsiden. Den korte tunellen vil gjøre det mulig å ivareta
silhuetten av Bergehaganeheia i større grad enn ingen tunell, men virkningen vurderes
fortsatt som forringet for tiltaket totalt sett på strekningen.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ C (Vestre linje med skjæring igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen videre
nordover)
Ny linje vil trekke det nye veianlegget lengre vekk fra området Modalen-Noddeland (L38)
som er et kulturlandskap med middels verdi. Dette området er i høringsutkastets linje visuelt
påvirket av det nye veianlegget. Ved å forskyve linja vestover vil den istedenfor å gå
igjennom Modalen-Noddeland-området gå igjennom område L37 Føykåsen, som har lavere
verdi. Konflikten med de landskapsvisuelle hensyn blir noe mindre.
Det understrekes likevel at konsept for utforming av selve brua er essensielt for
landskapsvirkningen av tiltaket, uansett linjevalg.
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Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ D (Vestre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen videre
nordover)
Ved valg av tunnel-løsning vil konflikten med det landskapsvisuelle bli noe mindre enn ved
dagløsning fordi inngrepet i naturpreget landskap reduseres i omfang.
Tunellen vil får lang forskjæring på sørsiden. Den korte tunellen vil gjøre det mulig å ivareta
silhuetten av Bergehaganeheia i større grad enn ingen tunell, men virkningen vurderes
fortsatt som forringet for tiltaket totalt sett på strekningen.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: forringet

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er Forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er Noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ C (daglinje)
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ D (tunell)
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
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Figur 5-9 Ny E18 med 200 m tunnel gjennom Bergehaganeheia. (alternativ B) sett fra sør mot nord

5.1.4 Kulturarv
Dagens situasjon
K30 Sandvann
Delområde K30 Sandvann er et område som hovedsakelig består av rurale skogsarealer, samt
et småskala jordbrukslandskap omkring Lauvland. Det finnes flere registrerte nyere tids
kulturminner, herunder kvarts- og steinbrudd, grensesteiner og rester etter en
husmannsplass. Gjennom området krysser to eldre veifar, Kolveien som gikk fra Lia til Nes
jernverk og en ferdselsvei som gikk fra Lauvland i øst til Rosseland i vest. I området finnes
grensesteiner og bogastelle fra førreformatorisk tid.
K31 Fosstveit
Delområde K31 Fosstveit ligger vest for eksisterende E18, og strekker seg utover på hver side
av dalsøkket ved Storelva. Kulturmiljøet ved Fosstveit er et teknisk-industrielt kulturmiljø som
blant annet består av industribebyggelsen langs Storelva. Her ligger tidligere Fosstveit sliperi
og Fosstveit kraftverk. Innenfor området har det vært industrivirksomhet siden annen halvdel
av 1500-tallet. Det har vært sager, møller, kverner, fløtning, teglverk, tresliperi,
vannkraftproduksjon mm. I tillegg finnes det spor etter aktivitet fra steinalder og bronsealder
i form av bosetnings- og aktivitetsplasser og bergkunst. I området ligger flere eldre plasser
og eiendommer, herunder Foss, Fosstveit, Modalen Ytre, Nordbråten, Bakken og Berghagen.
Det går også flere veifar gjennom området, blant annet en tidligere ferdselsvei til
jernaldergården Berge (Svensen 1978: 136). Gjennom delområdet går Vestlandske hovedvei,
som stod ferdig som kjørevei mellom Oslo og Kristiansand i 1805. Veien ble lagt om i 1865,
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og ved Fosstveit inngår en jernbru i veistrekningen. I 1837 ble jernbrua ved Fosstveit montert.
Den er støpt på Næs Jernverk og står fortsatt med opprinnelig plassering. Det finnes bare to
slike bruer i Norge. Fosstveit er derfor den eneste i landet som fortsatt står på sitt
opprinnelige sted, og som er åpen for biltrafikk (Lokalhistoriewiki). Brua ble restaurert i 1985
og 2015 (Nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner Statens vegvesen –
Region Sør).
K33 Rødmyr
Delområde K33 Rødmyr ligger sørvest i planområdet, langs Holstveien. Ny E18 i retning
Arendal ligger sør for delområdet. Innenfor delområdet ligger det to eldre plasser, Rødmyr
ved Plankedalstykket og Rødmyr ved Myklebustad. Sistnevnte er revet.

Verdi

K30 Sandvann
Delområdet er spesielt rik på kulturminner i utmark, som vitner om hvordan
industrialiseringen i Agder foregikk i årene før 1900-tallet. Her finnes det kulturminner som
knytter seg til jakt, tømmerfløting, jernutvinning, og det er gjort funn av flere kullmiler, og
kvartsbrudd. Mangfoldet og variasjon medfører at området vurderes til å inneha både lokal
og regional kulturhistorisk betydning. Delområdet fremstår i liten grad fragmentert og
ødelagt av nyere utbygging. Området er til dels gjengrodd, men ligger i en historisk kontekst.
Innenfor delområdet finnes det et SEFRAK-registrert bygg, datert til etter 1850. Bygget er et
uthus på det tidligere småbruket Lauvland. Det finnes også rester etter en eldre
husmannsplass, datert til 1700- og 1800-tallet. Bebyggelsen er alminnelig forekommende, av
lokal betydning og er vurdert å ha noe bruks-, opplevelses- og kunnskapsverdi.
To historiske veifar krysser delområdet, hvorav Kolveien (en vintervei), er den av størst verdi.
Denne er vurdert til liten bruksverdi, men stor kunnskapsverdi.
Innenfor delområdet er det registrert et bogastelle og en merkestein, begge er automatisk
fredete og dermed gitt stor verdi.
Ved Sandvann knytter verdien seg til SEFRAK-registrert bebyggelse, historiske veifar og
kulturminner i utmark. K30 Sandvann er samlet vurdert å ha middels verdi.
K31 Fosstveit
I delområdet finnes det noe spredt bebyggelse. Her ligger flere tidligere plasser som er
SEFRAK-registrert og en eldre husmannsplass. Bebyggelsen er i hovedsak oppført på 1800og 1900-tallet. Bebyggelsen er alminnelig forekommende, av lokal betydning og er vurdert å
ha noe bruks-, opplevelses- og kunnskapsverdi.
Gjennom delområdet krysser to generasjoner hovedvei, Gamle Vestlandske hovedvei og
veien til Berge. Veiene viser utviklingen av infrastruktur fra jernalder/middelalder og frem til
nåtid, og er vurdert til å ha stor verdi.

Side 120 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Fosstveit bru ble fredet etter kulturminneloven som nasjonalt kulturminne i 2008. Den inngår
i Statens vegvesens landsverneplan «Vegvalg, Nasjonal verneplan for verger – bruer og
veirelaterte kulturminner», og dermed vurdert til å ha svært stor verdi.
Ved Fosstveit knytter verdien seg til det tekniske-industrielle kulturmiljøet ved Fosstveit bruk,
SEFRAK-registrert bebyggelse, historiske veifar og arkeologiske minner. K31 Fosstveit er
samlet vurdert å ha svært stor verdi.
K33 Rødmyr
Delområde Rødmyr er samlet vurdert å ha ingen kulturhistorisk verdi. Det kulturhistoriske
landskapet er fragmentert og fremstår ødelagt av to generasjoner E18. Bygningen ved
Rødmyr er fra 1800-tallet, fremstår lokalt alminnelige, og innehar liten til ingen verneverdi.
Bygningen fremstår svært ombygd og redusert i verdi. Det er ingen kjente automatisk fredete
kulturminner rundt i/ved delområdet.
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Figur 5-10 Verdikart kulturarv. COWI AS, 2021

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Innenfor delstrekning 1 ligger det 3 delområder som er gitt ulik verdi: uten betydning, svært
stor og middels verdi. Siden det knytter seg svært stor kulturhistorisk verdi ved Fosstveit, og
middels ved Sandvann og Modalen så er den samlede verdien vurdert til å være stor.
Samlet vurdering: Samlet vurderes verdien innenfor delstrekning 1 for å være stor.
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Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med skjæring gjennom Bergehaganeheia og vei i dagen)
Østre linje vil ikke påvirke kulturminner direkte, men skjæringen i Bergehageheia medfører et
stort inngrep i landskapet. Alternativet er dermed vurdert til å forringe området.
Det kulturhistoriske landskapet ved Fosstveit blir forringet av tiltaket, særlig tilknyttet den nye
brukrysningen som gir høye fjellskjæringer og fyllinger. Tiltaket vil bli et synlig element i
dalen, og vil gi en negativ barrierevirkning. Tiltaket vil redusere opplevelsen av det
kulturhistoriske landskapet og svekke lesbarheten av det. Flere automatisk fredete
kulturminner, herunder et historisk veifar og to hulveier, vil helt eller delvis bli ødelagt. Flere
nyere tids kulturminner vil bli berørt, særlig Fosstveit industriområde.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Østre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen)
Østre linje vil ikke påvirke kulturminner direkte, men skjæring/tunell i Bergehageheia
medfører et stort inngrep i landskapet. Alternativet er dermed vurdert til å forringe området.
Det kulturhistoriske landskapet ved Fosstveit blir forringet av tiltaket, særlig tilknyttet den nye
brukrysningen som gir høye fjellskjæringer og fyllinger. Den planlagte tunellen på 200 meter
vil i liten grad begrense inngrepet slik det oppleves fra Fosstveit. Tiltaket vil bli et synlig
element i dalen, og vil gi en negativ barrierevirkning. Tiltaket vil redusere opplevelsen av det
kulturhistoriske landskapet og svekke lesbarheten av det. Flere automatisk fredete
kulturminner, herunder et historisk veifar og to hulveier, vil helt eller delvis bli ødelagt. Flere
nyere tids kulturminner vil bli berørt, særlig Fosstveit industriområde.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ C (Vestre linje med skjæring igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen videre
nordover)
Vestre linje vil ikke påvirke kulturminner direkte, men skjæringen i Bergehageheia medfører
et stort inngrep i landskapet. Alternativet er dermed vurdert til å forringe området.
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Det kulturhistoriske landskapet ved Fosstveit blir forringet av tiltaket, særlig tilknyttet den nye
brukrysningen som gir høye fjellskjæringer og fyllinger. Tiltaket vil bli et synlig element i
dalen, og vil gi en negativ barrierevirkning. Tiltaket vil redusere opplevelsen av det
kulturhistoriske landskapet og svekke lesbarheten av det. Flere automatisk fredete
kulturminner, herunder et historisk veifar og to hulveier, vil helt eller delvis bli ødelagt. Flere
nyere tids kulturminner vil bli berørt, særlig Fosstveit industriområde.
Etter brukryssingen ved Fosstveit vil ny linje trekkes lenger vekk fra Modalen, mot vest.
Modalen-området ligger i et kulturlandskap med middels verdi, og det er registrert færre
kulturminner langs den nye linja. Flyttingen av linja vil medføre en redusert nærføring mot
Fosstveit industriområde. Trolig vil ny linje nord for Fosstveit gi nærføring til gården og
gårdsmiljøet ved Lauvland, og forringe denne plassen negativt.
Det understrekes at konsept for utforming av selve brua er essensielt for virkningen av
tiltaket, uansett linjevalg.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ D (Vestre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen videre
nordover)
Vestre linje vil ikke påvirke kulturminner direkte, men skjæring/tunell i Bergehageheia
medfører et stort inngrep i landskapet. Alternativet er dermed vurdert til å forringe området.
Fylling mellom Bergehaganeheia og brua over Fosstveit vil være et markert inngrep i et
kulturhistorisk landskap som i dag fremstår lite fragmentert. Det kulturhistoriske landskapet
ved Fosstveit blir forringet av tiltaket, særlig tilknyttet den nye brukrysningen som gir høye
fjellskjæringer og fyllinger. Den planlagte tunellen på 200 meter vil i liten grad begrense
inngrepet slik det oppleves fra Fosstveit. Tiltaket vil bli et synlig element i dalen, og vil gi en
negativ barrierevirkning. Tiltaket vil redusere opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet
og svekke lesbarheten av det. Flere automatisk fredete kulturminner, herunder et historisk
veifar og to hulveier, vil helt eller delvis bli ødelagt. Flere nyere tids kulturminner vil bli berørt,
særlig Fosstveit industriområde.
Etter brukryssingen ved Fosstveit vil ny linje trekkes lenger vekk fra Modalen, mot vest.
Modalen-området ligger i et kulturlandskap med middels verdi, og det er registrert færre
kulturminner langs den nye linja, enn i Alternativ A og B. Flyttingen av linja vil medføre en
redusert nærføring mot Fosstveit industriområde. Trolig vil ny linje nord for Fosstveit gi
nærføring til gården og gårdsmiljøet ved Lauvland, og forringe denne plassen negativt.
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Det understrekes at konsept for utforming av selve brua er essensielt for virkningen av
tiltaket, uansett linjevalg.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (---), alvorlig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (---), alvorlig miljøskade for delområdet.
Alternativ C
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ D
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet.

5.1.5 Naturressurser
Dagens situasjon
Vannressurs
Delstrekningen går gjennom et område som i forhold til bruken av vannressurser kan deles i
to:
•

Bebyggelse ved Bergehagen/Fosstveitveien er ifølge kommune kart fra
Tvedestrand generelt tilknyttet kommunal vannforsyning. I Bomdalen/Modalen
og på Lauvland har husstander antagelig privat vannforsyning. Det er bare
kartlagt brønner ved Bomdalen/Modalen.

•

Den gjenværende delen av området er ubebygd og her brukes ikke
vannressursene i dag.
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NGUs kart viser, at det generelt ikke er grunnvannspotensial i løsmassene i området, bortsett
fra et område ved Storelva med antatt betydelig grunnvannspotensial. Dette området ligger
øst for bruen over Storelva og ca. 200 m fra de østlige alternativene. Det faktum at områder
med grunnvannspotensial generelt ikke er utpekt, stemmer overens med at løsmassekartet
overveiende viser humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn.
Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruk: Innenfor delstrekningen ligger det 4 jordeteiger. Bergehagen og Modalen er
fulldyrkede teiger på til sammen ca. 63 dekar. Lauvland er delvis fulldyrket teig, og en del
med dyrkbar jord på til sammen 11 dekar. Rødmyr er kartlagt som en fulldyrket teig på 42
dekar, men en del er beslaglagt av tidligere veiprosjekt, samt at jorda er manipulert og har
mistet mye av kvalitet som matjord.
Utmark: Delstrekningen omfatter delområde U17 og deler av U18. Den strekker seg fra
Bergehaganeheia til Sandvann i Tvedestrand kommune, og er i hovedsak skogdekket.
Delområdet krysser tvers over østre del av Bergehaganeheia. Gården Bergehagen ligger på
nordsiden, og gården Rødmyr ligger på sørsiden. Terrenget består i en åsrygg som går i østvest retning med dalsøkk på begge sider.
Videre strekker området seg fra Storelva ved Fosstveit nord til Sandvann. Gårdsbrukene
Lauvland og Moland grenser til delområdet. Ellers er det ikke bebyggelse i delområdet. Det
går tre skogsbilveier og flere drifteveier i området. To av dem går på hver side av Storelva.
Terrenget er kupert og variert i delområdet med tydelige daldrag i forskjellige retninger.

Verdi
Vannressurs
Veialternativene strekker seg gjennom to delområder, når det gjelder vannressurser:
•

Områdene ved Bergehagen/Fosstveitveien rundt Storelva og i
Bomdalen/Modalen har samlet middels verdi og ligger i delområde V18. Verdien
dekker spesielt over, at det er flere eiendommer med private brønner til
vannforsyning i Bomdalen/Modalen. Den delen av V18 som ligger ved
Fosstveitveien har bare noe verdi, da eiendommene her har kommunal
vannforsyning.

•

Den gjenværende delen av området er i delområde V15. Bortsett fra rundt
Lauvland er det ingen bosetninger og det er ikke identifisert
grunnvannspotensial i løsmassene. Basert på dette anses vannsressursen i
delområde V15 å ha ubetydelig verdi.

Samlet vurdering for området rundt delstrekning 1 alternativene er noe verdi for vannressurs,
da det bare er i Bomdalen/Modalen, at det er private brønner til vannforsyning.
Jordbruk og utmarksressurser
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Verdien av jordeteigene ut fra NIBIO sitt kart over verdiklasser for jordbruk spenner fra
Lauvland med middels verdi mens Modalen og Bergehagen har stor verdi. Rødmyr er satt
ned til noe verdi i forhold til NIBIO sitt kart på grunn av påvirkning fra tidligere veiprosjekt.
Jordbruksarealene er vurdert til å ha stor verdi, da arealene med stor verdi er størst, og er
vektlagt mest. Adkomst til skogsarealer for utnyttelse, og muligheten for jakt er vurdert til
noe verdi.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Samlet vurdering:
Samlet sett er naturressursene vurdert til lavere del av stor verdi, da jordbruk er verdsatt til
dette, og kommer til å få mest påvirkning.
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Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med skjæring gjennom Bergehaganeheia og vei i dagen)
Vannressurs
Alternativet går gjennom øvre del av Modalen / Askedalen og er <100 m fra en kartlagt
brønn. Veien er på fylling oppstrøms flere brønner, så vannkvaliteten kan forverres på grunn
av avrenning fra infrastruktur, for eksempel salt eller avrenning fra fyllingsmaterialet.
Vannressursen kan derfor bli noe forringet i dette området.
I resten av området kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i
skjæring, eller vannkvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for
eksempel salt eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Imidlertid er det ikke utpekt noen
områder med grunnvannspotensial i nærheten, og eiendommene ved
Bergehagen/Fosstveitveien har kommunal vannforsyning.
Tiltakets påvirkning på vannressurser vurderes til ubetydelig.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk: Tiltaket vil beslaglegge totalt 16 dekar jordbruksland, med 7 dekar på Rødmyr, 8
dekar på Bergehagen, og ca. 1 dekar ved Moland. Disse tre arealene har 97 dekar til sammen.
Påvirkningen på jordbruksarealene er vurdert til å bli noe forringet.
Utmark: Tiltaket går gjennom et skogsområde vest for eksisterende E18, bortsett fra helt i
sørkant av delområdet der eksisterende E18 kommer inn. Det er planlagt kryssing for kjøretøy
under bru mot Bergehagen, og i kulvert ved Rødmyr. Ellers vil tiltaket krysse gjennom
åsryggen med en stor skjæring. Det er ingen synlige drifteveier som krysses, men det antas at
traktorveien fra Bjørnstad i øst ville blitt forlenget vestover ved en drift videre oppover i åsen.
Denne muligheten blir avskjært av tiltaket. På grunn av terrengforhold er det viktig at åsen
vest for tiltaket får adkomst ved etablering av traktorvei opp fra Bergehagen. Ved Fosstveit
blir det bru over skogsbilveien. Veien til Lauvland blir lagt i kulvert. Traktorveien som går opp
Angelstaddalen, og krysser inn mot midten av Sandvann blir avskjært de siste 100 meterne.
Det er mulig med en enkel adkomst hit fra traktorveien nordenfor, eller fra gården Lauvland.
Ved Modalen blir et traktorveisystem påvirket, og det blir bygget ny trase som tilknyttes
traktorveiene. Ved Byttingsdalen, på vestsiden av tiltaket kan det bygges traktorvei over
åsryggen fra nord mot sør, for å koble til traktorveiene på sørsiden av åsryggen. Dette vil
gjøre skogsdrifter på sørsiden noe mer krevende i form av motkjøring med lass. Ellers er
terrenget rundt tiltaket slik formet at det fortsatt blir enkelt med adkomst for skogsdrifter.
Påvirkning for effektiv drift av skog vurderes derfor til ubetydelig.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse blir
terrenget sør for Storelva delt opp i forhold til nåsituasjon. Arealet som kan brukes som en
enhet på østsiden av tiltaket blir ca. 230 dekar. Dette er regnet som et upraktisk og vanskelig
areal og utnytte for elgjakt, men for rådyrjakt kan det brukes. På vestsiden er det store nok
arealer slik at jakt kan utøves effektivt. På nordsiden av Storelva blir arealene fortsatt store
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nok på begge sider av tiltaket til at det er et rasjonelt areal å jakte på, bortsett fra et areal på
ca. 50 dekar øst for tiltaket fra Fosstveit og opp til Modalen. For jordbruk og utmark er det
vurdert at delområdet blir lavere del av noe forringet.
Jordbruk og utmarksressursene blir mest påvirket, og tiltakets påvirkning på delområdet er
samlet vurdert til å bli noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Østre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen)
Vannressurs
Alternativet går gjennom øvre del av Modalen / Askedalen og er <100 m fra en kartlagt
brønn. Veien er på fylling oppstrøms flere brønner vannkvaliteten kan forverres på grunn av
avrenning fra infrastruktur, for eksempel salt eller avrenning fra fyllingsmaterialet.
Vannressursen kan derfor bli noe forringet i dette området.
I resten av området kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i tunnel
eller skjæring, eller vannkvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for
eksempel salt eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Imidlertid er det ikke utpekt noen
områder med grunnvannspotensial i nærheten, og eiendommene ved
Bergehagen/Fosstveitveien har kommunal vannforsyning. Derfor anses det bare å være en
ubetydelig endring når det gjelder vannressurser.
Påvirkningen er lik påvirkningen i alternativ A.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk: Tiltaket vil kunne beslaglegge noe mer enn 16 dekar jordbruksland. Dette fordi
tunell vil føre til en lavere høyde på veien forbi Bergehagen, og mulig mer beslag av
jordbruksland. I tillegg vil det bli et problem med adkomstvegen til Bergehagen. Beslaget vil
bli 7 dekar på Rødmyr, antagelig mer enn 8 dekar på Bergehagen, og ca. 1 dekar ved Moland.
Disse tre arealene har 97 dekar til sammen. Påvirkningen på jorbruksarealene er vurdert til å
bli noe forringet under forutsetning av at adkomst til Bergehagen kan løses.
Utmark: Tiltaket går gjennom et skogsområde vest for eksisterende E18, bortsett fra helt i
sørkant av delområdet der eksisterende E18 kommer inn. Det er planlagt kryssing for kjøretøy
i kulvert ved Rødmyr. Ellers vil tiltaket krysse gjennom åsryggen i tunell fra Rødmyr til
Bergehagen. Ved Fosstveit blir det bru over skogsbilveien. Veien til Lauvland blir lagt i kulvert.
Traktorveien som går opp Angelstaddalen, og krysser inn mot midten av Sandvann blir
avskjært de siste 100 meterne. Det er mulig med en enkel adkomst hit fra traktorveien
nordenfor, eller fra gården Lauvland. Ved Modalen blir et traktorveisystem påvirket, og det
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blir bygget ny trase som tilknyttes traktorveiene. Ved Byttingsdalen, på vestsiden av tiltaket
kan det bygges traktorvei over åsryggen fra nord mot sør, for å koble til traktorveiene på
sørsiden av åsryggen. Dette vil gjøre skogsdrifter på sørsiden noe mer krevende i form av
motkjøring med lass. Ellers er terrenget rundt tiltaket slik formet at det fortsatt blir enkelt
med adkomst for skogsdrifter. Påvirkning for effektiv drift av skog vurderes derfor ubetydelig.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse blir
terrenget sør for Storelva lite påvirket da veien vil gå i tunell. På vestsiden er det store nok
arealer slik at jakt kan utøves effektivt. På nordsiden av Storelva blir arealene fortsatt store
nok på begge sider av tiltaket til at det er et rasjonelt areal å jakte på, bortsett fra et areal på
ca. 50 dekar øst for tiltaket fra Fosstveit og opp til Modalen. For jordbruk og utmark er det
vurdert at delområdet blir lavere del av noe forringet.
Jordbruk blir mest påvirket, og tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å bli
noe forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ C (Vestre linje med skjæring igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen videre
nordover)
Vannressurs
Alternativet passerer ca. 200 vest for Modalen, som er det viktigste området når det gjelder
vannressurser. På grunn av avstanden anses alternativet å føre til en ubetydelig endring i
Modalen.
I resten av området kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i
skjæring, eller vannkvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for
eksempel salt eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Imidlertid er det ikke utpekt noen
områder med grunnvannspotensial i nærheten, og eiendommene ved
Bergehagen/Fosstveitveien har kommunal vannforsyning. Derfor anses det bare å være en
ubetydelig endring når det gjelder vannressurser.
Samlet er påvirkningen mindre enn i alternativ A.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk: Tiltaket vil kunne beslaglegge noe mer enn 17 dekar jordbruksland, med 7 dekar på
Rødmyr, antagelig mer enn 8 dekar på Bergehagen, og ca. 2 dekar ved Lauvland. Disse tre
arealene har 89 dekar til sammen. Påvirkningen på jordbruksarealene er vurdert til å bli noe
forringet.
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Utmark: Tiltaket går gjennom et skogsområde vest for eksisterende E18, bortsett fra helt i
sørkant av delområdet der eksisterende E18 kommer inn. Det er planlagt kryssing for kjøretøy
under bru mot Bergehagen, og i kulvert ved Rødmyr. Ellers vil tiltaket krysse gjennom
åsryggen med en stor skjæring. Det er ingen synlige drifteveier som krysses, men det antas at
traktorveien fra Bjørnstad i øst ville blitt forlenget vestover ved en drift videre oppover i åsen.
Denne muligheten blir avskjært av tiltaket. På grunn av terrengforhold er det viktig at åsen
vest for tiltaket får adkomst ved etablering av traktorvei opp fra Bergehagen. Ved Fosstveit
blir det bru over skogsbilveien. Veien til Lauvland blir lagt i kulvert. Det blir lengre adkomst til
skogarealene vest for tiltaket, og spesielt sør for Kroktjenn. All adkomst til heia vest for
Lauvland vil gå gjennom undergang rett ved Lauvland. Ved Byttingsdalen, på vestsiden av
tiltaket og ned mot Storelva vil det bli vanskelig med adkomst for eiendommen tiltaket går
gjennom uten å få adkomst fra naboeiendom. Ellers er terrenget rundt tiltaket slik formet at
det fortsatt blir enkelt med adkomst for skogsdrifter. Påvirkning for effektiv drift av skog
vurderes derfor til ubetydelig.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse blir
terrenget sør for Storelva delt opp i forhold til nåsituasjon. Arealet som kan brukes som en
enhet på østsiden av tiltaket blir ca. 230 dekar. Dette er regnet som et upraktisk og vanskelig
areal og utnytte for elgjakt, men for rådyrjakt kan det brukes. På vestsiden er det store nok
arealer slik at jakt kan utøves effektivt. På nordsiden av Storelva blir arealene fortsatt store
nok på begge sider av tiltaket til at det er et rasjonelt areal å jakte på. For jordbruk og utmark
er det vurdert at delområdet blir lavere del av noe forringet.
Jordbruk blir mest påvirket, og tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å bli
noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲

Alternativ D (Vestre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og vei i dagen videre
nordover)
Vannressurs
Alternativet passerer ca. 200 vest for Modalen, som er det viktigste området når det gjelder
vannressurser. På grunn av avstanden anses alternativet å føre til en ubetydelig endring i
Modalen.
I resten av området kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i tunnel
eller skjæring, eller vannkvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for
eksempel salt eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Imidlertid er det ikke utpekt noen
områder med grunnvannspotensial i nærheten, og eiendommene ved
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Bergehagen/Fosstveitveien har kommunal vannforsyning. Derfor anses det bare å være en
ubetydelig endring når det gjelder vannressurser.
Samlet er påvirkningen mindre enn i alternativ A.
Jordbruk- og utmarksressurser
Jordbruk: Tiltaket vil kunne beslaglegge noe mer enn 17 dekar jordbruksland. Dette fordi
tunell vil føre til en lavere høyde på veien forbi Bergehagen, og mulig mer beslag av
jordbruksland. I tillegg vil det bli et problem med adkomstvegen til Bergehagen. Beslaget vil
bli 7 dekar på Rødmyr, antagelig mer enn 8 dekar på Bergehagen, og ca. 2 dekar ved
Lauvland. Disse tre arealene har 89 dekar til sammen. Påvirkningen på jordbruksarealene er
vurdert til å bli noe forringet under forutsetning av at adkomst til Bergehagen kan løses.
Utmark: Tiltaket går gjennom et skogsområde vest for eksisterende E18, bortsett fra helt i
sørkant av delområdet der eksisterende E18 kommer inn. Det er planlagt kryssing for kjøretøy
i kulvert ved Rødmyr. Ellers vil tiltaket krysse gjennom åsryggen i tunell fra Rødmyr til
Bergehagen. Ved Fosstveit blir det bru over skogsbilveien. Veien til Lauvland blir lagt i kulvert.
Det blir lengre adkomst til skogarealene vest for tiltaket, og spesielt sør for Kroktjenn. All
adkomst til heia vest for Lauvland vil gå gjennom undergang rett ved Lauvland. Ved
Byttingsdalen, på vestsiden av tiltaket og ned mot Storelva vil det bli vanskelig med adkomst
for eiendommen tiltaket går gjennom uten å få adkomst fra naboeiendom. Ellers er terrenget
rundt tiltaket slik formet at det fortsatt blir enkelt med adkomst for skogsdrifter. Påvirkning
for effektiv drift av skog vurderes derfor ubetydelig.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse blir
terrenget sør for Storelva omtrent som nåsituasjon. På nordsiden av Storelva blir arealene
fortsatt store nok på begge sider av tiltaket til at det er et rasjonelt areal å jakte på. For
jordbruk og utmark er det vurdert at delområdet blir lavere del av noe forringet.
Jordbruk blir mest påvirket, og tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å bli
noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲

Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
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Alternativ C
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
Alternativ D
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.

5.1.6 Konfliktkart
Konfliktkartet under er basert på verdikartene fra fagrapportene for ikke-prissatte tema, som
er vedlegg til høringsutkast av reguleringsplan av E18 Tvedestrand - Bamble. Konfliktkartet
under er en sammenstilling av verdikartene og viser områder med ulik grad av konfliktnivå
innenfor delstrekning 1. Konfliktkartet i Figur 5-11 viser at alternativene ligger innenfor
områder med samme konfliktnivå.

Alt B – østre m. tunnel

Figur 5-11 konfliktkart for delområde 1. Alternativene ligger innenfor de samme konfliktområdene.
Skala

Forklaring

Kartsymbol

Delområder med stor / svært stor verdi med stor grad av sårbarhet

Tykk rød skravur (0,5 pt)

Delområder med middels verdi og middels grad av sårbarhet

Tynn rød skravur (0,2 pt)

Stort negativt
konfliktnivå
Middels negativt
konfliktnivå
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Lavt konfliktnivå

Delområder med noe verdi / verdi uten betydning / ikke kartlagt med liten grad av

Ingen markering /

sårbarhet

skravur

5.2 Delstrekning 2 Skjerkholt
Profil 4000 - 4600

Figur 5-12 Oversiktskart over delstrekning 2

Alternativ A

Østre linje med bru over Skjerkholtlonene/Skjerkholtdalen på 166 m

Alternativ B

Vestre linje bru over Skjerkholtlonene/Skjerkholtdalen på 216 m i dagen

5.2.1 Naturmangfold
Dagens situasjon
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L14 Skjerka, Skjerkholtlonane og Sandvann inkludert Skjerka bekkefelt
Skjerka bekkefelt blir berørt og er registrert med svært dårlig tilstand (svært dårlig på RAMI
indeks og god tilstand basert på ASPT). Kjemisk tilstand er satt til dårlig grunnet høye
forekomster av bly i bunnsediment. Bekkefeltet er påvirket av diffus sur nedbør (middels
grad) og introduserte arter (sørv, stor grad). Det pågår tiltak rettet mot begge påvirkningene.
Skjerka er registrert med moderat økologisk tilstand.
Delområdet inngår i vernet vassdrag Vegårdsvassdraget 018/5. Skjerka er kjent som en
historisk elvemuslingforekomst uten nyere funn (Larsen, 2018). (Jon Magerøy, 2020).
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Skjerka er et viktig vassdrag for ål, laks og sjøørret (Roseth, 2019). Resultatene fra
forundersøkelsene indikerer at Skjerka har moderat-god økologisk tilstand med hensyn til
ASPT indeks, svært god tilstand med hensyn til PIT indeks og moderat tilstand med hensyn til
AIP indeks. Fiskeundersøkelsene indikerer svært dårlig tilstand i Skjerka og Beindalselva.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S10 Skjerkholt – Fosstveit
Naturområdene i delområdet domineres av sammenhengende skog, hvorav omtrent
halvparten består av eldre skog. Løvskog dominerer i sør, mens det veksler mellom granskog,
barblandingsskog og løvskog i nord. Myr forekommer spredt i delområdet, med et større
sammenhengende myrområde ved Lauvland. Det er noe infrastruktur og bebyggelse sør i
delområdet, her kommer også eksisterende E18 inn i delområdet. Storelva renner gjennom
delområdets søndre deler.
S9 – Nattvann – Skjerkholt
Naturområdene i delområdet domineres av sammenhengende skog, hvorav omtrent en
tredjedel består av eldre skog. Granskog, barblandingsskog og løvskog dominerer. Myr
forekommer spredt i delområdet. Det er lite infrastruktur og bebyggelse i delområdet, men
en høyspentledning går gjennom hele delområdet fra nord til sør. Eksiterende E18 går 2
kilometer øst for delområdet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V21 Heitjennene – Angelstaddalen
Vilttrekk krysser ved Kjerrgråmyr. Området sees på som et sammenhengende myr- og
skoglandskap mellom Heitjennene og Angelstaddalen og Fåmyr. Delområdet gjelder for
strekningen fra Midtbøheia til Sandvasstøa.
Vernet natur
Det er ikke registrert vernede områder etter naturmangfoldloven (2009) i influensområdet.
Planområdet krysser flere verna vassdrag, som er vurdert i undertema landskapsøkologiske
funksjonsområder – vassdrag.
Viktige naturtyper
Det er ikke registrert viktige naturtyper på delstrekningen.
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø6 – Skjerkholtlonene – Våtmarksfugl
"Fattige loner hvor det er små antall vannfugl av andefugl som gressender og kvinand, spesielt
etter is-løsning på våren. Området er vegetasjonsmessig fattig så det er små antall av vannfugl
som er registrert. Området er svært dårlig undersøkt, og det er ikke sikkert om lokaliteten
kvalifiserer som et økologisk funksjonsområde, men lokaliteten er tatt med av føre-varprinsipp, middels verdi" (Solvang R. , Naturtypekartlegging, 2018-2020).
Ø10 Art unntatt offentlighet
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Sensitiv art, hvor informasjon er unntatt offentligheten.
Delområdet er økologisk funksjonsområde for spesielt hensynskrevende art. Området er i
Tvedestrand kommune.
Delområdet består av funksjonsområdet, som utgjøres av en registrert lokalitet med en
hensynsone med radius på 1000 meter. Grunnet at informasjonen er sensitiv, er delområdet
ikke utfigurert i kart utenfor forventet planområde. Vurdering av verdi og påvirkning, samt
støyberegninger er basert på delområdet i sin helhet.

Verdi
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L14 Skjerka, Skjerkholtlonane og Sandvann inkludert Skjerka bekkefelt
Inngår i Vegårdsvassdraget, som er et verna vassdrag. Skjerka er et viktig vassdrag for ål (VU),
laks og sjøørret. Delområdet er også leveområde for vanlig utbredte arter i området.
Delområdet vurderes til stor verdi.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S10 Skjerkholt – Fosstveit
Delområdet vurderes å ha lokalt viktig landskapsøkologisk funksjon, da det kun binder
sammen innlandet med et mindre og fragmentert kystområde. Delområdet anses å være
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Delområdet vurderes til noe verdi.
S9 – Nattvann – Skjerkholt
Delområdet vurderes å ha lokalt viktig landskapsøkologisk funksjon, da det kun binder
sammen innlandet med et mindre og fragmentert kystområde. Delområdet anses å være
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Delområdet vurderes til noe verdi.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V21 Heitjennene – Angelstaddalen
Delområdet har lokal landskapsøkologisk funksjon som trekkvei for hjortevilt. Området
binders sammen store skogsområder som er viktige funksjonsområder for arter.
Delområdet vurderes til middels verdi.
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø6 – Skjerkholtlonene – Våtmarksfugl
Området er kartlagt som lokalt viktig (C-verdi). Delområdet vurderes til middels verdi.
Ø10 Art unntatt offentlighet
Sårbar periode for arten er hekkeperioden fra slutten av april til utgangen av juli. Arten er
nær truet på rødlisten (NT). Delområdet vurderes til middels verdi.
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Figur 5-13 verdikart naturmangfold, viktige naturtyper, økologiske funksjonsområder for arter og
landskapsøkologiske funksjonsområder vilttrekk.

Figur 5-14 verdikart naturmangfold, landskapsøkologiske funksjonsområder for vassdrag - og sammenhengende
naturområder.
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges vassdrag med stor verdi, vilttrekk, naturtypelokaliteter
og økologiske funksjonsområder med middels verdi Delstrekningen vurderes til stor verdi.

Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med bru på 166 m)
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L14 Skjerka, Skjerkholtlonane og Sandvann inkludert Skjerka bekkefelt
Alternativ A medfører ingen fundamentering i vassdraget. Anleggsgjennomføring vil utgjøre
potensialet for påvirkning.
Påvirkningen på vassdraget vurderes derfor samlet som ubetydelig.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S10 Skjerkholt – Fosstveit
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Tiltaket forringer og splitter
opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner reduseres. Påvirkning vurderes til
forringet.
S9 – Nattvann – Skjerkholt
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Tiltaket forringer og splitter
opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner reduseres. Påvirkning vurderes til
forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V21 Heitjennene – Angelstaddalen
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres Viltovergang nord for
delområde over ny E18. Dagens E18 med viltgjerde gir barrierevirkning for viltet. Ny E18 vil
gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt
barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger
over plan. Viltovergang vil gi viltet mulighet for å krysse ny E18. Tiltaket vil splitte
sammenhenger for viltet, men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkningen
vurderes som mindre alvorlig svekking av vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe
forringet
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Økologiske funksjonsområder for arter
Ø6 – Skjerkholtlonene – Våtmarksfugl
Tiltaket gjør et mindre arealbeslag. Støyberegninger viser at hele delområdet blir støypåvirket
av støy over 40 dB, og 21 % av delområdet av støy over 55 dB. Grunnet støypåvirkning som
forringer området slik at funksjoner reduseres vurderes påvirkningen til forringet.
Videreføring av dagens situasjon gir ingen støypåvirkning på delområdet.
Ø10 Art unntatt offentlighet
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag. 94 % av
delområdet vil få støypåvirkning på over 40 dB, og 10 % av området får støy over 55 dB. Det
antas at støyen vil forringe arealer slik at funksjoner reduseres, men vesentlige funksjoner
opprettholdes i stor grad. Påvirkningen vurderes til noe forringet.
Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges, sammenhengende naturområde, vilttrekk og
økologisk funksjonsområde for våtmarksfugl, vurdert til forringet. Tiltakets påvirkning på
delstrekningen er vurdert til å være: forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vestre linje ca. 210 m i dagen)
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L14 Skjerka, Skjerkholtlonane og Sandvann inkludert Skjerka bekkefelt
Tiltaket medfører fundamentering i vassdraget, med påfølgende arealbeslag og risiko for
morfologisk endring i elveløpet. Det foreligger ikke detaljering av tiltaket i vassdraget og
påvirkningen settes derfor til forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S10 Skjerkholt – Fosstveit
Tiltaket bryter den landskapsøkologiske sammenhengen nord i delområdet da den går
gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Tiltaket forringer og splitter opp
økologiske funksjonsområder slik at funksjoner reduseres. Påvirkning vurderes til forringet.
S9 – Nattvann – Skjerkholt
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Tiltaket forringer og splitter
opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner reduseres. Påvirkning vurderes til
forringet.
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Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V21 Heitjennene – Angelstaddalen
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres Viltovergang nord for
delområde over ny E18. Dagens E18 med viltgjerde gir barrierevirkning for viltet. Ny E18 vil
gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt
barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger
over plan. Viltovergang vil gi viltet mulighet for å krysse ny E18. Tiltaket vil splitte
sammenhenger for viltet, men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkningen
vurderes som mindre alvorlig svekking av vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe
forringet
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø6 – Skjerkholtlonene – Våtmarksfugl
Tiltaket gjør arealbeslag og splitter opp delområdet. Det er ikke gjort støyberegninger for
alternativet men det vurderes at støypåvirkning på delområdet blir større enn for alternativ A.
Grunnet arealbeslag, oppsplitting og støypåvirkning som forringer området slik at funksjoner
reduseres, og til dels brytes, vurderes påvirkningen til sterkt forringet.
Ø10 - Arter unntatt offentligheten
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Det er ikke gjort støyberegninger
for alternativet, men det vurderes at støypåvirkning på delområdet blir større enn for
alternativ A. Arealbeslag og støy vurderes å forringe arealer slik at funksjoner reduseres.
Påvirkningen vurderes til forringet.

Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges vassdrag, sammenhengende naturområde, vilttrekk
vurdert til forringet, og økologisk funksjonsområde for våtmarksfugl vurdert til sterkt
forringet. Tiltakets påvirkning på delstrekningen er vurdert til å være: forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
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5.2.2 Friluftsliv/ by- og bygdeliv
Dagens situasjon
Delstrekning 2 går gjennom delområde F31 «Skjerkholtlonene – Skjerkholtdalen»
F31 Skjerkholtlonene – Skjerkholtdalen
Delområdet omfatter skogsområder, utmark og jordbrukslandskap rundt Skjerkholtlonene,
Åsvannet og Skjerkholtdalen. Det er bebyggelse ved Skjerkholtdalen og Lundedalen, og ved
nedre Skjerkholtvassdraget er det flere eldre bygningsmiljø/tun. Området er skånet for
trafikkstøy, og har gode kvaliteter for friluftsliv med flere stier.
Flere av stiene er svært gamle og har historisk verdi, som Rideveien Vierli – Angelstad som
går gjennom delområdet. Det går flere stier i delområdet, og Blautmyrknatten, Lyngrotheia
og Byttingmyr brukes til tur og rekreasjon, og har flere stier med forbindelse til området
rundt Sandvannet. Det er flere vann som brukes til fiske hele året, herunder Sjøstadvatnet,
Skjerkholtlonene og Åsvannet. Ved Åsvannet er det badeplass, og skøyteis om vinteren.
Delområdet inngår i et større utmarksområde, østover fra Skjerkholt, som brukes til
jaktområde.

Verdi
Delområdet har gode kvaliteter og brukes av flere. Delområdet er vurdert til å ha middels
verdi.
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Figur 5-15 Utsnitt av verdikart for friluftsliv / by- og bygdeliv.

Samlet vurdering
Delstrekning 2 er vurdert til å ha middels verdi.
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med bru på 166 m)
Skjerkholt
Ny E18 er planlagt i ny trasé gjennom delområdet, der det ikke er bilvei i dag. Planlagt ny E18
gir arealbeslag av utmarka og stor barriereeffekt i terrenget.
Ferdsel på tvers av nytt veianlegg vil bli ivaretatt langs Skjerkholtveien, under ny E18-bru over
Skjerkholtlonene, slik at forbindelseslinjen mellom Skjerkholtlonene, som blir liggende vest
for dagens vei, og Åsvannet, på østsiden av ny vei, vil bli opprettholdt under brua.
Selv om ferdsel vil kunne opprettholdes på tvers av det nye veianlegget under ny E18-bru, vil
ny E18 ha barrierevirkning i areal som i dag har god framkommelighet for friluftsliv. Den
historiske ferdselsåren rideveien Vierli- Anglestad får forringet omgivelsene ferdselsåren går
gjennom. Også friluftslivsområder som Skjerkholtlonene og Åsavannet vil kunne få reduserte
opplevelseskvaliteter av veitiltaket.

Figur 5-16 Ny veilinje på bru over Skjerkholtlonene, ferdsel langs Skjerkholtveien opprettholdes under. Sett fra sør
mot nord.

Lydbilde
Ny vei vil føre til økt støynivå fra ny vei i nærliggende områder, og delstrekningen vil få et
mye dårligere lydbilde.
Samlet for delstrekningen
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Delstrekningen vil få trafikkstøy og et mye dårligere lydbilde. Delområdet vil ikke lengre være
særlig egnet til jakt, og vil får svært redusert attraktivitet som tur- og friluftsområde.
Påvirkningen er vurdert til å være forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vestre linje ca. 210 m i dagen)
Skjerkholt
Alternativet viser Ny E18 planlagt lengre vest, mot Midtbøheidalen og Hestvadlia, enn
alternativ A. Ny E18 er planlagt i areal det ikke er bilvei i dag, og vil dermed gi arealbeslag av
utmarka og få stor barriereeffekt i terrenget.
Ferdsel på tvers av nytt veianlegg vil bli ivaretatt langs Skjerkholtveien, under ny E18-bru over
Skjerkholtlonene. Skjerkholtveien vil krysse under ny E18 sørvest for Sagåsen. Mulighet for
ferdsel mellom Skjerkholtlonene, som blir liggende vest for dagens vei, og Åsvannet, på
østsiden av ny vei, vil bli opprettholdt ved under brua. I tillegg til via Skjerkholtveien, er også
ferdsel på sti fra Midtbøheidalen og mot Sagåsen mulig på tvers av veianlegget i
delstrekningen.
Selv om ferdsel vil kunne opprettholdes på tvers av det nye veianlegget under ny E18-bru, vil
ny E18, også i alternativ B, ha barrierevirkning i areal som i dag har god framkommelighet for
friluftsliv. Også friluftslivsområder som Skjerkholtlonene og Åsavannet vil kunne få reduserte
opplevelseskvaliteter av veitiltaket.
Lydbilde
Ny vei vil føre til økt støynivå fra ny vei i nærliggende områder, og delstrekningen vil få et
mye dårligere lydbilde.
Samlet vurdering
Delstrekningen vil få trafikkstøy og et mye dårligere lydbilde. Delområdet vil ikke lengre være
særlig egnet til jakt, og vil får svært redusert attraktivitet som tur- og friluftsområde.
Påvirkningen er vurdert til å være forringet.
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Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delstrekningen..
Alternativ B
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delstrekningen.

5.2.3 Landskapsbilde
Dagens situasjon
Verdi
L 36 Skjerkholtdalen: Delområdet har særlig gode visuelle kvaliteter og særpreg.
Kulturlandskapet har vegetasjonsstrukturer som bryter opp teigene og bidrar til variasjon.
Bebyggelse, veier og åkerteiger er tilpasset/ underordner seg de naturlige landskapsformene,
noe som gir et særdeles godt helhetsuttrykk. Naturlandskapet oppe ved Skjerkholtlonene har
særlig gode visuelle kvaliteter og særpreg. Stor verdi.
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Figur 5-17 Verdikart landskapsbilde
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med bru på 166 m)
Veilinja krysser i bru ved eksisterende demning på nordsida av Skjerkholtbebyggelsen.
Skjæringer, fyllinger og bru eksponeres inn i dalen. Brua over Skjerkholtdalen vil bli et
inngrep som vil være dominerende inn i dette landskapet og som bryter med
skalaforholdene i det eksisterende kulturlandskapet. Den vil representere et skjemmende
inngrep i det helhetlige landskapsbildet på stedet i dag. Den vil også ha en visuell
barrierevirkning i dalrommet som reduserer visuell verdi for delområdet. Forringet.
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Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vestre linje ca. 210 m i dagen)
Veilinja krysser i bru ca 200 m lengre vest for alternativ A. Dette alternativet vil være mindre
eksponert mot kulturlandskapet i Skjerkholtdalen enn alternativ A. Samtidig blir veianlegget
med dette alternativet mer eksponert inn i den naturpregede delen av Skjerkholtdalen.
Veilinja ligger tyngre i terrenget enn alternativ A med tosidig skjæring på sørsiden av brukryssingen og en større fylling i daldraget mellom Sagåsen og Rønningsheia. Den krysser
også på et punkt hvor dalrommet er noe videre enn det er for krysningspunktet for alternativ
A.
Brua over Skjerkholtdalen vil bli et inngrep som vil være dominerende inn i dette landskapet
og som bryter med skalaforholdene i det eksisterende naturlandskapet. Den vil representere
et skjemmende inngrep i det helhetlige landskapsbildet på stedet i dag. Den vil også ha en
visuell barrierevirkning i dalrommet som reduserer visuell verdi for delområdet.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.

5.2.4 Kulturarv
Dagens situasjon

K29 Skjerkholtdalen
Delområde K29 Skjerkholtdalen ligger i et dalføre langs Skjerkholtvassdraget. Her ligger et
kulturhistorisk jordbrukslandskap som er blitt holdt i hevd. Området fremstår bevart, hvor
gamle strukturer og tun er beholdt. Skjerkholtvassdraget ligger i bunnen av daldraget. Dette
vassdraget har hatt stor betydning for området. Dette gjenspeiler seg i kulturminnene som er
registrert i området. I tillegg til bebyggelse som kvernhus og rester av ei sagstue, så finnes
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det kulturminner knyttet til fangst, fløtingsanlegg og flere vaskeplasser. Innenfor delområdet
er det registrert flere eldre plasser som er datert til 1700- og 1800-tallet, samt 1900-tallet.
Det ligger også rester etter flere eldre husmannsplasser. Gjennom området går det flere
eldre veifar, blant annet Rideveien fra middelalderen.

Verdi
K29 Skjerkholtdalen
I området finnes en del spredt bebyggelse. Her ligger flere tidligere småbruk, tun og
gårdsbruk/plasser som er SEFRAK-registrert. Bebyggelsen er i hovedsak oppført på 1700- og
1800-tallet. Gårdene livnærte seg blant annet på å levere kull til Nes Jernverk. Dette vitner
kullmilene om, som man også finner innenfor delområdet. Bygningene fremstår i dag
alminnelig forekommende, av lokal betydning, og de er vurdert til å ha noe bruks-,
opplevelses- og kunnskapsverdi.
Langs Skjerholtvassdraget finnes det nyere tids kulturminner, i form av spor etter eldre
vaskeplasser, og fangstinnretninger. Samt et eldre kvernhus, og en sagstue. Kulturminnene er
vurdert til å ha middels bruks-, opplevelses- og kunnskapsverdi.
Gjennom delområdet krysser to veifar, den gamle rideveien og en vei som er blitt brukt i
forbindelse med steinuttak. Førstnevnte er automatisk fredet, og datert til
jernalder/middelalder. Denne er vurdert til å ha stor kunnskaps- og opplevelsesverdi. Veien
som går til steinuttaket, er vurdert til noe kunnskaps- og opplevelsesverdi.
I delområdet ligger det en boplass fra steinalderen. Denne vitner om at området har stor
tidsdybde, og at det har vært menneskelig aktivitet der i lang tid. Boplassen er automatisk
fredet og dermed gitt stor verdi. Ved Skjerkholtdalen knytter verdien seg til SEFRAK-registrert
bebyggelse, kulturminner i tilknytning til vassdraget og historiske veifar.
Delområdet ligger i en lokal kontekst som er noe fragmentert og delvis ødelagt av nyere
utbygging og infrastrukturtiltak. Det kulturhistoriske jordbrukslandskapet er holdt i hevd, og
dette bidrar til at området innehar svært stor verdi.
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Figur 5-18 Verdikart kulturarv. Kilde: COWI AS, 2021.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Samlet vurdering: Samlet vurderes verdien innenfor delstrekning 2 for å være: Stor.
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Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med bru på 166 m)
Det kulturhistoriske landskapet blir forringet av tiltaket, særlig nord i området. Her vil ny
motorvei dele dalen i to. Tiltaket vil bli et synlig element i området, og vil gi en negativ
barrierevirkning. Tiltaket vil redusere opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet og
svekke lesbarheten av det. Miljøet i dalen vil bli oppstykket, og tiltaket medfører at man
mister flere spor som er med på å fortelle noe om den opprinnelige konteksten.
Langs Skjerholtvassdraget, i nordvest, ligger det to nyere tids kulturminner i form av kullmiler
(ID: 25036-0 og 244234-0). Østre linje er foreslått lagt i bru over disse, og dette medfører at
kullmilene må anses som ødelagt. En eldre vaskeplass ved Grytefossen (ID: 263213-0) som
tidligere ble nyttet av gårdbrukerne i område, vil også bli sterkt forringet som følge av ny
veilinje.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vestre linje ca. 210 m i dagen)
Det kulturhistoriske landskapet blir forringet av tiltaket, særlig nord i området. Her vil ny
motorvei dele dalen i to. Tiltaket vil bli et synlig element i området, og vil gi en negativ
barrierevirkning. Tiltaket vil redusere opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet og
svekke lesbarheten av det. Miljøet i dalen vil bli oppstykket, og tiltaket medfører at man
mister flere spor som er med på å fortelle noe om den opprinnelige konteksten. Vestre linje
er trukket i retning vest, vekk fra Skjerholtdalen, sammenlignet med Østre linje og dette er
vurdert som positivt. Dette medfører at færre kulturminner går tapt/blir berørt, og at
nærføringen til bebyggelsen i dalen blir mindre.
Langs Skjerholtvassdraget ligger det flere nyere tids kulturminner. Med unntak av et nyere
tids kulturminne, et skjerp (ID 250362-0), vil ingen av disse bli direkte berørt.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt f

▲
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Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.

5.2.5 Naturressurser
Dagens situasjon
Vannressurs
Delstrekningen går gjennom et område som nord for elva er ubebygd og her brukes
vannressursen derfor ikke i dag. Sør for elva er det noen bygninger. I GRANADA er det
informasjon om en brønn i bebyggelsen ca. 300 meter øst for det østlige alternativet. Ca. 100
m øst for det østlige alternativet er et uthus, som anses ikke å ha en brønn. Ingen ytterligere
brønner ble funnet under kartleggingen av brønner.
NGUs kart viser, at det i nærheten av alternativene ikke er grunnvannspotensial i løsmassene i
området. Dette stemmer overens med at løsmassekartet overveiende viser humusdekke/tynt
torvdekke over berggrunn.
Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruk: Det er ingen jordbruksarealer innenfor delstrekningen
Utmark: Delstrekningen ligger i Delområde U17, og har utstrekning et stykke på hver side av
Skjerkholtdalen et stykke nord for gården Skjerkholt. Det går en skogsbilvei gjennom
Skjerkholtdalen, samt noen drifteveier for skogbruk.

Verdi
Vannressurs
Veialternativene er i delområde V15 (Fra Brokelandheia til Storelva), når det gjelder
vannressurser. Det er ingen bosetninger i nærheten av veialternativene og det er ikke
identifisert grunnvannspotensial i løsmassene. Basert på dette anses vannressursen rundt
delstrekning 2 å ha ubetydelig verdi.
Jordbruk og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer innenfor området.
Adkomst til skogsarealer for utnyttelse, og muligheten for jakt er vurdert til noe verdi.
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Samlet vurdering: Utmark har høyest verdi her, og samlet sett vurderes verdien til å være
lavere del av noe verdi.

Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med bru på 166 m)
Vannressurs
Rundt alternativet kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i skjæring,
eller vannkvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for eksempel salt
eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Imidlertid er det ikke utpekt noen områder med
grunnvannspotensial i nærheten, og i området nærmest veien er det ingen brønner.
Derfor anses det bare å være en ubetydelig endring når det gjelder vannressurser.
Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruk: Det er ikke jordbruksarealer her. Påvirkning er ikke relevant.
Utmark: Tiltaket krysser Skjerkholtdalen i bru. Det ligger en skogsbilvei og 2 drifteveier som
krysses. Skogsbilveien og begge drifteveiene vil fortsatt få passering under brua.
Påvirkningen vurderes derfor til å bli ubetydelig for skogbruk.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse blir
terrenget delt opp på begge sider av dalen, men områdene på begge sider er store nok for
effektiv jaktutøvelse. Påvirkningen samlet sett for jordbruk og utmark vurderes til å bli
ubetydelig.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vestre linje ca. 210 m i dagen)
Vannressurs
Rundt alternativet kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i skjæring,
eller vannkvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for eksempel salt
eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Imidlertid er det ikke utpekt noen områder med
grunnvannspotensial i nærheten, og området er ubebygd.
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Derfor anses det bare å være en ubetydelig endring når det gjelder vannressurser.
Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruk: Det er ikke jordbruksarealer her. Påvirkning er ikke relevant.
Utmark: Tiltaket krysser Skjerkholtdalen i bru. Det ligger en skogsbilvei og en driftevei som
krysses. Det forutsettes at skogsbilveien og drifteveien vil fortsatt få passering under brua.
Påvirkningen vurderes derfor til å bli ubetydelig for skogbruk.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse blir
terrenget delt opp på begge sider av dalen, men områdene på begge sider er store nok for
effektiv jaktutøvelse. Påvirkningen samlet sett for jordbruk og utmark vurderes til å bli
ubetydelig.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.

5.2.6 Konfliktkart
Konfliktkartet under er en sammenstilling av verdikartene og viser områder med ulik grad av
konfliktnivå innenfor delstrekning 2. Konfliktkartet viset at det er en liten forskjell mellom de
to alternativene.
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Alt. B

Alt. A

Skala

Forklaring

Kartsymbol

Delområder med stor / svært stor verdi med stor grad av sårbarhet

Tykk rød skravur (0,5 pt)

Delområder med middels verdi og middels grad av sårbarhet

Tynn rød skravur (0,2 pt)

Delområder med noe verdi / verdi uten betydning / ikke kartlagt med liten grad av

Ingen markering /

sårbarhet

skravur

Stort negativt
konfliktnivå
Middels negativt
konfliktnivå

Lavt konfliktnivå
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5.3 Delstrekning 3: Klokkemyra
Profil 5000 - 8800

Figur 5-19 Delstrekning 3, vist med 3 alternativer

Alternativ A

Østre linje med vei i dagen.

Alternativ B

Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 400 m

Alternativ C

Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 430 m

5.3.1 Naturmangfold
Dagens situasjon

Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L14 Skjerka, Skjerkholtlonane og Sandvann inkludert Skjerka bekkefelt
Skjerka bekkefelt blir berørt og er registrert med svært dårlig tilstand (svært dårlig på RAMI
indeks og god tilstand basert på ASPT). Kjemisk tilstand er satt til dårlig grunnet høye
forekomster av bly i bunnsediment. Bekkefeltet er påvirket av diffus sur nedbør (middels
grad) og introduserte arter (sørv, stor grad). Det pågår tiltak rettet mot begge påvirkningene.
Skjerka er registrert med moderat økologisk tilstand.
Delområdet inngår i vernet vassdrag Vegårdsvassdraget 018/5. Skjerka er kjent som en
historisk elvemuslingforekomst uten nyere funn (Larsen, 2018). (Jon Magerøy, 2020).
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Skjerka er et viktig vassdrag for ål, laks og sjøørret (Roseth, 2019). Resultatene fra
forundersøkelsene indikerer at Skjerka har moderat-god økologisk tilstand med hensyn til
ASPT indeks, svært god tilstand med hensyn til PIT indeks og moderat tilstand med hensyn til
AIP indeks. Fiskeundersøkelsene indikerer svært dårlig tilstand i Skjerka og Beindalselva.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S9 – Nattvann – Skjerkholt
Naturområdene i delområdet domineres av sammenhengende skog, hvorav omtrent en
tredjedel består av eldre skog. Granskog, barblandingsskog og løvskog dominerer. Myr
forekommer spredt i delområdet. Det er lite infrastruktur og bebyggelse i delområdet, men
en høyspentledning går gjennom hele delområdet fra nord til sør. Eksiterende E18 går 2
kilometer øst for delområdet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V20 - Skjerkholtlonene – Bronåsen
Vilttrekk krysser ved Klokkermyra. Området sees på som et sammenhengende myr- og
skogsatt landskap mellom Skjerkholtlonene og Bronåsen og videre sør mot Lunde.
Delområdet gjelder for strekningen mellom Skillermyra til Kråketjennhogsten.
Det er registrert to vilttrekk med verdi C. Hjortevilttrekkene omtales som trekk nord for
Sjøstadvannet over Liheia og i retning dagens E18 ved Lundeslettene og vilttrekk sør for
Sjøstadvannet, videre i retning mot øst og vilttrekk V49. Det ble ikke registrert områdebruk av
elg, hjort eller rådyr under sportellinger. Delområde sammenfaller med hensynssone for vilt
utarbeidet i gjeldene kommunedelplan.
V19 - Songetjenna – Greinaheiane
Vilttrekk krysser ved Djupmyr. Området sees på som et sammenhengende myr- og
skoglandskap mellom Songetjenna og Greinaheiane og videre Lundheiane. Delområdet
gjelder for strekningen fra Djupmyrheia til Varden.
Fire vilttrekk av hjortevilt med verdi C er registrert over ca. 1 km lang strekning. Vilttrekkene
omtales som vilttrekk fra område Østebøfjellet, langs sørenden av Langevann og i retning
Sandvannet. Forbinder viktige områder på Langmyrheia/Sandvann med viktige viltområder
på heiene sør for Songevann. Vilttrekk som strekker seg fra Lyngrotmyra via Blautmyrknatten
til Greina (gammel plass). Det ble ikke registrert områdebruk av elg, hjort eller rådyr under
sportellinger. Delområde sammenfaller med hensynssone for vilt utarbeidet i gjeldene
kommunedelplan.
Vernet natur
Det er ikke registrert vernede områder etter naturmangfoldloven (2009) i influensområdet.
Planområdet krysser flere verna vassdrag, som er vurdert i undertema landskapsøkologiske
funksjonsområder – vassdrag.
Viktige naturtyper
N141 – Øygardstjern. Ny lokalitet. Gammel lavlandsblandingsskog – boreonemoral
gran-blandingsskog
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"Lokaliteten har god økologisk tilstand og er i liten grad negativt påvirket av menneskelige
inngrep. Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) da lokaliteten består av en variert
lokalitet med sjeldent store mengder grov eik og hul eik for regionen. Inntil 10 hule eiker er
registrert. I tillegg er det mange grove og gamle trær samt død ved av osp og gran, og
potensialet for funn av rødlistearter er betydelig" (Solvang R. , Naturtypekartlegging, 20182020).
N140 – Nordre Greinmyr- Ny lokalitet. Låglandsmyr i innlandet – annen låglandsmyr i
innlandet
"Lokaliteten har god økologisk tilstand og er i liten grad negativt påvirket av menneskelige
inngrep. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av et stort fattig
myrkompleks med åpent vannspeil. Tidligere leikområde for orrfugl, kanskje i dag også. (Under
tvil tatt med som verdifull). Undersøkte deler består stort sett av fattig vegetasjon" (Solvang R. ,
Naturtypekartlegging, 2018-2020).
N139 – Blautmyrknatten. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – lågurt-eikeskog
"Lokaliteten har god økologisk tilstand og er i liten grad negativt påvirket av menneskelige
inngrep. Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en svak lågurteikeskog (truet naturtype) med et potensial for rødlistede arter. Blåbærskog utgjør ca. 50 % av
lokaliteten. Det er også noe linde-trær i grov blokkmark i nedkant av lokaliteten" (Solvang R. ,
Naturtypekartlegging, 2018-2020).
N138 Djupmyra S – Ny lokalitet. Gammel boreal løvskog – gammelt ospeholt
"Lokaliteten har god økologisk tilstand og er i liten grad negativt påvirket av menneskelige
inngrep. "Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en gammel fattig
ospeskog med gran og furu. Det er flere høgstubber av osp på lokaliteten, og minst 20 læger av
osp. Den lokalt svært sjeldne arten tretåspett hekket på lokaliteten i 2020. Gammel
ospedominert skog med død ved er sjeldent på landskapsnivå" (Solvang R. ,
Naturtypekartlegging, 2018-2020).
N137 – Songe – Jutemyr. Ny lokalitet. Rikmyr - skog- og krattbevokst intermediær- og
rikmyr i låglandet
"Lokaliteten har god økologisk tilstand og er i liten grad negativt påvirket av menneskelige
inngrep. Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en rikmyr med arter som
indikerer intermediære til fattige jordbunnsforhold. Lokaliteten utmerker seg med en stor
bestand av smalmarihand, og hele 53 blomstrende individ ble registrert i 2020. Smalmarihand
er svært sjelden i Tvedestrand-Vegåshei, og det ligger ingen funn inn i Artskart etter 1960tallet. Myra er muligens en gammel slåttemyr" (Solvang R. , Naturtypekartlegging, 20182020). Songe-Jutemyr er ugrøftet (Kartverket, 2020). En sti fra Sandvannet fører til myra.
Stien kan være ferdselsveien fra en båt til myra, brukt i forbindelse med høstingen.
Økologiske funksjonsområder for arter
Det er ikke registrert økologiske funksjonsområder for arter på delstrekningen.
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Verdi
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L14 Skjerka, Skjerkholtlonane og Sandvann inkludet Skjerka bekkefelt
Delområde inngår i Vegårdsvassdraget, som er et verna vassdrag. Skjerka er et viktig
vassdrag for ål (VU), laks og sjøørret. Delområdet er også leveområde for vanlig utbredte
arter i området. Delområdet vurderes til stor verdi.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S9 – Nattvann – Skjerkholt
Delområdet vurderes å ha lokalt viktig landskapsøkologisk funksjon, da det kun binder
sammen innlandet med et mindre og fragmentert kystområde. Delområdet anses å være
økologisk funksjonsområde for vanlige arter. Delområdet vurderes til noe verdi.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V20 - Skjerkholtlonene – Bronåsen
Delområdet har lokal landskapsøkologisk funksjon som trekkvei for hjortevilt. Området
binder sammen store skogsområder som er viktige funksjonsområder for arter.
Delområdet vurderes til middels verdi.
V19 - Songetjenna – Greinaheiane
Delområdet har lokal landskapsøkologisk funksjon som trekkvei for hjortevilt. Området
binder sammen store skogsområder som er viktige funksjonsområder for arter.
Delområdet vurderes til middels verdi.
Viktige naturtyper
N141 – Øygardstjern. Ny lokalitet. Gammel lavlandsblandingsskog – boreonemoral
gran-blandingsskog
Lokaliteten er kartlagt som svært viktig (A-verdi) etter DN-håndbok 13. Delområdet vurderes
til stor verdi.
N140 – Nordre Greinmyr- Ny lokalitet. Låglandsmyr i innlandet – annen låglandsmyr i
innlandet
Lokaliteten er kartlagt som lokalt viktig (C-verdi) etter DN-håndbok 13. Delområdet anses
som funksjonsområde for skogsfugl og verdien heves til middels. Delområdet vurderes til
middels verdi.
N139 – Blautmyrknatten. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – lågurt-eikeskog
Lokaliteten er kartlagt som lokalt viktig (C-verdi) etter DN-håndbok 13. Naturtypen anses
som lågurtedelløvskog, og er rødlistet som sårbar (VU). Delområdet vurderes til stor verdi.
N138 Djupmyra S – Ny lokalitet. Gammel boreal løvskog – gammelt ospeholt
Lokaliteten er kartlagt som viktig (B-verdi) etter DN-håndbok 13. Delområdet vurderes til
middels verdi.
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N137 – Songe – Jutemyr. Ny lokalitet. Rikmyr - skog- og krattbevokst intermediær- og
rikmyr i låglandet
Lokaliteten kan være en gammel slåttemyr som er en utvalgt naturtype og rødlistet som
kritisk truet (CR). Lokaliteten kategoriseres som slåttemyr etter føre-var-prinsippet i
naturmangfoldloven §9. Smalmarihand er rødlistet som sårbar (VU), og myra anses som
økologisk funksjonsområde for denne rødlistearten. Delområdet vurderes til svært stor verdi.

Figur 5-20 verdikart naturmangfold, viktige naturtyper, økologisk funksjonsområder for arter og landskapsøkologiske
funksjonsområder vilttrekk.
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Figur 5-21 verdikart naturmangfold, landskapsøkologisk funksjonsområdet vassdrag- og sammenhengende
naturområder.

Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges vassdrag og naturtypelokaliteter med stor verdi, og
naturtypelokalitet med svært stor verdi. Delstrekningen vurderes til stor verdi.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med vei i dagen)
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L14 Skjerka, Skjerkholtlonane og Sandvann inkludert Skjerka bekkefelt
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Tiltaket vurderes ikke å endre de fysiske egenskapene til berørte vannforekomster i en slik
grad at økologisk tilstand forringes. Påvirkningen på delområdet som helhet vurderes som
ubetydelig.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S9 – Nattvann – Skjerkholt
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Tiltaket forringer og splitter
opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner reduseres. Påvirkning vurderes til
forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V20 - Skjerkholtlonene – Bronåsen
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres kulvert rett sør for delområde.
Kulvert er forslått dimensjonert for å ihensynta viltet. Eksisterende vei E18 med viltgjerde gir
barrierevirkning for viltet. Ny E18 vil gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til
eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil
kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger under vei. Det skal etableres en flerbruksløsning i
tilknytning til delområdet, som vil gi viltet mulighet for å krysse ny E18. Løsningen vurderes
ikke som optimal for viltet, grunnet dimensjonering, plassering og flerbruk. Tiltaket splitter
opp arealer slik at funksjoner for viltet reduseres. Tiltaket svekker vandringsmulighet, der
alternativer finnes. Påvirkning vurderes til forringet.
V19 - Songetjenna – Greinaheiane
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres viltovergang nord for
delområde over ny E18. Ny vei vil gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til
eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil
kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger over vei. Viltovergang vil gi viltet mulighet for å
krysse ny E18. Tiltaket vil splitte sammenhenger for viltet, men vesentlige funksjoner
opprettholdes i stor grad. Påvirkningen vurderes som mindre alvorlig svekking av
vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe forringet.
Viktige naturtyper
N141 – Øygardstjern. Ny lokalitet. Gammel lavlandsblandingsskog – boreonemoral
gran-blandingsskog
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Forringelse av restareal som kan
innebære ødeleggelse av forekomster av utvalgt naturtype hul eik. Påvirkning vurderes til
forringet.
N140 – Nordre Greinmyr- Ny lokalitet. Låglandsmyr i innlandet – annen låglandsmyr i
innlandet
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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.
N139 – Blautmyrknatten. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – lågurt-eikeskog
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N138 Djupmyra S – Ny lokalitet. Gammel boreal løvskog – gammelt ospeholt
Tiltaket gjør arealbeslag i 20-50 % av delområdet. Noe forringelse av restareal.
Påvirkningen vurderes til forringet.
N137 – Songe – Jutemyr. Ny lokalitet. Rikmyr - skog- og krattbevokst intermediær- og
rikmyr i låglandet
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Tiltaket går i skjæring forbi
lokaliteten, og risiko for drenering vurderes derfor som høy. Dette kan lede til negativ
påvirkning på hele lokaliteten. Påvirkning vurderes til forringet.
Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges sammenhengende naturområde, vilttrekk og flere
naturtypelokaliteter vurdert til forringet. Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å
være: forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 400 m)
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L14 Skjerka, Skjerkholtlonane og Sandvann inkludert Skjerka bekkefelt
Alternativet innebærer utslipp av tunnellvaskevann i nedbørfeltet til Nattvann. Det er lagt til
grunn i rapporten at utslipp av tunnellvaskevann ikke skal medføre svekkelse av økologisk
tilstand. Kartgrunnlaget/modellen som illustrerer alternativ B indikerer at små pytter og
vannløp blir fysisk berørt. Kartgrunnlaget er imidlertid ikke tilstrekkelig presist til at å vurdere
eventuell påvirkning. Påvirkningen på delområdet som helhet vurderes som ubetydelig.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S9 – Nattvann – Skjerkholt
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Veien vil gå i tunnel i ca. 400
meter i delområdet, og der veien går i tunnel vurderes påvirkning som ubetydelig. Tiltaket
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forringer og splitter opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner reduseres.
Påvirkning vurderes til forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V20 - Skjerkholtlonene – Bronåsen
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres kulvert rett sør for delområdet.
Kulvert er forslått dimensjonert for å hensynta viltet. Eksisterende vei E18 med viltgjerde gir
barrierevirkning for viltet. Ny E18 vil gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til
eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil
kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger under vei. Det skal etableres en flerbruksløsning i
tilknytning til delområdet, som vil gi viltet mulighet for å krysse ny E18. Løsningen vurderes
ikke som optimal for viltet, grunnet dimensjonering, plassering og flerbruk. Tiltaket splitter
opp arealer slik at funksjoner for viltet reduseres. Tiltaket svekker vandringsmulighet, der
alternativer finnes. Påvirkning vurderes til forringet.
V19 - Songetjenna – Greinaheiane
Tiltaket vurderes til å gi ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt. 400 m tunnel vil
gi viltet mulighet til å bevege seg over ny E18. Påvirkning vurderes som ubetydelig endring.
Viktige naturtyper
N141 – Øygardstjern. Ny lokalitet. Gammel lavlandsblandingsskog – boreonemoral
gran-blandingsskog
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N140 – Nordre Greinmyr- Ny lokalitet. Låglandsmyr i innlandet – annen låglandsmyr i
innlandet
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N139 – Blautmyrknatten. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – lågurt-eikeskog
Tiltaket gjør arealbeslag i mindre enn 20 % av delområdet. Noe forringelse av restareal.
Påvirkning vurderes til noe forringet.
N138 Djupmyra S – Ny lokalitet. Gammel boreal løvskog – gammelt ospeholt
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N137 – Songe – Jutemyr. Ny lokalitet. Rikmyr - skog- og krattbevokst intermediær- og
rikmyr i låglandet
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Tiltaket går i ikke i skjæring forbi lokaliteten, og risiko for drenering vurderes derfor
som lav. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
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Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges sammenhengende naturområde og vilttrekk vurdert til
forringet, og vilttrekk og naturtypelokaliteter vurdert til noe forringet. Tiltakets påvirkning på
delområdet er vurdert til å være: forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ C (Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 430 m)
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L14 Skjerka, Skjerkholtlonane og Sandvann inkludert Skjerka bekkefelt
Alternativ C vurderes likt som for Alternativ B
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S9 – Nattvann – Skjerkholt
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Veien vil gå i tunnel i ca. 400
meter i delområdet, og der veien går i tunnel vurderes påvirkning som ubetydelig. Tiltaket
forringer og splitter opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner reduseres.
Påvirkning vurderes til forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V20 - Skjerkholtlonene – Bronåsen
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres kulvert rett sør for delområde.
Kulvert er forslått dimensjonert for å hensynta viltet. Eksisterende vei E18 med viltgjerde gir
barrierevirkning for viltet. Ny E18 vil gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til
eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt barrierevirkning for viltet. Ny vei med viltgjerde vil
kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger under vei. Det skal etableres en flerbruksløsning i
tilknytning til delområdet, som vil gi viltet mulighet for å krysse ny E18. Løsningen vurderes
ikke som optimal for viltet, grunnet dimensjonering, plassering og flerbruk. Tiltaket splitter
opp arealer slik at funksjoner for viltet reduseres. Tiltaket svekker vandringsmulighet, der
alternativer finnes. Påvirkning vurderes til forringet.
V19 - Songetjenna – Greinaheiane
Tiltaket vurderer og gi ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt. 400 m tunnel vil
gi viltet mulighet til å bevege seg over ny E18.
Påvirkning vurderes som ubetydelig endring.
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Viktige naturtyper
N141 – Øygardstjern. Ny lokalitet. Gammel lavlandsblandingsskog – boreonemoral
gran-blandingsskog
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N140 – Nordre Greinmyr- Ny lokalitet. Låglandsmyr i innlandet – annen låglandsmyr i
innlandet
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N139 – Blautmyrknatten. Ny lokalitet. Rik edelløvskog – lågurt-eikeskog
Tiltaket gjør arealbeslag i hele delområdet. Påvirkning vurderes til sterkt forringet.
N138 Djupmyra S – Ny lokalitet. Gammel boreal løvskog – gammelt ospeholt
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
N137 – Songe – Jutemyr. Ny lokalitet. Rikmyr - skog- og krattbevokst intermediær- og
rikmyr i låglandet
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Tiltaket går i ikke i skjæring forbi lokaliteten, og risiko for drenering vurderes derfor
som lav. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges sammenhengende naturområde og vilttrekk vurdert til
forringet og naturtypelokalitet vurdert til sterkt forringet. Tiltakets påvirkning på delområdet
er vurdert til å være: forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ C
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- - -), alvorlig miljøskade for delområdet.
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5.3.2 Friluftsliv / by- og bygdeliv
Dagens situasjon
Delstrekning 3 går gjennom delområde F31 «Skjerkholtlonene – Skjerkholtdalen» og
delområde F29 «Sandvannet».
F31 «Skjerkholtlonene – Skjerkholtdalen»
Delområdet omfatter skogsområder, utmark og jordbrukslandskap rundt Skjerkholtlonene,
Åsvannet og Skjerkholtdalen. Det er bebyggelse ved Skjerkholtdalen og Lundedalen, og ved
nedre Skjerkholtvassdraget er det flere eldre bygningsmiljø/tun. Området er skånet for
trafikkstøy, og har gode kvaliteter for friluftsliv med flere stier.
Flere av stiene er svært gamle og har historisk verdi, som Rideveien Vierli – Angelstad som
går gjennom delområdet. Det går flere stier i delområdet, og Blautmyrknatten, Lyngrotheia
og Byttingmyr brukes til tur og rekreasjon, og har flere stier med forbindelse til området
rundt Sandvannet.
Det er flere vann som brukes til fiske hele året, herunder Sjøstadvatnet, Skjerkholtlonene og
Åsvannet. Ved Åsvannet er det badeplass, og skøyteis om vinteren. Delområdet inngår i et
større utmarksområde, østover fra Skjerkholt, som brukes til jaktområde.
F29 «Sandvannet»
Delområdet omfatter turområder rundt Sandvannet, Langemyr, Lyngrot- og Hallandsheia, og
mindre omkringliggende vann som har høy bruksfrekvens. Delområdet har ikke trafikkstøy,
og svært mange kvaliteter for friluftsliv med flere kartlagte og merka stier i området. Arealene
inngår i større sammenhengende områder der det drives jakt.
Store deler av delområdet er kartlagt som friluftslivsområde "Songe, Sandvann" (ID.
FK00007451), verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde (Miljødirektoratet, 2020).
Nærturterrenget er mye brukt sommer og vinter, med aktive klubber og foreninger som har
etablert løyper og stier. Turrutene ved Sandvannet og idrettslagets hytte, Sandvannshytta, er
spesielt mye brukt. Sandvannet brukes også til padling og bading.
Delområdet har flere vann som er populære til fiske, som Nattvann, Krokvann, Råssålvann,
Langevann og Grønnstehølen/Hyttalona, også til isfiske om vinteren. Området har gode
naturkvaliteter, med spillplasser for tiur og orrhane i området. Det er spredt bebyggelse ved
Bordalen/Moen, øst i delområdet, og fritidsbebyggelse ved Greina. Vest for Sandvann går
den gamle ferdselsveien rideveien Vierli til Angelstad. Det historisk minnet Likkvile på berget
ved Blautmyrknatten, ligger langs en eldre sti fra Skjerkholt.
Registreringer fra barn, (Lyngmyr skole og Songe skole, nov. 2020, i regi av COWI) viser at
området er i bruk som nærturterreng for barn, både i skoletid og på fritida. Området rundt
Sandvann og Sandvannshytta er viktig, og flere har registrert områder for tur og sykling i
delområdet, samt ski i området om vinteren, da kjøres det opp skiløyper. Sandvannshytta
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brukes som en møteplass, og Sandvannet brukes til kano, bading, og for ishockey og skøyter
på vinteren.

Verdi
F31 «Skjerkholtlonene – Skjerkholtdalen»
Delområdet har gode kvaliteter og brukes av flere. Delområdet er vurdert til å ha middels
verdi.
F29 «Sandvannet»
Delområdet har svært attraktive kvaliteter og området brukes av mange. Området har
regional betydning, og er i dag ikke påvirket av ulemper fra dagens E18. Delområdet er
derfor vurdert til å ha stor verdi.
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Figur 5-22 Utsnitt fra verdikart

Samlet vurdering:
Det er lagt vekt på de kulturhistoriske ferdselsårene, kvalitetene som inngår i delområde F29,
som Sandvannet, Nattvannet og Greina, dagens gode lydbilde og den høye bruksfrekvensen
området har med nærhet til Sannidal, slik at samlet er delstrekningen vurdert til å ha stor
verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor
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▲
Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med vei i dagen)
Skjerkholtlonene – Blautmyr - Djupmyr
Ny E18 er planlagt i ny trasé gjennom delområdet, og vil føre til arealbeslag av utmarka og
stor barriereeffekt i terrenget.
Det vil legges til rette for ferdsel på tvers av ny E18 via kulvert ved Sagåsen og via kulvert ved
Kråktjern. Kulvert ved Kråktjern vil ivareta ferdselsforbindelse for rideveien Vierli – Anglestad
på tvers av det nye veianlegget.
Selv om det er planlagt kryssinger som opprettholder ferdsel på tvers av det nye veianlegget,
vil ny E18 ha sterk barrierevirkning i areal som i dag har god framkommelighet for friluftsliv.
Historiske stier går tapt og får forringet omgivelsene de går gjennom. Rideveien Vierli –
Anglestad sine omgivelser vil få svært reduserte kvaliteter og et dårligere lydbilde. Stien som
går til likkvileminnet (ved Blautmyrkjerrene), er en av stiene som vil bli beslaglagt av nytt
veianlegg.

Figur 5-23: Ferdsel på tvers av ny E18 er via kulvert ved Sagåsen. Sett fra nordvest mot sørøst.
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Figur 5-24 Det er planlagt tilrettelagt kryssing for postveien Vierli - Anglestad på tvers av ny E18, ved Kråktjenn. Sett
fra sørøst mot nordvest.

Djupmyr – Sandvannet:
Mellom Djupmyr og Sandvannet er ny E18 planlagt i ny trasé gjennom området, der det ikke
går vei i dag. Den nye veien vil gå i dagen og gi stort arealbeslag og stor barriereeffekt i et
friluftslivsområde som er mye brukt og har god framkommelighet. Områder som brukes av
barn og unge vil bli sterkt berørt. Det nye veianlegget vil bryte stier i området, og vil forringe
omgivelsene til turveier i området, herunder rideveien, da veien er planlagt rett øst for denne.
Ny E18 er planlagt mellom Sandvannet og Nattvann, og vil gi arealbeslag og sterk
barrierevirkning i terrenget mellom Sandvannet og Nattvann, der det er langt mellom
tilrettelagte kryssinger.
Alternativet har planlagt viltkryssing ved Djupmyr, og det vil være mulig å krysse nytt
veianlegg via viltkryssingen som vil gå i kulvert under ny veilinje.
Det vil være tilrettelagt kryssing nord for delstrekningen, ved Byttingmyra/ Vestre
Sandvatjenn.
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Figur 5-25: Ny E18 er planlagt mellom Sandvannet og Nattvann og vil ha stor barrierevirkning i friluftslivsområdet.
Kryssing ved Byttingmyra/ Vestre Sandvatjenn. Sett fra nordøst mot sørvest.

Lydbildet:
Delstrekningen vil få trafikkstøy og et mye dårligere lydbilde.
Samlet for delstrekningen:
Deler av friluftslivsområdene og ferdselsforbindelsene i delstrekningen vil få svært redusert
tilgjengelighet. Ny veilinje vil bryte flere etablerte stier og løyper, og deler av delområdet vil
ikke lenger kunne brukes som tur- og jaktområde som i dag. Areal som ikke får direkte
arealbeslag, vil bli avskåret fra det naturlandskapet som i dag preger delområdet, samt få
betydelig redusert attraktivitet på grunn av trafikkstøy og nedsatt framkommelighet i
området. Påvirkningen er vurdert til å være sterkt forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 400 m)

Side 172 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Skjerkholtlonene – Blautmyr - Djupmyr
Ny E18 er planlagt i ny trasé gjennom delområdet, og vil føre til arealbeslag av utmarka og
stor barriereeffekt i terrenget.
Det vil legges til rette for ferdsel på tvers av ny E18 via kulvert ved Sagåsen og via kulvert ved
Kråktjern. En del av veilinjen går i tunnel øst for Blautmyrknatten til rett sørøst for Djupmyr.
Veiens barrierevirkning vil reduseres lokalt på strekningen der veien er lagt i tunnel.
Tilgjengelighet for ferdsel vil bli opprettholdt mellom Greina og Blautmyrkjerrene, via
terrenget slik det er i dag. Deler av stien som går til det gamle likkvilet ved Blautmyrkjerrene,
vil være tilgjengelig for ferdsel. Det vil være tilrettelagt kryssing nord for delstrekningen, ved
Byttingmyra/ Vestre Sandvatjenn.
Selv om det er planlagt kryssinger som opprettholder ferdsel på tvers av det nye veianlegget,
vil ny E18 ha sterk barrierevirkning i areal som i dag har god framkommelighet for friluftsliv.
Utstrekning av tunnel gjennom Blautmyrknatten, er av en begrenset utstrekning, og veilinjen
fra tunnelportalene og på hver side av tunnelen vil ha sterk barrierevirkning i
friluftslivsområdet. Historiske stier går tapt og får forringet omgivelsene de går gjennom. Fra
Venebakke og til Blautmyr, vil ny E18 gi arealbeslag på rideveien Vierli- Anglestad
(tilsvarende alternativ B). Rideveien må legges om for at ferdselslinjen skal opprettholdes. Der
rideveien ikke blir direkte beslaglagt, vil ferdselsforbindelsen sine omgivelser få svært
reduserte kvaliteter og et dårligere lydbilde.
Djupmyr – Sandvannet:
Mellom Djupmyr og Sandvannet er veilinjen sammenfallende som for alternativ A. Ny E18 er
planlagt i ny trasé gjennom området, der det ikke går vei i dag. Den nye veien vil gå i dagen
og gi stort arealbeslag og stor barriereeffekt i et friluftslivsområde som er mye brukt og har
god framkommelighet. Områder som brukes av barn og unge vil bli sterkt berørt. Det nye
veianlegget vil bryte stier i området, og vil forringe omgivelsene til turveier i området,
herunder rideveien, da veien er planlagt rett øst for denne.
Ny E18 er planlagt mellom Sandvannet og Nattvann, og vil gi arealbeslag og sterk
barrierevirkning i terrenget mellom Sandvannet og Nattvann, der det er langt mellom
tilrettelagte kryssinger.
Lydbildet:
Delstrekningen vil få trafikkstøy og et mye dårligere lydbilde. Lydbildet vil være noe bedre
lokalt der veistrekningen er planlagt i tunnel, men på grunn av begrenset utstrekning på
tunnelen, samt økt støy rundt tunnelportalene, vil den lokale forbedringen i lydbildet være av
begrenset betydning for lydbildet for delstrekningen.
Samlet for delstrekningen:
Deler av friluftslivsområdene og ferdselsforbindelsene i delstrekningen vil ikke lenger være
tilgjengelig. Ny veilinje vil bryte flere etablerte stier og løyper, og deler av delområdet vil ikke
lenger være egnet til dagens bruk som tur- og jaktområde. Areal som ikke får direkte
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arealbeslag, vil bli avskåret fra det naturlandskapet som i dag preger delområdet, samt få
betydelig redusert attraktivitet på grunn av trafikkstøy og nedsatt framkommelighet i
området. Påvirkningen er vurdert til å være sterkt forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ C (Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 430 m)
Skjerkholtlonene – Blautmyr - Djupmyr
Ny E18 er planlagt i ny trasé gjennom delområdet, og vil føre til arealbeslag av utmarka og
stor barriereeffekt i terrenget.
Det vil legges til rette for ferdsel på tvers av ny E18 via kulvert ved Sagåsen og via kulvert ved
Kråktjern. Kulvert ved Kråktjern vil ivareta ferdselsforbindelse for rideveien Vierli – Anglestad
på tvers av det nye veianlegget.
En del av veilinjen går i tunnel gjennom Blautmyrknatten, og veiens barrierevirkning vil
reduseres lokalt på strekningen der veien er lagt i tunnel. Tilgjengelighet for ferdsel vil bli
opprettholdt mellom Greina og Blautmyrkjerrene, via terrenget slik det er i dag. Deler av stien
som går til det gamle likkvilet ved Blautmyrkjerrene, vil være tilgjengelig for ferdsel. Det vil
være tilrettelagt kryssing nord for delstrekningen, ved Byttingmyra/ Vestre Sandvatjenn.
Selv om det er planlagt kryssinger som opprettholder ferdsel på tvers av det nye veianlegget,
vil ny E18 ha sterk barrierevirkning på areal som i dag har god framkommelighet for friluftsliv.
Tunnelen gjennom Blautmyrknatten er av en begrenset utstrekning og veilinjen inn mot
tunnelportalene på begge sider av tunnelen vil ha sterk barrierevirkning i friluftslivsområdet.
Historiske stier går tapt og områdene de ligger i får forringet verdi som turområde på grunn
av dette. Fra Venebakke og til Blautmyr, vil ny E18 gi arealbeslag på rideveien VierliAnglestad. Rideveien må legges om for at ferdselslinjen skal opprettholdes. Der Rideveien
Vierli – Anglestad ikke blir direkte beslaglagt, vil ferdselsforbindelsen sine omgivelser vil få
svært reduserte kvaliteter og et dårligere lydbilde.
Djupmyr – Sandvannet:
Mellom Djupmyr og Sandvannet er ny E18 planlagt i ny trasé gjennom området, der det ikke
går vei i dag. Alternativet er planlagt i dagen i bratt terreng vest for Djupmyr mot
Steikadalen. Veien vil føre til arealbeslag og gi stor barriereeffekt i et friluftslivsområde som
er mye brukt og har god framkommelighet i dag.
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Områder som brukes av barn og unge vil bli sterkt berørt. Det nye veianlegget vil bryte stier i
området, og vil forringe omgivelsene til turveier i området, herunder rideveien, da alternativet
er planlagt rett øst for denne. Ny E18 er planlagt mellom Sandvannet og Nattvann, og vil gi
arealbeslag og sterk barrierevirkning i terrenget, og det vil være forholdsvis langt mellom
tilrettelagte kryssinger.

Figur 5-26: Ny E18 er planlagt mellom Sandvannet og Nattvann også i alternativ C, og vil ha stor barrierevirkning i
friluftslivsområdet. Alternativet gir direkte arealbeslag i terrenget ved Steikadalen – Djupmyr. Kryssing ved
Byttingmyra/ Vestre Sandvatjenn, som i alternativ A. Sett fra nordøst mot sørvest.

Lydbildet:
Delstrekningen vil få trafikkstøy og et mye dårligere lydbilde. Lydbildet vil være noe bedre
lokalt der veistrekningen er planlagt i tunnel, men på grunn av begrenset utstrekning på
tunnelen, samt økt støy rundt tunnelportalene, vil den lokale forbedringen i lydbildet være av
begrenset betydning for lydbildet for delstrekningen.
Samlet for delstrekningen:
Deler av friluftslivsområdene og ferdselsforbindelsene i delstrekningen vil ikke lenger være
tilgjengelig. Ny veilinje vil bryte flere etablerte stier og løyper, og deler av delområdet vil ikke
lenger være egnet til dagens bruk som tur- og jaktområde. Areal som ikke får direkte
arealbeslag, vil bli avskåret fra det naturlandskapet som i dag preger delområdet, samt få
betydelig redusert attraktivitet på grunn av trafikkstøy og nedsatt framkommelighet i
området. Påvirkningen er vurdert til å være sterkt forringet.
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Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (---), alvorlig miljøskade for delstrekningen.
Alternativ B
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (---), alvorlig miljøskade for delstrekningen.
Alternativ C
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (---), alvorlig miljøskade for delstrekningen.

5.3.3 Landskapsbilde
Dagens situasjon
L35 Timmeråsen og Lundeheiene
Delområdet omfatter et høyereliggende heiområde med variasjon av skogkledte heier,
bekker, vann, tjern og åpne myrdrag. Koller med fremtredende silhuetter. Landskapsbildet
har en overordnet struktur med tydelige drag i nordøst-sørvestretning. En stor kraftlinje
krysser delområdet i denne retningen og påvirker det naturpregete landskapsbildet.
Menneskelig påvirkning i form av spredte gårdsbruk og jordteiger, små veier, skogsbilveier
og stier, stedvis preg av nylig skogsdrift.

Verdi
Delområdet ligger i et naturlandskap strukturert av myrdrag og store og små vann
innimellom skogsdekte arealer. Det er en god balanse mellom helhet og variasjon i
landskapet. De større vannene (Nattvann, Krokvann, Sandvann og Langevann) er elementer
av landskapsvisuell verdi som gir avveksling i skog- og myrterrenget. Det går en høgspent
gjennom landskapet som gir et litt redusert helhetsinntrykk. Middels verdi.
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Figur 5-27 Verdikart tema landskapsbilde. Regulert linje lagt inn i kartet.
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med vei i dagen)
Veilinja følger samme trase som en eksisterende høgspentlinje. Vi er oppå heia med lite
skjermende åsrygger som kan dempe visuell eksponering, men tett skog og slake høydedrag
bidrar noe. Veilinja går i en ca. 30 m høy, tosidig skjæring gjennom Brumyrheia og lager med
dette et sår med markert silhuettvirkning. Videre ligger veien på fylling på en del av
strekningen gjennom dette delområdet. Visuelt blir tiltaket noe dominerende i landskapet og
gir noen skjemmende inngrep.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 400 m)
Alternativ B har en forholdsvis kort tunell med lange forskjæringer på hver side (opptil 800 m)
og ganske stor høyde på skjæringene (opp mot i underkant av 30 m). Sammenlignet med
alternativ A (dagløsningen) gir tunellen lokal gevinst med redusert inngrep på selve
tunellstrekningen. De lange og dype forskjæringene gjør imidlertid at virkningen totalt sett
for delområdet som påvirkes fortsatt vurderes som forringet.

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ C (Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 430 m)
Alternativ C har en forholdsvis kort tunell som sparer skogslandskapet for inngrep på en liten
strekning. Dette alternativet ligger bedre i terrenget enn alternativ B, og har lite forskjæringer
(Nesten ikke på sørsiden og ca. 300 m på nordsiden). Høyder på forskjæringen i nord
kommer på opptil 20 m. Den korte tunellen sparer et lite område for inngrep og har sånn sett
en lokal gevinst for en mindre del av delområde L35. Totalt sett for delområdet vurderes
fortsatt virkningen av veianlegget forringet.
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Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ C
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.

Figur 5-28 Alternativ A (reguleringsplanforslaget ved Sandvann/ Klokkermyra( sett fra nord mot sør)
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5.3.4 Kulturarv
Dagens situasjon
K26 Sandvann – Nattvann
Delområde K26 Sandvann-Nattvann ligger vest for eksisterende E18. Innenfor delområdet
ligger Nattvann, Store Sandvann, Vestre og Østre Sandvatjenn og Byttingsmyra. Innenfor
delområdet ligger husmannsplassen Steika, samt rester etter et fløtingsanlegg tilknyttet
Sandvann. Husmannsplassen Steika lå tidligere under Aas gård i Vegårshei.
Det er registrert flere grensesteinslokaliteter i delområdet.
K27 Djupmyrheia
Delområde K27 Djupmyrheia ligger vest for eksisterende E18, og i forlengelse av Steikadalen i
vest. Sentralt i delområdet ligger Djupmyrheia. Området er myrlendt og består hovedsakelig
av skog. Det finnes få kulturminner innenfor området. I nord, ved Landkjern, ligger en eldre
grensestein, og ved Djupmyr - øst i området - ligger rester av en kullmile. I vest, i
influensområdet, går det en eldre ridevei/ferdselsvei, som antas å være fra jernalder. Veien
går fra gården Vierli i nord til postgården og skysstasjonen ved Angelstad i sør (begge steder
ligger utenfor delområdet).
K28 Lyngrotheia
Delområde K28 Lyngrotheia ligger øst for eksisterende E18 og Lundeheiane. Området er
myrlendt og består av skogsterreng. Sentralt i området, mot øst, ligger husmannsplassen
Greinkjær. Gjennom denne plassen går det et eldre veifar nord til sør, omtalt som
Varden/Greinkjær. Langs veien er det gjort funn av flere skriverfjell, og disse er med på å
datere veien til 1700-tallet. Parallelt med veifaret går rideveien, som er datert til
middelalder/jernalder. Mot vest fra plassen Greinkjær går det en eldre ferdselsvei som fører
til plassen Bløyta.
K29 Skjerkholtdalen
Delområde K29 Skjerkholtdalen ligger i et dalføre langs Skjerkholtvassdraget. Her ligger et
kulturhistorisk jordbrukslandskap som er blitt holdt i hevd. Området fremstår bevart, hvor
gamle strukturer og tun er beholdt. Skjerkholtvassdraget ligger i bunnen av daldraget. Dette
vassdraget har hatt stor betydning for området. Dette gjenspeiler seg i kulturminnene som er
registrert i området. I tillegg til bebyggelse som kvernhus og rester av ei sagstue, så finnes
det kulturminner knyttet til fangst, fløtingsanlegg og flere vaskeplasser. Innenfor delområdet
er det registrert flere eldre plasser som er datert til 1700- og 1800-tallet, samt 1900-tallet.
Det ligger også rester etter flere eldre husmannsplasser. Gjennom området går det flere
eldre veifar, blant annet Rideveien fra middelalderen.

Verdi
K26 Sandvann-Nattvann
I delområdet finnes det få kjente kulturminner. Det finnes kulturminner i form av
grensesteiner, og rester av en husmannsplass og et fløtingsanlegg. Samtlige vurderes som
lokalt alminnelige, og er vurdert til å ha liten til noe bruks-, opplevelses- og kunnskapsverdi.
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Likevel inngår området i et overordnet kulturhistorisk landskap som er av verdi, og dette
medfører at området vurderes til noe.
Ved Nattvann og Sandvann knytter verdien seg til kulturminner i utmark, både nyere tids og
automatisk fredete. K26 Nattvann og Sandvann er samlet vurdert til å ha noe verdi.
K27 Djupmyrheia
I delområdet finnes det ingen bebyggelse. Det finnes to nyere tids kulturminner, et
kullfremstillingsanlegg og en grensestein, og disse er vurdert til å ha noe bruks-, opplevelsesog kunnskapsverdi.
Innenfor delområdet ligger den automatisk fredete Rideveien mellom Vierli nord til
Angelstad i sør. Denne ferdselsveien er vurdert til å ha stor kunnskaps- og opplevelsesverdi.
Veien er datert til jernalder-middelalder og er således med på å vise utviklingen av
infrastruktur fra da til moderne tid. Delområdet ligger i en lokal kontekst som fremstår lite
fragmentert.
Ved Djupmyrheia knytter verdien seg til historiske veifar og kulturminner i utmark. K27
djupmyrheia er samlet vurdert til å ha noe verdi.
K28 Lyngrotheia
Delområde Lyngrotheia er samlet vurdert til å ha stor kulturhistorisk verdi. Verdien knytter
seg til eldre plasser, SEFRAK-registrert bebyggelse, historiske veifar og arkeologiske minner.
I området finnes det lite bebyggelse, og få plasser og småbruk. Det finnes fem SEFRAKregistrerte bygg ved Varden og Greina som er datert til 1700- og 1800-tallet. Ingen av disse
er stående byggverk. Like ved ligger husmannsplassen Greinkjær, hvor det også kun finnes
rester av tufter. Plassen er fra etterreformatorisk tid, og ikke fredet. Byggene er vurdert til å
ha noe kunnskapsverdi.
Gjennom delområdet krysser tre generasjoner veifar, én automatisk fredet og to nyere tids,
som alle viser utviklingen av infrastruktur fra ca. jernalder/middelalder og frem til 1700-tallet.
Veitraseene er vurdert til å ha stor verdi, spesielt rideveien.
I delområdet ligger det mange grensesteiner, som både er automatisk fredete og nyere tids
kultur minner (ikke fredete). Disse er vurdert til noe til middels bruks-, opplevelses- og
kunnskapsverdi.
K29 Skjerkholtdalen
Delområdet ligger i en lokal kontekst som er noe fragmentert og delvis ødelagt av nyere
utbygging og infrastrukturtiltak. Det kulturhistoriske jordbrukslandskapet er holdt i hevd, og
dette bidrar til at området innehar svært stor verdi.
I området finnes en del spredt bebyggelse. Her ligger flere tidligere småbruk, tun og
gårdsbruk/plasser som er SEFRAK-registrert. Bebyggelsen er i hovedsak oppført på 1700- og
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1800-tallet. Gårdene livnærte seg blant annet på å levere kull til Nes Jernverk. Dette vitner
kullmilene om, som man også finner innenfor delområdet. Bygningene fremstår i dag
alminnelig forekommende, av lokal betydning, og de er vurdert til å ha noe bruks-,
opplevelses- og kunnskapsverdi.
Langs Skjerholtvassdraget finnes det nyere tids kulturminner, i form av spor etter eldre
vaskeplasser, og fangstinnretninger. Samt et eldre kvernhus, og en sagstue. Kulturminnene er
vurdert til å ha middels bruks-, opplevelses- og kunnskapsverdi.
Gjennom delområdet krysser to veifar, den gamle rideveien og en vei som er blitt brukt i
forbindelse med steinuttak. Førstnevnte er automatisk fredet, og datert til
jernalder/middelalder. Denne er vurdert til å ha stor kunnskaps- og opplevelsesverdi. Veien
som går til steinuttaket, er vurdert til noe kunnskaps- og opplevelsesverdi.
I delområdet ligger det en boplass fra steinalderen. Denne vitner om at området har stor
tidsdybde, og at det har vært menneskelig aktivitet der i lang tid. Boplassen er automatisk
fredet og dermed gitt stor verdi.
Ved Skjerkholtdalen knytter verdien seg til SEFRAK-registrert bebyggelse, kulturminner i
tilknytning til vassdraget og historiske veifar. K29 Skjerkholtdalen er samlet vurdert til å ha
stor verdi.

Side 182 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Figur 5-29 Verdikart kulturarv. COWI AS, 2021

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Innenfor delstrekning 3 ligger det 4 delområder som er gitt ulik verdi: to er gitt noe verdi og
to er gitt stor verdi. Siden det knytter seg størst verdier innenfor delområde Lyngrotheia, er
den samlede verdien vurdert til å være stor.
Samlet vurdering: Samlet vurderes verdien innenfor delstrekning 3 for å være: Stor.

Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med vei i dagen)
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Det kulturhistoriske landskapet blir forringet av tiltaket, særlig langs Rideveien. Tiltaket vil bli
et synlig element i området, og vil gi en negativ barrierevirkning. Tiltaket vil redusere
opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet og svekke lesbarheten av det.
Registrerte automatisk fredete kulturminner vil bli sterkt forringet av tiltaket. Grensesteiner,
endestaver, grenserøyser og steinblokker som ligger på grensen mellom 51/1 og 50/5 (ID:
267384-1 til 17) vil måtte fjernes eller blir ødelagt.
Nyere tids kulturminner vil blir sterkt forringet av tiltaket. Husmannsplassen Greinskjær (ID:
244221-0) med flere tufter, steingjerder, brønner, dreneringsgrøfter, slåttemyr og
rydningsrøyser kommer i direkte konflikt med ny veilinje, og vil måtte fjernes.
Det ligger flere skriverfjell (ID: 264477-5, 264477-4, 264477-3, 264477-2, 244224-0 og
264477-6) langs veilinjen som blir berørt. Flere av disse blir ødelagt som følge av tiltaket.
Grensesteiner som ligger på kommunegrensen mellom Tvedestrand og Vegårshei vil bli helt
eller delvis ødelagt (ID: 266274-1, 266274-2, 266274-3 og 266274-4, 266274-5). Restene av
hva som er igjen etter husmannsplassen Varden vil også gå bli ødelagt som følge av tiltaket
(ID: 0914-0301-023 og 0914-0301-022).
Parallelt med foreslått veilinje ligger det et eldre veifar (ID 266281-0). Veien går forbi
husmannsplassen Varden/Greinkjær i Tvedestrand, og krysser Rideveien (ID: 267393) i
Vegårshei. Veien vil bli brutt av ny E18, og det legges ikke til rette for kulvert i dette området.
Spesielt sårbar er veien nord for Varden, og rett sør for Skillemyr. På strekningen mellom
husmannsplassen Varden/Greinkjær og Skillemyr er veifaret foreslått regulert til LNF-formål,
og fremstilt med hensynssone for bevaring av kulturmiljø (H570) på plankart. Dette vurderes
som positivt.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Sterkt Forringet
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 400 m)
Det kulturhistoriske landskapet blir forringet av tiltaket, særlig langs Rideveien. Tiltaket vil bli
et synlig element i området, og vil gi en negativ barrierevirkning. Tiltaket vil redusere
opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet og svekke lesbarheten av det.
Nyere tids kulturminner vil blir forringet av tiltaket. Et kullfremstillingsanlegg (ID 244225-0),
damanleggene ved Lille og Store Bjellekjerr (ID 263223-0 og 263222-0) samt grensesteiner
(ID 266183-13, 14 og 266238-2) ved Nattvann kommer i konflikt med ny veilinje, og vil måtte
fjernes eller blir sterkt berørt.
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Parallelt med foreslått veilinje ligger Rideveien (ID: 267393) i Vegårshei. Veien vil bli brutt av
ny linje, og blir sterkt forringet. Derimot vil Vestre linje med diagonal tunnel trolig medføre at
det historiske veifaret til Varden/Greinkjær ikke blir like forringet som ved Østre linje.
Vestre linje trekkes vekk fra skriverfjell-kulturminnene (ID: 264477-5, 264477-4, 264477-3,
264477-2, 244224-0 og 264477-6) og grensesteinene som ligger på kommunegrensen
mellom Tvedestrand og Vegårshei. Endestaver, grenserøyser og steinblokker som ligger på
grensen mellom 51/1 og 50/5 (ID: 267384-1 til 17) vil i større grad bli skånet, sammenlignet
med Østre linje.
Vestre linje har mindre nærføring til husmannsplassen Varden (ID: 0914-0301-023 og 09140301-022), enn Østre linje, og dette medfører at plassen blir mindre berørt.
Linje i tunnel gjennom Blautmyrkjerrene medfører at den automatisk fredete likkvilen (ID:
264471-0) i mindre grad blir påvirket.
Påvirkningen på den automatisk Rideveien er vektet høyt, og tiltakets påvirkning på
delområdet er vurdert til å være: Sterkt forringet
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ C (Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 430 m)
Det kulturhistoriske landskapet blir forringet av tiltaket, særlig langs Rideveien. Tiltaket vil bli
et synlig element i området, og vil gi en negativ barrierevirkning. Tiltaket vil redusere
opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet og svekke lesbarheten av det.
Nyere tids kulturminner vil blir forringet av tiltaket. Et kullfremstillingsanlegg (ID 244225-0),
damanleggene ved Lille og Store Bjellekjerr (ID 263223-0 og 263222-0) og grensesteiner (ID
266183-13, 14 og 266238-2) ved Nattvann kommer i konflikt med ny veilinje, og vil måtte
fjernes eller blir sterkt berørt.
Parallelt med foreslått veilinje ligger den automatisk fredete Rideveien (ID: 267393). Veien vil
bli brutt av ny linje, og blir sterkt forringet på flere strekk. Derimot vil Vestre linje med
diagonal tunnel trolig medføre at det historiske veifaret til Varden/Greinkjær ikke blir like
forringet som ved Østre linje.
Vestre linje trekkes vekk fra skriverfjell-kulturminnene (ID: 264477-5, 264477-4, 264477-3,
264477-2, 244224-0 og 264477-6) og grensesteinene som ligger på kommunegrensen
mellom Tvedestrand og Vegårshei. Endestaver, grenserøyser og steinblokker som ligger på
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grensen mellom 51/1 og 50/5 (ID: 267384-1 til 17) vil i større grad bli skånet, sammenlignet
med Østre linje.
Vestre linje legges med mindre nærføring til husmannsplassen Varden (ID: 0914-0301-023 og
0914-0301-022), enn Østre linje, og dette medfører at plassen blir mindre berørt. vil også gå
bli ødelagt som følge av tiltaket.
Linje i tunnel gjennom Blautmyrkjerrene medfører at den automatisk fredete likkvilen (ID:
264471-0) i mindre grad blir påvirket.
Grensesteiner (ID 266183-13, 14 og 266238-2) ved Nattvann vil i mindre grad enn i Alternativ
B, komme i konflikt med ny veilinje, og vil måtte fjernes eller blir sterkt berørt.
Påvirkningen på den automatisk fredete Rideveien er vektet høyt, og tiltakets påvirkning på
delområdet er vurdert til å være: Stert forringet

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (---), alvorlig noe miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (---), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ C
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (---), betydelig miljøskade for delområdet.

5.3.5 Naturressurser
Dagens situasjon
Vannressurs
Delstrekningen går gjennom et område som er ubebygd og her brukes vannressursen derfor
ikke i dag.
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NGUs kart viser, at det i nærheten av alternativene ikke er grunnvannspotensial i løsmassene i
området. Dette stemmer overens med at løsmassekartet overveiende viser humusdekke/tynt
torvdekke over berggrunn.
Jordbruk og utmarksressurser
Delstrekningen er et skogsområde i Tvedestrand kommune, samt en liten del i Vegårdshei,
som går fra sørenden av Nattvann i nord, og sørover til Rønningsheia.
Jordbruk: Ved Nordre greinmyra er det er et areal på 77 dekar definert som dyrkbar mark i
AR5, og dagens tilstand er myr.
Utmark: Strekningen dekker nordre del av U17 og søndre del av U16. Eksisterende E18 går
langt øst for delområdet på hele strekningen. Delstrekningen følger i hovedsak et slakt
stigende høydedrag i terrenget, oppover fra Skjerkholtdalen til sørenden av Store Sandvann
på østsiden, og Nattvann på vestsiden. Det kommer en skogsbilvei inn fra vest oppe ved
Klokkermyra, og den er utgangspunkt for en del drifteveier i flere retninger.

Verdi
Vannressurs
Vei alternativene er i delområde V15 (Fra Brokelandheia til Storelva), når det gjelder
vannressurser. Det er ingen bosetninger og det er ikke identifisert grunnvannspotensial i
løsmassene. Basert på dette anses vannressursen rundt delstrekning 3 å ha ubetydelig verdi.
Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruksarealet ved Nordre greinmyra ligger langt fra vei, men er ganske stort. Derfor
vurderes verdien i samsvar med AR5 til noe verdi.
Adkomst til skogsarealer for utnyttelse, og muligheten for jakt er vurdert til noe verdi.
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
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Samlet vurdering: Samlet sett er naturressursene vurdert til noe verdi, da utmark er verdsatt
til dette, og kommer til å få mest påvirkning

Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Østre linje med vei i dagen)
Vannressurs
Rundt alternativet kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i skjæring,
eller vannkvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for eksempel salt
eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Imidlertid er det ikke utpekt noen områder med
grunnvannspotensial i nærheten, og området er ubebygd.
Derfor anses det bare å være en ubetydelig endring når det gjelder vannressurser.
Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruk: Nordre greinmyra ligger langsetter tiltaket, og det blir ca. 7 dekar i arealavgang,
det vil si under 10% av arealet. Det vurderes derfor at tiltakets påvirkning på jordbruk er
ubetydelig.
Utmark: Tiltaket går gjennom skogsområder langt vest for eksisterende E18. Den nordre
delen av tiltaket ligger stort sett omkring 100 meter fra grensa mot Vegårshei, og avskjærer
således arealet for Tvedestrand på vestsiden i en strekning på rundt 1,3 kilometer. Det er
planlagt en viltkryssing som mulig å krysse med skogsmaskiner. Dette sikrer drifteveisystemet
på begge sider av tiltaket, men driften blir mindre effektiv her enn uten veitiltaket. Videre
sørover blir traktorveien som krysser ved Kråketjernhogsten lagt i kulvert, og forbundet med
eksisterende drifteveinett.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse fra
Skjerkholtdalen og opp til Lyngrotheia blir arealene fortsatt store nok på begge sider av
tiltaket til at det er et rasjonelt areal å jakte på. Videre nordover blir terrenget delt opp i
forhold til nåsituasjon, og dersom jaktvaldene her følger kommunegrensene, vil den vestre
delen være mindre tilgjengelig å bruke til jakt. Dette kan ha betydning for hvordan jaktvald
bør reorganiseres noe. Det er allikevel når man ser bort fra administrative grenser store nok
arealer på begge sider av tiltaket slik at jakt kan utøves effektivt. Det vurderes derfor at
tiltakets påvirkning på utmark er ubetydelig.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet for alle undertema vurdert til å bli ubetydelig
endret.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet
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▲
Alternativ B (Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 400 m)
Vannressurs
Rundt alternativet kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i skjæring
eller tunnel, eller vannkvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for
eksempel salt eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Imidlertid er det ikke utpekt noen
områder med grunnvannspotensial i nærheten, og området er ubebygd. Derfor anses det
bare å være en ubetydelig endring når det gjelder vannressurser.
Påvirkningen er lik påvirkningen i alternativ A.
Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruk: Nordre greinmyra ligger utenfor tiltaket. Det vurderes derfor at tiltakets påvirkning
på jordbruk er ubetydelig.
Utmark: Tiltaket går gjennom skogsområder langt vest for eksisterende E18. Den nordre
delen av tiltaket ligger stort sett omkring 100 meter fra grensa mot Vegårshei, men med
tunell på 400 meter ved Lyngrotheia. Nord for tunellen avskjæres således arealet for
Tvedestrand på vestsiden i en strekning på rundt 1 kilometer. Drifteveisystemet blir lite
påvirket i nord da det kan krysses over ved tunellen. Videre sørover mister skogsbilveien som
kommer inn fra vest ved Klokkermyra en strekning på rundt 300 meter. Ut fra denne går det
en del drifteveier som også mister forbindelse med bilvei. Det antas at det her vil bli bygget
kulvert for adkomst med tømmerbiler og maskiner, og at drifteveinettet blir lagt om litt.
Under forutsetning av dette vurderes påvirkningen for drift av skog til ubetydelig.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse fra
Skjerkholtdalen og opp til Lyngrotheia blir arealene fortsatt store nok på begge sider av
tiltaket til at det er et rasjonelt areal å jakte på. Videre nordover blir terrenget på tross av
tunellen delt opp i forhold til nåsituasjon, og dersom jaktvaldene her følger
kommunegrensene, vil den vestre delen være mindre tilgjengelig å bruke til jakt. Dette kan
ha betydning for hvordan jaktvald bør reorganiseres noe. Det er allikevel når man ser bort fra
administrative grenser store nok arealer på begge sider av tiltaket slik at jakt kan utøves
effektivt. Det vurderes derfor at tiltakets påvirkning på utmark er ubetydelig.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet for alle undertema vurdert til å bli ubetydelig
endret.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
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Alternativ C (Vestre linje med diagonal tunnel, ca. 430 m)
Vannressurs
Rundt alternativet kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i skjæring
eller tunnel, eller vannkvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for
eksempel salt eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Imidlertid er det ikke utpekt noen
områder med grunnvannspotensial i nærheten, og området er ubebygd. Derfor anses det
bare å være en ubetydelig endring når det gjelder vannressurser.
Påvirkningen er lik påvirkningen i alternativ A.
Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruk: Nordre greinmyra ligger utenfor tiltaket. Det vurderes derfor at tiltakets påvirkning
på jordbruk er ubetydelig.
Utmark: Tiltaket går gjennom skogsområder langt vest for eksisterende E18. Den nordre
delen av tiltaket krysser sørover skrått inn fra Tvedestrand og inn i Vegårshei, med tunell på
430 meter ved Lyngrotheia, stort sett inne i Vegårdshei, men med utløp rett etter passeringen
inn i Tvedestrand igjen. Nord for tunellen avskjæres noen små deler av både Tvedestrand og
Vegårdshei, sett i øst/vest retning. Drifteveisystemet blir lite påvirket i nord da det kan
krysses over ved tunellen. Videre sørover mister skogsbilveien som kommer inn fra vest ved
Klokkermyra en strekning på rundt 300 meter. Ut fra denne går det en del drifteveier som
også mister forbindelse med bilvei. Det antas at det her vil bli bygget kulvert for adkomst
med tømmerbiler og maskiner, og at drifteveinettet blir lagt om litt. Under forutsetning av
dette vurderes påvirkningen for drift av skog til ubetydelig.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse fra
Skjerkholtdalen og opp til Lyngrotheia blir arealene fortsatt store nok på begge sider av
tiltaket til at det er et rasjonelt areal å jakte på. Videre nordover blir terrenget på tross av
tunellen delt opp i forhold til nåsituasjon, men det er for små arealer som berøres til at det
har praktisk betydning. I tillegg er det like store deler i hver kommune, som gjør at jakt enkelt
kan omfordeles lokalt om det er ønskelig fra parter i området. Det vurderes derfor at tiltakets
påvirkning på utmark er ubetydelig.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet for alle undertema vurdert til å bli ubetydelig
endret.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
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Delstrekningen har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ C
Delstrekningen har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av
tiltaket blir dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet

5.3.6 Konfliktkart
Konfliktkartet under er en sammenstilling av verdikartene og viser områder med ulik grad av
konfliktnivå innenfor delstrekning 3. Figuren under viser at delstrekningen inneholder
områder med stort konfliktnivå. I alternativ B og C ligger traseen i tunnel gjennom dette
området mens alternativ A ligger veien i dagen.

Figur 5-30 Konfliktkart av områder i delstrekning 3 med tre veialternativer, A, B, C.

Skala

Forklaring

Kartsymbol
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Stort negativt
konfliktnivå

Tykk rød skravur (0,5
Delområder med stor / svært stor verdi med stor grad av sårbarhet

Middels negativt
konfliktnivå

Lavt konfliktnivå

pt)
Tynn rød skravur (0,2

Delområder med middels verdi og middels grad av sårbarhet

pt)

Delområder med noe verdi / verdi uten betydning / ikke kartlagt med liten grad

Ingen markering /

av sårbarhet

skravur

5.4 Delstrekning 4: Knutebekken
Profil 12300 - 12500

Figur 5-31 Delstrekning 4

Alternativ A

Vei i dagen med fylling og kulvert

Alternativ B

Vei i dagen med bru på 62 m

Veilinjen er den samme for begge alternativer. Eneste forskjell er bru, eller fylling med kulvert.
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5.4.1 Naturmangfold
Dagens situasjon
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L12 Eksjø- Lindlandsvannet bekkefelt inkl. vannene Savvannet, Lille EksjøLindlandsvannet samt Steaelva.
Delområdet omfatter vannforekomstene Eksjø-Lindlandsvannet Eksjø-Lindlandsvannet
bekkefelt Steaelva. Delområdet vurderes til middels verdi. Fiskeundersøkelser i Knutebekken
indikerer dårlig til svært dårlig tilstand.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S8 Skomakarheiane-Sandvannet
Naturområdene i delområdet domineres av sammenhengende skog, hvorav omtrent en
tredjedel består av eldre skog. Granskog, barblandingsskog og løvskog dominerer. Myr
forekommer spredt i nordre del av delområdet. I søndre del utgjør myr en stor andel av
naturen. Det er lite infrastruktur og bebyggelse i delområdet. Eksisterende E18 går øst for
delområdet. Delområdet består også av områdene øst for ny E18, langs med ny adkomstveg
til Risør og Moland.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V17 Bjørkekjerrheia – Lomstjennheia
Vilttrekk krysser ved Brumyrheia. Området sees på som et sammenhengende myr- og
skoglandskap mellom Bjørkekjerrheia og Lomstjennheia. Delområdet gjelder for strekningen
fra øst for Savannet til Bumyr.
Det er i denne planfasen registrert tre trekk av hjortevilt med verdi C over en omtrentlig 1 km
lang strekning. Informasjonen er innhentet i møte med lokale interessenter. Savannet i øst gir
landskapet en kanaliserende effekt på naturmangfoldet og hjorteviltet som beveger langs
landskapselementene. Viltrekkene går fra Langhølknuten og sørover, Brumyrdalen og sørover
og Myrvang og sørover. Sportellinger viser sporadisk frekvens i områdebruk av elg omtrentlig
mellom Savannet til Bumyr.
Vernet natur
Det er ikke registrert vernede områder etter naturmangfoldloven (2009) i influensområdet.
Planområdet krysser flere verna vassdrag, som er vurdert i undertema landskapsøkologiske
funksjonsområder – vassdrag.
Viktige naturtyper
Det er ikke registrert viktige naturtyper på delstrekningen.
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø9 - Art unntatt offentligheten.
Delområdet er økologisk funksjonsområde for spesielt hensynskrevende art. Området er i
Risør kommune. Videreføring av dagens situasjon gir ikke noe støypåvirkning i delområdet.

Side 194 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Delområdet består av funksjonsområdet, som utgjøres av en registrert lokalitet med en
hensynsone med radius på 1000 meter. Grunnet at informasjonen er sensitiv, er delområdet
ikke utfigurert i kart utenfor forventet planområde. Vurdering av verdi og påvirkning, samt
støyberegninger er basert på delområdet i sin helhet.

Verdi
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L12 Eksjø- Lindlandsvannet bekkefelt inkl. vannene Savvannet, Lille EksjøLindlandsvannet samt Steaelva.
Delområdet har lokal landskapsøkologisk funksjon. Delområdet vurderes til middels verdi.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S8 Skomakarheiane-Sandvannet
Delområdet vurderes å ha lokalt viktig landskapsøkologisk funksjon, da det kun binder
sammen innlandet med et mindre og fragmentert kystområde. Delområdet anses å være
økologisk funksjonsområde for vanlige arter, særlig i områder utenfor trase til eksisterende
E18. Delområdet vurderes til noe verdi.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V17 Bjørkekjerrheia – Lomstjennheia
Delområdet har lokal landskapsøkologisk funksjon som trekkvei for hjortevilt. Området
binder sammen store skogsområder som er viktige funksjonsområder for arter. Delområdet
vurderes til middels verdi.
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø9 - Art unntatt offentligheten.
Sårbar periode for arten er hekkeperioden fra slutten av april til utgangen av juli. Arten er
nær truet på rødlisten (NT) og har sitt funksjonsområde innenfor anleggsområdet.
Delområdet vurderes til middels verdi.
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Figur 5-32 verdikart naturmangfold, viktige naturtyper, økologiske funksjonsområder for arter, landskapsøkologiske
funksjonsområder vilttrekk.

Figur 5-33 verdikart naturmangfold, landskapsøkologiske funksjonsområder vassdrag- og sammenhengende
naturområder.
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Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges vassdrag og vilttrekk med middels verdi.
Delstrekningen vurderes til middels verdi.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Vei i dagen med fylling)
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L12 Eksjø- Lindlandsvannet bekkefelt inkl. vannene Savvannet, Lille EksjøLindlandsvannet samt Steaelva.
Tiltaket medfører at Knutebekken legges i kulvert over en strekning på om lag 130 meter.
Kulverten skal utformes slik at det ikke danner vandringshinder for fisk og andre vannlevende
organismer. Ved bruk av kulvertløsning skal det tilrettelegges for passering av landlevende
organismer ved hjelp av langsgående repos, naturlig bunnsubstrat og kanter med stedegen
vegetasjon langs vannforekomsten. Tiltak i vassdrag krever tillatelse etter forskrift om fysiske
tiltak i vassdrag samt en vurdering etter vannressurslovens § 11. Tiltaket vil likevel ta
arealbeslag i sideterreng, kantvegetasjon og bunnsubstrat. Påvirkning på Knutebekken
vurderes som forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S8 Skomakarheiane-Sandvannet
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet på
delstrekningen, da den går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før.
Tiltaket forringer og splitter opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner reduseres.
Påvirkning vurderes til forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V17 Bjørkekjerrheia – Lomstjennheia
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres overgang over nye vei som
skal hensynta vilt i kombinasjon med grusvei. Ny vei vil gå i ny trase og utgjøre en ny barriere
i tillegg til eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt barrierevirkning for viltet. Ny vei med
viltgjerde vil kanalisere viltet til tilrettelagte kryssinger over vei. Flerbrukspassasje med
tilrettelegging for vei vil gi viltet mulighet for å krysse ny E18 og minske barrierevirkning.
Tiltaket vil splitte sammenhenger for viltet, men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor
grad. Påvirkningen vurderes som mindre alvorlig svekking av vandringsmulighet.
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Påvirkning vurderes til noe forringet.
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø9 - Art unntatt offentligheten.
Innenfor delområdet vil det bli arealbeslag til nye veier. Økt menneskelig aktivitet vil påvirke
hele delområdet på delstrekningen. Støyberegninger viser at delområdet blir støypåvirket
med støy over 55 dB i nærmere 80 % av arealet. Tiltaket leder til varig forringelse av høy
alvorlighetsgrad. Påvirkningen vurderes til sterkt forringet.
Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges vassdrag og sammenhengende naturområde vurdert
til forringet, og økologisk funksjonsområde vurdert til sterkt forringet. Tiltakets påvirkning på
delområdet er vurdert til å være: forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vei i dagen med bru på 62 m)
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L12 Eksjø- Lindlandsvannet bekkefelt inkl. vannene Savvannet, Lille EksjøLindlandsvannet samt Steaelva.
Vurderingen legger til grunn at alternativet med bru over Knutebekken ikke medfører
konstruksjoner i vassdraget. Påvirkningen på Knutebekken vurderes som ubetydelig.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S8 Skomakarheiane-Sandvannet
Tiltaket går på bru over Knutebekken, og den landskapsøkologiske sammenhengen på
delstrekningen, brytes i mindre grad. Tiltaket går gjennom natur med lite infrastruktur og
bebyggelse fra før. og forringer økologiske funksjonsområder, men vesentlige funksjoner
oppretholdes I stor grad. Påvirkning vurderes til noe forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V17 Bjørkekjerrheia – Lomstjennheia
Tiltaket vurderes og gi ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt. Bru på 62 m over
Knutebekken og flerbrukspassasje sør for delområdet med tilrettelegging for vei vil gi viltet
mulighet til å bevege seg under ny E18. Påvirkning vurderes som ubetydelig endring.
Økologiske funksjonsområder for arter
Ø9 - Art unntatt offentligheten.
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Innenfor delområdet vil det bli arealbeslag til nye veier. Økt menneskelig aktivitet vil påvirke
hele delområdet. Støyberegninger viser at hele delområdet blir støypåvirket med støy over
55 dB i nærmere 80 % av arealet. Tiltaket leder til varig forringelse av høy alvorlighetsgrad.
Påvirkningen vurderes til sterkt forringet.
Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges sammenhengende naturområde vurdert til noe
forringet, og økologisk funksjonsområde vurdert til sterkt forringet. Tiltakets påvirkning på
delområdet er vurdert til å være: noe forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.

5.4.2 Friluftsliv/ by- og bygdeliv
Dagens situasjon
Delstrekning 4 går gjennom delområde F28 «Vierliheia - Lindland»
F28 «Vierliheia - Lindland»
Delområdet omfatter sammenhengende utmarksområder over Vierliheia og Stavvann i vest,
Lindland og Lindlandsvannet i øst. Utmarka brukes som turområde, og har flere merkede og
kartlagte turstier, samt lokalveier som har verdi som ferdselsårer for friluftsliv. Området har
noe spredt bebyggelse ved Lindland, og er i dag skjermet fra trafikkstøy. Delområdet har et
rikt dyreliv og brukes aktivt til jakt og fiske. Savannet og Lindlandsvannet er to av flere
fiskevann i delområdet.
Turområdet rundt Vierli er attraktivt, og har kulturlandskap med lite inngrep og kulturminner
fra fløting i vassdrag. Store deler av delområdet inngår i det kartlagte friluftslivsområdet
"Timmeråsen" (ID. FK00013629), verdsatt som viktig friluftslivsområde (Miljødirektoratet,
2020). Lokalveiene Aklandsveien og Lindlandsveien brukes til ferdsel og rekreasjon, og brukes
mye til sykkel og rulleski, hvor veien blant annet inngår i rundturer til Eksjø og til Sandvannet.
Det er noe boligbebyggelse langs Aklandsveien. Mellom Lindlandsveien og Aklandsveien, er
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det ferdselsforbindelser via stier og traktorveier. Ved Pollen ved Savannet, går det et historisk
veifar langs Knutebekken til Knuten.

Verdi
F28 «Vierliheia - Lindland»
Delområdet har gode kvaliteter og brukes av flere. Delområdet er vurdert til å ha middels
verdi.

Figur 5-34 Utsnitt av verdikart
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Samlet vurdering:
Delstrekning 4 går kun gjennom ett delområde, og vurdert til å være middels.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Vei i dagen med fylling)
Det historiske veifaret langs Knutebekken, fra Pollen og til Knuten, vil legges noe om slik at
det opprettholdes under ny E18-bru over Savannet, samt i kulvert under ny vei ved
Knutebekken. Tilgjengelighet for ferdsel vil bli ivaretatt på tvers av nytt veianlegg.
Selv om ferdsel langs veifaret vil bli ivaretatt, vil omgivelsene veifaret går gjennom få svært
reduserte opplevelseskvaliteter. Med omfattende kryssløsning ved Savannsheia, samt ny E18
gjennom friluftslivsområder rundt Timmeråsen og Savannet, vil området bli dominert av
infrastruktur. Delstrekningen vil få et mye dårligere lydbilde.
Det er vurdert til at opplevelseskvalitetene langs delstrekningen vil bli så reduserte at
området ikke lengre vil være attraktivt. Påvirkningen er vurdert til å være sterkt forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vei i dagen med bru på 62 m)
Det historiske veifaret langs Knutebekken krysser nytt veianlegg under ny E18-bru. Tiltaket og
påvirkningen er ellers sammenfallende som beskrevet for alternativ A. Påvirkningen er vurdert
til å være sterkt forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
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Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av
tiltaket blir dermed: (--), betydelig miljøskade for delstrekningen.
Alternativ B
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av
tiltaket blir dermed: (--), betydelig miljøskade for delstrekningen.

5.4.3 Landskapsbilde
Dagens situasjon

Delområdet omfatter landskapsrommet rundt vannene Langhøl, Pollen og Savannet.
Vannene er omgitt av bratte, skogkledte åssider. En smal trang dal som omgir Langhøl og
Pollen vider seg ut, og gir utsyn og romfølelse ved Savannet. Høgspent krysser dalrommet
ved Pollen.

Verdi
L 33 Savannet: Delområdet omfatter et naturpreget landskap med gode visuelle kvaliteter.
Vannspeil og skogkledte åser skaper sammen en helhet med god balanse mellom helhet og
variasjon. Middels verdi.
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Figur 5-35 Verdikart landskapsbilde

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
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Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Vei i dagen med fylling)
Veilinja for ny E18 krysser i bru rett sør for Pollen og over Knutebekken. Det etableres nytt
kryss for tilkobling til E18 for fylkesvei 416 ved Barlinddalen. Ved krysset vil det bli ca. 8 m
høye fjellskjæringer som eksponeres noe ut mot Savannet. Savannsheia vil skjerme inngrepet
noe. Brukryssingen vil innvirke visuelt på hele landskapsrommet rundt Savannet. Både selve
brua og store fyllinger langs veilinja inn mot brua vil endre deler av den visuelle
innrammingen rundt Savannet mye. Det etableres ny tilkomstvei inn mot krysset i
Barlinddalen fra eksisterende E18 ved Øylandsdal. Landskapet vil endres sterkt med
skjemmende inngrep. Forringet.
I forhold til innvirkning på landskapsrommet Savannet ligger i har brufyllingene mot
nordenden av vannet større visuell eksponering og effekt enn fyllingen ved Knutebekken.
Fyllingen ved Knutebekken vil ligge slik at den vil kunne være skjermet av eksisterende
vegetasjon som vokser i dalsidene mot Savannet. På grunn av terrengforholdene vil den
negative landskapsvisuelle effekten være lokal ved Knutebekken.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vei i dagen med bru på 62 m)
Alternativet har de samme overordnede negative virkningene på eksisterende landskapsbilde.
Lokalt ved Knutebekken vil en bru være mer skånsom enn stor fylling.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
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5.4.4 Kulturarv
Dagens situasjon
Delområde K21 Langhøl og Savannet
Delområdet ligger i og ved vassdragene med samme navn, vest for eksisterende E18. Det
ligger flere eldre plasser innenfor delområdet, herunder Sagen og Rundholt.
Husmannsplassen Pollen ligger i et eldre bosetningsområde innenfor delområdet, datert til
1600-tallet. I dag finnes det ingen stående byggverk igjen etter husmannsplassen Pollen, men
det er synlige strukturer i landskapet (tufter, rydningsrøyser mm).
Gjennom området går det også et eldre veifar, langs Knutebekken. Veifaret leder fra den
gamle Vegårsheiveien over Pollen, langs Knutebekken, og opp til gården Knuten hvor den
treffer på Vierliveien.
Det finnes rester etter flere kullmiler, som i likhet med andre områder i plan- og
influensområdet er fra 1700- og 1800-tallet. Det var i denne perioden trekull ble brukt til
jernutvinning.
Steinalderboplassene ligger i forlengelse av husmannsplassen Pollen, på vestsiden av
vassdraget.

Verdi
I delområdet ligger det flere SEFRAK-registrerte bygg. Disse ligger ved plassene Fossen og
Sagen, og er av ulik tilstand og opprinnelighet. Våningshuset ved Sagen bør trekkes frem
som spesielt godt vedlikeholdt og autentisk. Smia ved Rundholt fremstår også opprinnelig i
sin utforming, men mindre vedlikeholdt. De øvrige byggene på denne plassen fremstår
kraftig ombygd. Bygningene er av lokal betydning og er vurdert til å ha noe bruks- og
kunnskapsverdi, men liten opplevelsesverdi.
Den tidligere husmannsplassen ved Pollen, som ifølge skriftlige kilder kan dateres til 1600tallet, representerer en kulturminnekategori som tidligere var et vanlig innslag i
kulturlandskapet, men som på grunn av fraflytting og generelt lite vedlikehold er blitt
betydelig redusert i sitt antall i dag. Det er derfor knyttet kunnskapsverdi, og underverdiene
representativ – sjeldenhet til dette kulturmiljøet.
Sørvest i delområdet ligger det et historisk veifar, den gamle Vegårsheiveien. Denne følger
Knutebekken, og vurderes til å ha noe bruks-, opplevelses- og kunnskapsverdi.
Sentralt sør i delområdet ligger to steinalderplasser. Disse er automatisk fredete, og dermed
gitt stor verdi.
Ved Langhøl og Savannet knytter verdien seg til eldre gårdsbruk/plasser, historisk veifar og
arkeologiske minner. Kulturminnene i delområdet har sammenheng med fløtings- og
fiskeaktivitet ved Savannet. Tidsspennet er stort. Til tross for at området i dag fremstår
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gjengrodd, er området lite fragmentert av nyere tids infrastruktur og utbygging. K21 Langhøl
og Savannet er samlet vurdert til å ha stor verdi.

Figur 5-36 Verdikart kulturarv. Kilde: COWI AS, 2021

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Samlet vurdering: Samlet vurderes verdien innenfor delstrekning 4 for å være: Stor.

Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Vei i dagen med fylling)
Alternativ A er foreslått lagt på fylling over Knutebekken, med en liten kulvert i sørenden av
fyllingen. Tiltaket medfører at to nyere tids kulturminner blir direkte berørt. Et ikke-fredet
veifar (ID: 267165-1) må delvis fjernes der fylling etableres. En fløtningsskjerm (ID: 263235-1)
må fjernes i sin helhet. Kulvert sikrer at det historiske veifaret forblir åpent for ferdsel, m-en
opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet som en gang var tilknyttet bekken vil langt på
vei bli forringet. Området vil også bli utsatt for støy og støv.
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Tiltaket vil bli et svært synlig element i området. Dette vil bidra til å redusere opplevelsen av
det kulturhistoriske landskapet i vassdraget, og svekke lesbarheten av det. Kulturminnene
som blir direkte berørt mister deler av sin opprinnelige kontekst, og dette vurderes som
negativt.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vei i dagen med bru på 62 m)
Ny vei er foreslått lagt på bru over Knutebekken. Tiltaket medfører at to nyere tids
kulturminner (ID: 267165-1) og en fløtningsskjerm (ID: 263235-1), vil kunne bevares. Dette er
derimot avhengig av behov for anleggsområde ved bygging og plassering av konstruksjoner
og brukar. Veifaret forblir åpent for ferdsel. Traseen vil for deler av strekningen kunne
bevares/tilbakeføres med eksisterende trasé. Videre kan vassdraget i større grad bevares i sitt
opprinnelig løp. Opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet som en gang var tilknyttet
veien vil bli forringet. Området vil også bli utsatt for støy og støv.
Tiltaket vil bli et synlig element i området, men vil i mindre grad enn Alternativ A danne en
barriere i området. Tiltaket vil allikevel bidra til å redusere opplevelsen av det kulturhistoriske
landskapet i og ved vassdraget, og svekke lesbarheten av det. Kulturminnene som blir direkte
berørt mister deler av sin opprinnelige kontekst, og dette vurderes som negativt.
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Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.

5.4.5 Naturressurser
Dagens situasjon

Vannressurs
Delstrekningen går gjennom et område som er ubebygd og her brukes vannressursen derfor
ikke i dag. NGUs kart viser, at det i nærheten av alternativene ikke er grunnvannspotensial i
løsmassene i området. Dette stemmer overens med at løsmassekartet viser humusdekke/tynt
torvdekke over berggrunn.
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Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruk: Det er ingen jordbruksarealer innenfor delstrekningen
Utmark: Delstrekningen ligger i Delområde U13, og har utstrekning et stykke på hver side av
Knutebekken ved Savannet. Det går en traktorvei fra gården Knuten, langs Knutebekken
rundt Langhølknuten og opp til fv. 416.

Verdi
Vannressurs
Alternativene er i delområde V15 (Fra Brokelandheia til Storelva), når det gjelder
vannressurser. Det er ingen bosetninger og det er ikke identifisert grunnvannspotensial i
løsmassene. Basert på dette anses vannressursen rundt delstrekning 4 å ha ubetydelig verdi.
Jordbruk og utmarksressurser
Det er ikke jordbruksarealer innenfor området.
Adkomst til skogsarealer for utnyttelse, og muligheten for jakt er vurdert til noe verdi.
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Samlet vurdering: Utmark har høyest verdi her, og samlet sett vurderes verdien til å være
lavere del av noe verdi.

Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Vei i dagen med fylling)
Vannressurs
Rundt alternativet kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i skjæring,
eller vannkvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for eksempel salt
eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Imidlertid er det ikke utpekt noen områder med
grunnvannspotensial i nærheten, og området er ubebygd. Derfor anses det bare å være en
ubetydelig endring når det gjelder vannressurser.
Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruk: Det er ikke jordbruksarealer her. Påvirkning er ikke relevant.
Utmark: Tiltaket krysser over dalen ved Knutebekken i fylling. Det ligger en driftevei langs
Knutebekken som krysses. Drifteveien vil ikke få passering under fyllingen. Det er fortsatt
mulig å komme til arealene via drifteveien som kommer nordfra langs Savannet. Påvirkningen
vurderes derfor til å bli ubetydelig for skogbruk.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse blir
terrenget delt opp, men områdene på begge sider er store nok for effektiv jaktutøvelse.
Påvirkningen samlet sett for jordbruk og utmark vurderes til å bli ubetydelig.
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Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Vei i dagen med bru på 62 m)
Vannressurs
Rundt alternativet kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i skjæring,
eller vannkvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for eksempel salt
eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Imidlertid er det ikke utpekt noen områder med
grunnvannspotensial i nærheten, og området er ubebygd. Derfor anses det bare å være en
ubetydelig endring når det gjelder vannressurser.
Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruk: Det er ikke jordbruksarealer her. Påvirkning er ikke relevant.
Utmark: Tiltaket krysser over dalen ved Knutebekken i bru. Det ligger en driftevei langs
Knutebekken som krysses. Drifteveien vil få passering under brua. Påvirkningen vurderes
derfor til å bli ubetydelig for skogbruk.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse blir
terrenget delt opp, men områdene på begge sider er store nok for effektiv jaktutøvelse.
Påvirkningen samlet sett for jordbruk og utmark vurderes til å bli ubetydelig.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet.

5.4.6 Konfliktkart
Konfliktkartet under er en sammenstilling av verdikartene og viser områder med ulik grad av
konfliktnivå innenfor delstrekning 4. Figuren under viser at begge alternativene ligger i
samme trasé.
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Figur 5-37 Konfliktkart for delstrekning 4. Begge alternativene ligger i samme trasé, innenfor området med samme
konfliktnivå, men alt. A med fylling vil beslaglegge noe større areal.
Skala

Forklaring

Kartsymbol

Delområder med stor / svært stor verdi med stor grad av sårbarhet

Tykk rød skravur (0,5 pt)

Delområder med middels verdi og middels grad av sårbarhet

Tynn rød skravur (0,2 pt)

Delområder med noe verdi / verdi uten betydning / ikke kartlagt med liten grad av

Ingen markering /

sårbarhet

skravur

Stort negativt
konfliktnivå
Middels negativt
konfliktnivå

Lavt konfliktnivå
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5.5 Delstrekning 5: Eksjø/Djupmyr
Profil 14900 - 17900

Figur 5-38 Oversiktskart av delstrekning 5. Alternativ A vestre linje med vei i dagen. Alternativ B østre linje med
tunnel (hvit stiplet linje) og resten av strekningen med vei i dagen. Rød stiplet linjer markerer avgrensning av
delstrekningen.

Delstrekningen ligger i Vegårshei kommune, ved Eksjø/Espehaugen. Det er ønskelig med en
vurdering av tunnellinje alternativ B med tunnel på strekningen med hvit stiplet linje i figuren
over.
Alternativ A

Vestre linje med vei i dagen.

Alternativ B

Østre linje med tunnel, ca. 650 m

5.5.1 Naturmangfold
Dagens situasjon
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L10 Mjåvann-Molandsvann og Mjåvann bekkefelt
Delområdet blir berørt og omfatter vannforekomstene Molandsvann-Mjåvann og Mjåvann
bekkefelt. Molandsvann-Mjåvann er registrert med god økologisk tilstand, forsuringspåvirket
i liten grad (Vann-nett, 2020). Presisjonsnivået er lavt. Mjåvann er benyttet som
drikkevannskilde. Mjåvann bekkefelt er registrert med god økologisk tilstand, kjemisk tilstand
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udefinert. Mjåvannet bekkefelt påvirket i liten grad av sur nedbør. Resultatene fra
forundersøkelsene indikerer at Molandsvann har svært god økologisk tilstand med hensyn til
planteplankton og at innsjøen har moderat økologisk tilstand med hensyn til småkreps
forsuringsindeks, LACI 1-2. Fiskeundersøkelser i Molandsvann indikerer moderat økologisk
tilstand. Bekk fra Store Grimsbutjenna renner ut i Brattlandskilen, som ligger nordøst i
Molandsvann. Snøreistjenn munner ut i sørvestre del av Molandsvann.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S8 Skomakarheiane - Sandvannet
Naturområdene i delområdet domineres av sammenhengende skog, hvorav omtrent en
tredjedel består av eldre skog. Granskog, barblandingsskog og løvskog dominerer. Myr
forekommer spredt i nordre del av delområdet. I søndre del utgjør myr en stor andel av
naturen. Det er lite infrastruktur og bebyggelse innenfor delområdet. Eksisterende E18 går
øst for delområdet. Delområdet består også av områdene øst for ny E18, langs med ny
adkomstveg til Risør og Moland.
S7 Stormyr - Eksjø
Naturområdene i delområdet domineres av sammenhengende skog, hvorav omtrent en
fjerdedel består av eldre skog. Granskog, barblandingsskog og løvskog dominerer. Myr
forekommer spredt i delområdet. Eksisterende E18 med viltgjerde går gjennom hele området
fra Stormyr til Lindtjenn. Sør for Lindtjenn går E18 øst for delområdet ned til Moland. Det er
større avgrensende vannsystemer både øst, (Molandsvann) og vest (Vestre Skorstølvannet)
for delområdet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V15 Lille Eksjø – Riggusberget
Vilttrekk krysser på strekningen Djupmyr til Langemyr. Området sees på som et
sammenhengende myr- og skogsatt landskap mellom områdene rundt Lille Eksjø og
Riggusberget. Delområdet har sitt senter i Langemyrdalen men brer seg både i retning nord
og sør. Eksisterende E18 er i retning øst lokalisert ca. 2 km fra delområdet, hvor det stedvis er
etablert viltgjerde med underganger.
Det er registrert flere trekk av hjortevilt over en omtrentlig 1.8 km lang strekning. Trekkene er
satt til verdi C. Vilttrekket omtales som trekkrute for hjortevilt og kryssing av E18 hvor det er
registrert påkjørsler de siste årene. Det er i denne planfasen registrert tre vilttrekk med verdi
C som krysser prosjektområdet, disse er lokalisert på strekningen Djupmyr til Langemyr.
Sportellinger viser høy frekvens i områdebruk av elg omtrentlig mellom Djupmyr til
Langemyr.
V14 Marfuheia – Stormyr
Vilttrekket krysser sør for Grimsbumyrene og videre øst under eksisterende bru ved
Pinesundet. Området sees på som et større sammenhengende skoglandskap mellom
Marfuheia og Stormyr. Delområdet gjelder området ved Grimsbumyrene. På denne
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strekningen av eksisterende E18 er det etablert viltgjerde med undergang under bru og
kulvert lenger nord.
Vilttrekket omtales som et område hvor hjortevilt trekker under brua, på begge sider av
vassdraget ved Pinesund. Trekket er satt til verdi C. Både elg og rådyr er rapportert inn i
fallviltregisteret ved Pinesund. Molandsvann i sør-sørøst gir landskapet en kanaliserende
effekt på naturmangfoldet og hjorteviltet.
Vernet natur
Det er ikke registrert vernede områder etter naturmangfoldloven (2009) i influensområdet.
Planområdet krysser flere verna vassdrag, som er vurdert i undertema landskapsøkologiske
funksjonsområder – vassdrag.
Viktige naturtyper
N125 Snøreistjenn, ny lokalitet, Gammel lavlandsblandingsskog – boreonemoral granblandingsskog
"Lokaliteten har god økologisk tilstand og er i liten grad negativt påvirket av menneskelige
inngrep. Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en variert gammel
blandingsskog med en del storvokste trær, en del død ved av gran og osp og noen få små hule
eiker. Lokaliteten bør undersøkes om høsten for ett-årige vedboende sopp" (Solvang R. ,
Naturtypekartlegging, 2018-2020).
Økologiske funksjonsområder for arter
De er ikke registrert økologiske funksjonsområder for arter på delstrekningen.

Verdi
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L10 Mjåvann-Molandsvann og Mjåvann bekkefelt
Delområde L10 er leveområde for vanlig utbredte arter i området. Delområdet vurderes til
middels verdi.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S8 Skomakarheiane – Sandvannet
Delområdet vurderes å ha lokalt viktig landskapsøkologisk funksjon, da det kun binder
sammen innlandet med et mindre og fragmentert kystområde. Delområdet anses å være
økologisk funksjonsområde for vanlige arter, særlig i områder utenfor trase til eksisterende
E18. Delområdet vurderes til noe verdi.
S7 Stormyr - Eksjø
Delområdet vurderes å ha regionalt viktig landskapsøkologisk funksjon, da det binder
sammen innlandet med et større sammenhengende kystområde. Delområdet anses være
økologisk funksjonsområde for vanlige arter, samt å ha betydning i sammenbinding av
funksjonsområder for arter. Delområdet vurderes til middels verdi.
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Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V15 Lille Eksjø – Riggusberget
Delområdet har lokal landskapsøkologisk funksjon som trekkvei for hjortevilt. Området
binder sammen store skogsområder som er viktige funksjonsområder for arter. Delområdet
vurderes til middels verdi.
V14 Marfuheia – Stormyr
Delområdet har lokal landskapsøkologisk funksjon som trekkvei for hjortevilt. Området
binder sammen store skogsområder som er viktige funksjonsområder for arter. Delområdet
vurderes til middels verdi.
Viktige naturtyper
N125 Snøreistjenn, ny lokalitet, Gammel lavlandsblandingsskog – boreonemoral granblandingsskog
Lokaliteten er kartlagt som viktig (B-verdi) etter DN-håndbok 13. Delområdet vurderes til
middels verdi.
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Figur 5-39 T.v.: verdikart naturmangfold, viktige naturtyper, økologiske funksjonsområder for arter,
landskapsøkologiske funksjonsområder vilttrekk. T.h.: verdikart naturmangfold, landskapsøkologiske
funksjonsområder vassdrag- og sammenhengende naturområder.

Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges delområder med middels verdi, bestående av
vassdrag, vilttrekk, sammenhengende naturområder og naturtypelokaliteter. Delstrekningen
vurderes til middels verdi.
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Vestre linje med vei i dagen
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
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L10 Mjåvann-Molandsvann og Mjåvann bekkefelt
Tiltaket innebærer mindre nærføring til Brattlandskilen (Molandsvann) enn ved alternativ B.
Påvirkningen til Snøreistjenn er størst ved alternativ A. Påvirkningen vil først og fremst være
avrenning av renset veivann, hvor salt er den viktigste komponenten med størst biologisk
påvirkningspotensiale. Påvirkningen vurderes som noe forringet, og bygger på at de
landskapsøkologiske funksjonene opprettholdes i tråd med krav til utforming av
vassdragskrysninger og krav til rensing av veivann.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S8 Skomakarheiane – Sandvannet
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Tiltaket forringer og splitter
opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner reduseres. Påvirkning vurderes til
forringet.
S7 Stormyr – Eksjø
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i store deler av
delområdet, da det går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Tiltaket
forringer og splitter opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner reduseres.
Påvirkning vurderes til forringet.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V15 Lille Eksjø – Riggusberget
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Det skal etableres viltovergang på ny E18.
Eksisterende E18 med viltgjerde gir barrierevirkning for viltet. Ny E18 vil gå i ny trase og
utgjøre en ny barriere i tillegg til eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt barrierevirkning
for viltet. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere viltet til viltovergang for å krysse ny E18. Tiltaket
vil splitte sammenhenger for viltet, men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad.
Påvirkningen vurderes som mindre alvorlig svekking av vandringsmulighet. Påvirkning
vurderes til noe forringet.
V14 Marfuheia – Stormyr
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Eksisterende E18 med viltgjerde gir
barrierevirkning for viltet. Ny E18 vil gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til
eksisterende E18. Tiltaket vurderes å gi økt barrierevirkning for viltet selv om det skal
etableres en viltovergang på ny E18. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere viltet til passasje som
vil gi viltet mulighet for å krysse ny E18. Tiltaket vil splitte sammenhenger for viltet, men
vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkningen vurderes som mindre alvorlig
svekking av vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe forringet.
Viktige naturtyper
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N125 Snøreistjenn, ny lokalitet, Gammel lavlandsblandingsskog – boreonemoral granblandingssko
Tiltaket gjør arealbeslag i over 50 % av delområdet. Restareal mister økologiske kvaliteter og
funksjoner på grunn av oppsplitting i mindre deler uten sammenheng. Påvirkningen vurderes
til sterkt forringet.
Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges naturtypelokalitet med middels verdi vurdert til sterkt
forringet, og sammenhengende naturområder vurdert til forringet. Tiltakets påvirkning på
delstrekningen er vurdert til å være: forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Østre linje med tunnel, ca. 650 m)
Landskapsøkologiske funksjonsområder – vassdrag
L10 Mjåvann-Molandsvann og Mjåvann bekkefelt Tiltaket innebærer større nærføring til
Brattlandskilen (Molandsvann) enn ved alternativ A. Påvirkningen til Snøreistjenn er minst ved
alternativ B. Påvirkningen vil først og fremst være avrenning av renset veivann, hvor salt er
den viktigste komponenten med størst biologisk påvirkningspotensiale. Påvirkningen
vurderes som noe forringet, og bygger på at de landskapsøkologiske funksjonene
opprettholdes i tråd med krav til utforming av vassdragskrysninger og krav til rensing av
veivann.
Landskapsøkologiske funksjonsområder – sammenhengende naturområder
S8 Skomakarheiane – Sandvannet
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Sør i delområdet går veien i
tunnel, og her vurderes påvirkning som ubetydelig. På størstedelen av strekningen går veien i
dagen. Tiltaket forringer og splitter opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner
reduseres, men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkning vurderes til noe
forringet.
S7 Stormyr – Eksjø
Tiltaket bryter i stor grad den landskapsøkologiske sammenhengen i hele delområdet, da den
går gjennom natur med lite infrastruktur og bebyggelse fra før. Nord i delområdet går veien i
tunnel, og her vurderes påvirkning som ubetydelig. På størstedelen av strekningen går veien i
dagen. Tiltaket forringer og splitter opp økologiske funksjonsområder slik at funksjoner
reduseres, men vesentlige funksjoner oppretholdes I stor grad. Påvirkning vurderes til noe
forringet.

Side 219 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Landskapsøkologiske funksjonsområder – vilttrekk
V15 Lille Eksjø – Riggusberget
Tiltaket vurderer og gi ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt. Tunnel på ca.
650m m gjennom Djupmyrlia nord for delområdet og viltpassasje ved delområdet vil gi viltet
mulighet til å bevege seg over ny E18. Påvirkning vurderes som ubetydelig endring.
V14 Marfuheia – Stormyr
Tiltaket avskjærer viltets mulighet til å bevege seg fritt. Ny vei med viltgjerder er en barriere
der viltet blir ledet til tilrettelagte passasjer. Eksisterende E18 med viltgjerde gir
barrierevirkning for viltet. Ny E18 vil gå i ny trase og utgjøre en ny barriere i tillegg til
eksisterende E18. Ny vei med viltgjerde vil kanalisere viltet til passasje som vil gi viltet
mulighet for å krysse ny E18. Tiltaket vurderes å gi økt barrierevirkning for viltet selv om veien
skal gå i tunnel sør for delområdet. Avstand til tunnel blir for stor til å ha en vesentlig
betydning for delområdet. Tiltaket vil splitte sammenhenger for viltet, men vesentlige
funksjoner opprettholdes i stor grad. Påvirkningen vurderes som mindre alvorlig svekking av
vandringsmulighet. Påvirkning vurderes til noe forringet.
Viktige naturtyper
N125 Snøreistjenn, ny lokalitet, Gammel lavlandsblandingsskog – boreonemoral granblandingssko
Delområdet er lokalisert utenfor veianlegget og blir ikke påvirket av arealbeslag eller andre
faktorer. Påvirkningen vurderes til ubetydelig endring.
Samlet vurdering:
I den samlede vurderingen vektlegges vassdrag, sammenhengende naturområder og vilttrekk
vurdert til noe forringet. Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: noe
forringet.

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (- -), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
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5.5.2 Friluftsliv / by- og bygdeliv
Dagens situasjon

Delstrekning 5 går gjennom delområde F24 «Eksjø- Espehagen».
F24 Eksjø-Espehagen
Delområdet omfatter turområder ved Eksjø og Espehaugen vest for dagens E18. Rundt Eksjø
er det eksisterende, samt ytterligere planlagt fritidsbebyggelse. Eksjø er mye brukt som
rekreasjonsområde, har gode naturkvaliteter, og et godt lydbilde. Vannet brukes også til
fiske. Arealet rundt Espehaugen, Risørs høyeste punkt (243 moh.), har flere gamle
ferdselsveier. Sør for Espehaugen, ved Riggusberget, ligger den sagnomsuste Riggusteinen.
Delområdet har mange gode kvaliteter for friluftsliv og har flere ruter for sykkel- og fotturer.
De historiske ferdselsårene kirkeveien fra Vegårshei til Søndeled, samt byvei fra Vegårshei til
Risør, går mellom Eksjø og Moland.
Delområdet brukes som jaktområde, og har flere fiskevann, blant annet Kallsvannet og
Saltvatnet. Det inngår flere kartlagte friluftslivsområder i delområdet, herunder flere
badeplasser. Registreringer fra barn (Vegårshei skole, Søndeled skole og Lyngmyr skole, nov.
2020 i regi av Cowi) viser at området er i bruk av barn. Barn har registrert bruk av jaktterreng
vest for Molandsvann, samt flere turstier og bålplasser rundt Molandsvann, og badeplasser
ved Molandsvann og Fisketjenn. Areal øst for Eksjø er i gjeldende plan avsatt med
hensynssone for hensyn til nærmiljø og friluftsliv.

Verdi
F24 Eksjø- Espehagen
Delområdet har gode kvaliteter som brukes av flere, og er vurdert til å ha middels verdi.
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Figur 5-40 Utsnitt fra verdikart

Samlet vurdering:
Delstrekning 5 går gjennom F24 Eksjø- Espehagen og er vurdert til å ha middels verdi.

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
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Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Vestre linje med vei i dagen)
Ny E18 er planlagt i ny trasé gjennom utmarka mellom Molandsvannet og Eksjø.
Ny vei vil gi direkte arealbeslag i friluftsområder som mange bruker, og vil få sterk
barriereeffekt og dele opp sammenhengende turterreng.
Det er planlagt tilrettelagt kryssing på tvers av ny E18 ved Djupmyr, ved Limyrveien i kulvert
under ny E18. Planlagt kulvert vil ivareta ferdselsforbindelsen for kirkeveien/byveien. Stier i
området må legges om noe, slik at de kan knyttes til kulverten for ferdsel på tvers av ny E18.
Det vil også være mulig å ta seg over ny E18 via planlagte viltpassasjer ved Langemyr og ved
Orremyra/ Grimsbumyrene.

Figur 5-41 Ny E18 vil få stor barrierevirkning og gi arealbeslag i friluftsområder som er brukt av mange. Sett fra
sørvest mot nordøst.

Lydbildet:
Ny vei vil føre til støy fra trafikk i områder som i dag er skånet fra trafikkstøy, og
delstrekningen vil få et vesentlig dårligere lydbilde.
Samlet for delstrekningen:
Ny E18 vil gi arealbeslag, og utgjøre en stor fysisk og visuell barriere i terrenget langs
delstrekningen, der det er langt mellom tilrettelagte kryssinger av det nye veianlegget.
Veitiltaket vil gi nedsatt fremkommelighet på tvers av ny E18. Delområdet vil få støy fra
trafikk, og et vesentlig dårligere lydbilde. Området får redusert attraktivitet som tur- og
jaktområde. Påvirkningen er vurdert til å være forringet.
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Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Østre linje med tunnel, ca. 650 m)
Ny E18 er planlagt i ny trasé gjennom utmarka mellom Molandsvannet og Eksjø.
Ny vei vil gi direkte arealbeslag i friluftsområder som mange bruker, og vil få sterk
barriereeffekt og dele opp sammenhengende turterreng.
Ny E18 er foreslått i tunnel vest for Espehaugen. Ferdsel på tvers av det nye veianlegget vil
kunne opprettholdes mellom Eksjø på vestsiden og Moland på østsiden der veien er lagt i
tunnel, via terrenget slik det er i dag. Tunnelens plassering, vil gjøre at ferdselen i terrenget vil
fremstå med redusert tilgjengelighet. Det er bratt terreng i strekket veien går i tunnel, og
eksisterende stier som i dag følger terrenget mot Espehaugen, vil bli brutt av veilinjen. På
grunn av topografien i området, vil ferdselsforbindelsen Kirkeveien/ byveien ikke ivaretas, ny
E18 er planlagt med daglinje der ferdselslinjen går i dag. Dersom kirkeveien skal legges om
via området der veien går i tunnel, vil ferdselsforbindelsen bli noe bratt.
Stiene i området må legges om noe, slik at de kan knyttes til terrenget over tunnelen for
ferdsel på tvers av ny E18. Det vil også være mulig å ta seg over ny E18 via planlagt
viltpassasje ved Orremyra/ Grimsbumyrene.
Lydbildet:
Ny vei vil føre til støy fra trafikk i områder som i dag er skånet fra trafikkstøy, og
delstrekningen vil få et vesentlig dårligere lydbilde der veien går i dagen. Lokalt der ny vei
ligger i tunnel, vil lydbilde være noe bedre enn resten av delstrekningen, der veien går i
dagen. Imidlertid vil begrenset utstrekning på tunnelen, samt økt støy ved tunnelportalene
og fra veilinjen ellers, medføre at tunellen ikke får vesentlig betydning for støyvirkningen av
veianlegget samlet sett for delstrekningen. Det er derfor vurdert til at delstrekningen vil få et
dårlig lydbilde.
Samlet for delstrekningen:
Ny E18 vil gi arealbeslag, og utgjøre en stor fysisk og visuell barriere i terrenget i
delstrekningen, der det er langt mellom tilrettelagte kryssinger av det nye veianlegget.
Veitiltaket vil gi nedsatt fremkommelighet på tvers av ny E18. Delområdet vil få støy fra
trafikk, og et vesentlig dårligere lydbilde. Området får redusert attraktivitet som tur- og
jaktområde. Påvirkningen er vurdert til å være forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
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Konsekvenser av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (--), betydelig miljøskade for delområdet.

5.5.3 Landskapsbilde
Dagens situasjon
L29 Molandsvann-Mjåvann
Delområdet omfatter Molandsvann og Mjåvann med innrammende åser og koller rundt.
Vannene er ganske store og langstrakte og følger en terrengforsenkning i nordøst-sørvestlig
retning. Molandsvann i sørvest drenerer ned mot Mjåvann i nordøst og vannene skilles av ei
bru for dagens E18 som krysser her. Landskapsbildet er preget av skogkledde lier ned mot
vannspeilet, men er også påvirket av en stor kraftlinje som krysser vannet og dalsidene.
Eksisterende E18 følger østsiden av Molandsvann sørfra før kryssing ved Pinesundet før den
dreier vestover mot Lindtjenn.
L30: Eksjø
Delområdet omfatter Eksjø og Lille Eksjø med tilgrensende skoglandskap/ innramming.
Fylkesvei 416 går i sørenden av Eksjø og følges av en høgspent. Ellers har delområdet
naturpregede landskapsrom.
L32 Langemyr-Espehaugen
Delområdet omfatter de markerte åsene Espehaugen, Skomakerheiane og Fjerbumyrheia.
Tett barskog og skogsdrift preger området. Myrer og små tjern i forsenkninger i terrenget
skaper variasjon i skogsterrenget.

Verdi
L29 Molandsvann-Mjåvann
De visuelle kvalitetene blir noe redusert av dagens E18, kraftlinja og ryddegata som forstyrrer
det urørte naturpreget. Store deler av området oppleves likevel som helhetlig ved at terreng
og vegetasjon demper fjernvirkningen noe. Middels verdi
L30 Eksjø
Delområdet har et spennende og variert landskapsbilde hvor Eksjø spiller hovedrollen som
landskapselement. Landskapet har gode visuelle kvaliteter med særpreg og god balanse
mellom helhet og variasjon. Middels verdi
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L32 Langemyr Espehaugen
Delområdet har noen visuelle kvaliteter som naturpreget landskap med markerte
terrengformer, men lite særpreg. Helheten i landskapet fremstår som noe redusert, men
området har fortsatt kvaliteter av verdi igjennom terrengforhold og vegetasjon. Noe verdi
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Figur 5-42 Verdikart landskapsbilde
Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
Samlet vurdering: Samlet verdi settes til middels fordi område L29 og L30 er de som
tunellalternativet utgjør størst endring for.

Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Vestre linje med vei i dagen)
L29 Molandsvann Mjåvann
Ny E18 vil følge en ny trase langs Langkloven vest for dagens E18. Ny linje vil eksponeres mot
Molandsvann i søndre del av vannet. Inngrepet innvirker negativt på landskapsbildet da
veianlegget vil ligge tungt i småskalalandskapet på vestsiden av Molandsvann. Noe
L30 Eksjø
Veilinja for ny E18 ligger på baksiden av åsene som omkranser Eksjø, slik at disse får en god
skjermende effekt mot det åpne landskapsrommet som dannes av vannet med åsene rundt.
Tiltaket er i svært liten grad synlig fra Eksjø, men kan ses fra enkelte standpunkter.
Ubetydelig
L32 Langemyr-Espehaugen
Veilinja følger et naturlig daldrag/forsenking i terrenget mellom åsene. Veianlegget vil likevel
ligge tungt i terrenget og representere et fremmedelement i skogbrukslandskapet. Tiltaket
bryter med landskapets karakter, og det gir et skjemmende inngrep i landskapet. Forringet
I samlet vurdering for de tre delområdene hvor høringsutkastet (A) vurderes opp mot
tunellalternativ (B) vurderes de to delområdene hvor tunellalternativet utgjør en forskjell, L29
og L30. I delområde L32 er alternativ A og B svært like og tas derfor ikke med i samlet
vurdering.
Tiltakets samlede påvirkning på delområde L29 og L30 er vurdert til å være: Noe

Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Alternativ B (Østre linje med tunnel, ca. 650 m)
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Alternativet med en kort tunnel (600m) gjennom Espehaugen har liten betydning for
landskapsvirkningen samlet for delområde L32 Langemyr -Espehaugen, L30 Eksjø og L29
Molandsvann- Mjåvann. Alternativet er litt bedre for et lite område ved Djupmyr enn
høringsutkastet.
I samlet vurdering for de tre delområdene hvor høringsutkastet (A) vurderes opp mot
tunellalternativ (B) vurderes de to delområdene hvor tunellalternativet utgjør en forskjell, L29
og L30. I delområde L32 er alternativ A og B svært like og tas derfor ikke med i samlet
vurdering.
Tiltakets samlede påvirkning på delområde L29 og L30 er vurdert til å være: Noe
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er noe. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdene.
Alternativ B
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er noe. Konsekvenser av tiltaket blir
dermed: (-), noe miljøskade for delområdene.

Side 228 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Figur 5-43 Alternativ A, reguleringsplan ved Eksjø.(sett fra sør mot nord)

5.5.4 Kulturarv
Dagens situasjon
K17 Molandsvann
Delområde K17 Molandsvann ligger vest for Molandsvann, i et landskap som fremstår avsides
og uberørt. Området er myrlendt, og består hovedsakelig av skog og vann. I området ligger
det flere grensesteinlokaliteter. I nord, ved Langkoven, finnes det rester av et tidligere
demningsanlegg. I tillegg til disse kulturminnene, er det registrert en merkestein sørvest i
delområdet. Innenfor delområdet er det ingen kjente stående byggverk.
K18 Stormyråsen
Delområde K18 Stormyråsen ligger sørvest for Molandsvann, i et landskap som fremstår
avsides og uberørt. Området er myrlendt, og består hovedsakelig av skog. I utkanten av
delområdet ligger den eldre husmannsplassen Limyra, hvor det i dag kun finnes rester av et
uthus. Spredt i delområdet ligger flere grensesteinlokaliteter, samt rester etter et steinbrudd,
en husmannsplass og et kullfremstillingsanlegg. Skogbruket har hatt stor økonomisk
betydning i området siden 1600-tallet, og i særlig grad fra slutten av 1800-tallet. Her er
kullmilebånnene de mest særpregete kulturminnene. De fleste stammer fra mellom 1800 og
1900, da de ble brukt i tilknytning til de nærliggende jernverkene. Store mengder trekull ble
brent til bruk for jernframstillingen (Christensen 1983:7).
K19 Kirkeveien
Delområde K19 Kirkeveien ligger vest for Moland. I området ligger flere
kulturminnelokaliteter som viser spor etter menneskelig aktivitet og stor tidsdybde. Området
består for det meste av myrområder og skogsterreng. Innenfor området ligger det flere
grenseteinlokaliteter og andre kulturminner i utmark, som for eksempel Riggusteinen, en
vardestein, og en grenserøys. Veifaret Kirkeveien krysser delområdet i retning øst-vest. Veien
er datert til middelalder. Den gamle byveien mellom Vegårshei og Risør fra 1500- og1600tallet, kobler seg på Kirkeveien like før Moland, ved Espehaugen. I utkanten av delområdet
ligger området Fossen, som er et tidligere fløtingsanlegg med tilhørende miljø tilknyttet
Eksjødammen. Anlegget var en del av det tidligere skogbruket i området, og vitner om gamle
tradisjoner som har vært i full drift fram til 1950- og 1960-årene.

Verdi
K17 Molandsvann
I delområdet finnes det ingen SEFRAK-registrerte bygg, eller annen bebyggelse av verdi. Det
er registrert tre nyere tids kulturminner, et demningsanlegg, rester av et bygg og
merkesteiner. Ingen av disse er fredete. Demningsanlegget gir en historisk referanse til
tømmerfløtingsperioden på Molandsvann på 1800- og 1900-tallet. Dette gir området noe
kunnskaps- og opplevelsesverdi. Bruksverdien er vurdert til liten.
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Spredt i delområdet ligger flere grensesteinslokaliteter. Disse markerer hvor den eldre
kommunegrensen mellom Risør og Gjerstad tidligere gikk. Lokalitetene er automatisk fredete
og vurdert til å ha stor bruks-, opplevelses- og kunnskapsverdi.
Ved Molandsvann knytter verdien seg hovedsakelig til grenstesteinslokaliteter.
K17 Molandsvann er samlet vurdert til å ha noe verdi.
K18 Stormyråsen
I delområdet finnes det lite bebyggelse, men det ligger en eldre plass sørøst i delområdet.
Plassen er SEFRAK-registrert, og datert til 1800-tallet. I tillegg er det registrert et skjerp for
utvinning av jernmalm, og grensesteinslokaliteter tilknyttet eiendomsgrenser innenfor
delområdet. Kulturminnene er etterreformatoriske, vurdert til alminnelig forekommende og
av lokal betydning. De er vurdert til å ha noe opplevelses- og kunnskapsverdi, men ingen
bruksverdi.
I delområdet ligger det også en kullmile og en grensesteinslokalitet, sistnevnte ligger langs
kommunegrensen mellom Risør og Tvedestrand. Begge kulturminnene er automatisk fredete
og dermed gitt stor verdi. Kullmilebånnene er de mest særpregete kulturminnene i utmark fra
perioden med jernutvikling, og dette gir de generell kulturhistorisk stor verdi.
Ved Stormyråsen knytter verdien seg til teknisk-industrielle kulturminner, samt utvinning av
jernmalm og trekull. I tillegg knyttes verdien til antallet grensesteinslokaliteter som er
registrert innenfor delområdets avgrensing. K18 Stormyråsen er samlet vurdert til å ha noe
verdi.
K19 Kirkeveien
Innenfor delområdet ligger Eksjødammen og Fossen, hvor det finnes eldre bebyggelse og
strukturer tilknyttet tømmerfløtingsperioden på 1800- og 1900-tallet.
Tømmerfløtingsanleggene var en viktig inntektskilde lokalt, gjennom salg av trelast, og de
har stor kunnskaps- og identitetsverdi.
Gjennom området krysser to historiske veifar, den gamle Kirkeveien fra Vegårshei til
Søndeled og byveien fra Vegårshei til Risør. Enkelte partier av disse er ødelagt av nyere
skogdrift, men verdien vurderes til å ikke være betydelig redusert som følge av dette.
Kirkeveien er automatisk fredet, og innehar dermed stor verdi, mens byveien er av
etterreformatorisk tid, og innehar ikke det samme formelle vernet. Uavhengig av formell
status, så vurderes byveien til å ha både kunnskapsverdi og opplevelsesverdi.
I delområdet ligger også Riggusteinen og enkelte varder. Disse er automatisk fredet, og er
dermed gitt stor verdi. I skrevne dokument er Riggusteinen nevnt så tidlig som i 1586, da det
var rettssak om grensedelingen mot Moland.
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Ved Kirkeveien knytter verdien seg til historiske veifar, merkesteiner, tidligere
husmannsplasser, nyere tids bebyggelse og teknisk-industrielle kulturminner i og langs
vassdrag. K19 Kirkeveien er samlet vurdert til å ha middels verdi.

Figur 5-44 Verdikart kulturarv. COWI AS, 2021

Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
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Innenfor delstrekning 5 ligger det 3 delområder som er gitt ulik verdi: to er gitt noe verdi og
en er gitt middels verdi. Siden det knytter seg størst verdier innenfor K19 Kirkeveien, så er
den samlede verdien vurdert til å være middels.
Samlet vurdering: Samlet vurderes verdien innenfor delstrekning 5 for å være middels.

Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Vestre linje med vei i dagen)
Vestre linje, med vei i dagen medfører at flere registrerte automatisk fredete kulturminner vil
bli noe forringet. Ny veilinje krysser den eldre kommunegrensen mellom Risør og Gjerstad
(ID: 264480-1 til 10), og eiendomsgrensene mellom gnr/bnr.: 59/ og 58/17 (ID: 266248-1 til 7)
og gnr/bnr.: 1/5, 1/12, 1/13 og 1/14 (ID: 263232). Dette medfører at de sammenhengende
eiendomsgrensene blir brutt. Fire av enkeltminnene i disse eiendomsgrensene blir helt
ødelagt som følge av tiltaket (ID: 264480-1, 2 og 7, samt ID: 263232-4).
Vestre linje medfører at deler av den automatisk fredete Kirkeveien (ID: 266682-0) blir
ødelagt. Tiltaket vil bryte en helhetlig bevart strekning, redusere lesbarheten av kulturminnet
og medføre økt støy/støvbelastning. Veilinjen er foreslått lagt i kulvert i krysningspunktet
mellom Kirkeveien og ny linje slik at veien fortsatt skal få en sammenehende forbindelse.
Dette vurderes som positivt. Veitiltaket legges med nærføring til Kirkeveien ved
Nærestadkjerr.
Nyere tids kulturminner vil bli noe forringet av Vestre linje. Tiltaket medfører at steinbruddet
(ID: 262669-0) vil måtte bli fjernet eller ødelagt. Bruddet ligger i direkte konflikt med ny
veilinje.
Kullmilen (ID: 262670-0) som ligger nord i Djupmyra vil bli sterkt forringet av tiltaket. Milen
ligger innenfor annen veggrunn i plankart, og blir ødelagt eller vil måtte bli fjernet som følge
av dette.
Vestre linje krysser et nyere tids kulturminne, en eldre eiendomsgrense. Grensen består av
flere steiner (ID: 264481-3 og 4). Ingen av disse blir direkte berørt, men selve grensen blir
brutt opp som følge av tiltaket.
Det kulturhistoriske landskapet blir forringet av tiltaket, særlig vest for Molandsvann hvor det
finnes flere spor etter tidligere utmarksvirksomhet, omkring myrområdene ved Stormyråsen
og der veilinjen krysser Kirkeveien. Tiltaket vil bli et synlig element i området, og dette skaper
en negativ barrierevirkning. Tiltaket vil redusere opplevelsen av det kulturhistoriske
landskapet og svekke lesbarheten av det. Kulturminnene som blir direkte berørt mister deler
av sin opprinnelige kontekst, og dette vurderes som negativt.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet
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Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲

Alternativ B (Østre linje med tunnel, ca. 650 m)
Østre linje med tunnel medfører at flere registrerte automatisk fredete kulturminner vil bli
noe forringet. Ny veilinje krysser den eldre kommunegrensen mellom Risør og Gjerstad (ID:
264480-1 til 10), og eiendomsgrensene mellom gnr/bnr.: 59/ og 58/17 (ID: 266248-1 til 7) og
gnr/bnr.: 1/5, 1/12, 1/13 og 1/14 (ID: 263232). Dette medfører at de sammenhengende
eiendomsgrensene blir brutt. Flere av enkeltminnene i disse eiendomsgrensene blir helt
ødelagt som følge av tiltaket, herunder (ID: 266248-5, 6) og ID: 264480-3). Østre linje får
nærføring med grenseteiner (ID: 266248-3, 4), men det er uklart hvorvidt disse vil bli direkte
berørt av tiltaket.
Østre linje medfører at deler av den automatisk fredete Kirkeveien (ID: 266682-0) blir ødelagt.
Tiltaket vil bryte en helhetlig bevart strekning, redusere lesbarheten av kulturminnet og
medføre økt støy/støvbelastning.
Ingen nyere tids kulturminner vil bli berørt av Østre linje.
Det kulturhistoriske landskapet blir forringet av østre linje særlig vest for Molandsvann hvor
det finnes flere spor etter tidligere utmarksvirksomhet og der veilinjen krysser Kirkeveien.
Grunnet etablering av tunnel vil området ved Djupmyr i mindre grad berørt av østre linje, enn
av vestre linje. Østre linje vil fortsatt bli et synlig element i området, og vil skape en negativ
barrierevirkning. Tiltaket vil redusere opplevelsen av det kulturhistoriske landskapet og
svekke lesbarheten av det. Kulturminnene som blir direkte berørt mister deler av sin
opprinnelige kontekst, og dette vurderes som negativt.
Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Noe forringet
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
Alternativ B
Delstrekningen har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket
blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
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5.5.5 Naturressurser
Dagens situasjon
Vannressurs
Delstrekningen går gjennom aktsomhetsområdet til Molandsvann, som er en krisevannkilde
for Risør kommune, hvor ca. 6 000 personer er koblet til offentlig vannforsyning.
Krisevannkilde betyr, at hvis det oppstår en situasjon hvor vannet fra Molandsvann må føres
inn på vannledningsnettet, skal det kun benyttes til sanitærvann og brannslokking mv. Dette
vannet skal ikke benyttes som drikkevann. Et aktsomhetsområde er utpekt rundt sjøen, og
verdien har tidligere blitt vurdert til å være svært stor.
Området er ubebygd og NGUs kart viser, at det i nærheten av alternativene ikke er
grunnvannspotensial i løsmassene i området. Dette stemmer overens med at løsmassekartet
overveiende viser humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn.
Jordbruk og utmarksressurser
Delstrekningen er et skogsområde øst for Eksjø, delvis i Vegårdshei kommune og delvis i
Risør kommune. Søndre avgrensning er ved Skomakarheiane på grensa mellom Risør og
Vegårdshei. Videre går delområdet opp forbi Djupmyrlia og Moltekjerrdalen, og ender opp
ovenfor Brattlandskilen i Molandsvann på grensa mot Gjerstad. Eksisterende E18 går langt øst
for delområdet.
Jordbruk: Det ligger ingen gårdsbruk eller jordbruksarealer i delområdet.
Utmark: Delstrekningen ligger delvis i U12 og U13 Det går en skogsbilvei og flere drifteveier i
området. Terrenget er kupert og variert med tydelige daldrag i nordøstlig retning.

Verdi
Vannressurs
Vei alternativene er i delområde V16 (Molandsvann), når det gjelder vannressurser. Ettersom
Molandsvann er en krisevannkilde for Risør kommune, er verdien av sjøen og
aktsomhetsområde svært stor.
Jordbruk og utmarksressurser
Det finnes ikke dyrket mark eller dyrkbar mark i delområdet. Adkomst til skogsarealer for
utnyttelse, og muligheten for jakt er vurdert til noe verdi.
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Uten betydning

Noe

Middels

Stor

Svært stor

▲
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Samlet vurdering: Samlet sett er naturressursene vurdert til svært stor verdi, da vannressursen
Molandsvann er verdsatt til dette, og kommer til å få mest påvirkning

Vurdering av påvirkning
Alternativ A (Vestre linje med vei i dagen)
Vannressurs
Rundt alternativet kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i skjæring,
eller grunnvannskvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for eksempel
salt eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Vannkvaliteten i sjøen kan mulig forverres på grunn
av avrenning fra infrastruktur, for eksempel salt. Sjøens nedslagsfelt er imidlertid så stort, at
påvirkningen vil være begrenset. Eksisterende E18 passerer Molandsvann på en bru. Når nye
E18 etableres, vil trafikken falle på eksisterende E18, noe som vil være en forbedring i forhold
til belastningen på Molandsvann sammenlignet med dagens situasjon.
Tiltakets samlede innvirkning vurderes å medvirke til at ressursen kan bli noe forringet.
Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruk: Det er ikke jordbruksarealer i området.
Tiltaket går gjennom skogsområder langt vest for eksisterende E18. Det er planlagt 1 kryssing
for kjøretøy ved Djupmyr der det går skogsvei i dag langs strekningen. I Vegårshei-delen ved
Bjørkekjerr blir det noe påvirkning på et par drifteveier, men det er planlagt å koble disse mot
bilvei med ny trase nederst. I Risør-delen vil drifteveisystemet øst for tiltaket bli lite påvirket,
mens det på vestsiden blir en del lenger kjørevei for tømmerdrifter, inkludert motkjøring om
tømmeret må transporteres til velteplassen ved Storemyr.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse blir
terrenget delt opp i forhold til nåsituasjon, og etablerte jaktdrev må nok til en viss grad
gjøres om på. I søndre del vil det bli en ganske liten del av Vegårshei som kommer på
østsiden av tiltaket, og dette kan ha betydning for hvordan jaktvald bør reorganiseres noe.
Langs hele resten av strekningen nordover blir en del av Risør kommune som ligger vest for
tiltaket liggende isolert, men arealet er stort nok til effektiv jakt. Det er allikevel når man ser
bort fra administrative grenser, store nok arealer på begge sider av tiltaket slik at jakt kan
utøves effektivt. Det er vurdert at påvirkningen på delområdet blir noe forringet.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet vurdert til å bli noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
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Alternativ B (Østre linje med tunnel, ca. 650 m)
Vannressurs
Rundt alternativet kan vannivå bli påvirket på grunn av drenering, der veien ligger i tunnel
eller skjæring, eller grunnvannskvaliteten kan forverres på grunn av avrenning fra
infrastruktur, for eksempel salt eller avrenning fra fyllingsmaterialet. Vannkvaliteten i sjøen
kan mulig forverres på grunn av avrenning fra infrastruktur, for eksempel salt. Sjøens
nedslagsfelt er imidlertid så stort, at påvirkningen vil være begrenset. Eksisterende E18
passerer Molandsvann på en bru. Når nye E18 etableres, vil trafikken falle på eksisterende
E18, noe som vil være en forbedring i forhold til belastningen på Molandsvann sammenlignet
med dagens situasjon. Tiltakets samlede innvirkning vurderes å medvirke til at ressursen kan
bli noe forringet.
I alternativ B ligger veilinje nærmere Molandsvann og det er dermed litt større risiko for
påvirkning av vannressurs enn alternativ A.
Jordbruk og utmarksressurser
Jordbruk: Det er ikke jordbruksarealer i området.
Tiltaket går gjennom skogsområder langt vest for eksisterende E18. Det er ingen
skogsbilveier som blir berørt. I Vegårshei-delen er det ingen drifteveier som blir berørt. I
Risør-delen kan drifteveisystemet øst for tiltaket bli noe påvirket ned mot Terjebudalen, men
det antas at det kan løses med driftevei over nordre del av tunellen. Adkomst til et lite
skogstykke nederst i Motekjerrdalen får svært vanskelig adkomst. Områdene vest for tiltaket
blir lite påvirket.
Forhold som påvirker fellingsprosent og effektivt uttak av jaktkvoter: For jaktutøvelse vil
tunell gjør arealet ubetydelig påvirket i Vegårdshei-delen. Langs hele resten av strekningen
nordover blir en del av Risør kommune som ligger vest for tiltaket liggende isolert, men
arealet er stort nok til effektiv jakt. Det er allikevel når man ser bort fra administrative grenser,
store nok arealer på begge sider av tiltaket slik at jakt kan utøves effektivt. Det er totalt sett
vurdert at påvirkningen på delområdet blir ubetydelig.
Tiltakets påvirkning på delområdet er samlet sett vurdert til å bli noe forringet
Forbedret

Ubetydelig endring

Noe forringet

Forringet

Sterkt forringet

▲
Konsekvensvurdering av tiltaket
Alternativ A
Delstrekningen har fått svært stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av
tiltaket blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.
Alternativ B
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Delstrekningen har fått svært stor verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av
tiltaket blir dermed: (-), noe miljøskade for delområdet.

5.5.6 Konfliktkart
Konfliktkartet under er en sammenstilling av verdikartene og viser områder med ulik grad av
konfliktnivå innenfor delstrekning 5. Figuren under viser at begge traseene ligger i områder
med samme konfliktnivå, men i alternativ B er deler av veistrekningen lagt i tunnel gjennom
dette området.

Figur 5-45 Konfliktkart av områder i delstrekning 5. Alt. A og B ligger innenfor områder med omtrent likt
konfliktnivå, men for alt. B er deler av traseen lagt i tunnel gjennom området.
Skala

Forklaring

Kartsymbol

Delområder med stor / svært stor verdi med stor grad av sårbarhet

Tykk rød skravur (0,5 pt)

Delområder med middels verdi og middels grad av sårbarhet

Tynn rød skravur (0,2 pt)

Delområder med noe verdi / verdi uten betydning / ikke kartlagt med liten grad av

Ingen markering /

sårbarhet

skravur

Stort negativt
konfliktnivå
Middels negativt
konfliktnivå

Lavt konfliktnivå
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6 Oppsummering av alle delstrekninger
I kap. 6.1 er det vist en samlet oversikt av konsekvensvurdering av de tre delstrekningene
innenfor hvert ikke-prissatte tema.

6.1.1 Naturmangfold

Delstrekning 1

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

Alt. C

Alt. D

0

(- -)

(-)

(- -)

(-)

Alt. 0
Delstrekning 2

Delstrekning 3

Delstrekning 4

Delstrekning 5

Alt. A

Alt. B

0

(- -)

(- -)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

Alt. C

0

(- -)

(- -)

(- - -)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

0

(- -)

(-)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

0

(- -)

(-)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

Alt. C

Alt. D

0

(--)

(--)

(--)

(--)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

0

(--)

(--)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

Alt. C

0

(---)

(---)

(---)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

6.1.2 Friluftsliv / by- og bygdeliv
Delstrekning 1

Delstrekning 2

Delstrekning 3
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0

(--)

(--)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

0

(--)

(--)

Delstrekning 4

Delstrekning 5

6.1.3 Landskapsbilde
For tema landskapsbilde er det på delstrekning 1 at tunellalternativ gir noe utslag på
landskapsvisuelle forhold. Bergehaganeheia er en markert, overordnet terrengform, som
veilinja bryter opp. Derfor gir valg av tunnel utslag på konsekvensen her i positiv retning, men
fordi tunellen er kort, og gir ganske lang forskjæring i syd er ikke gevinsten så stor at den
forsvarer utslag på gard av omfang og konsekvens i forhold til alternativene uten tunell. For
delstrekning 2, 3, 4 og 5 er ikke forskjellene på alternativene så store at det gir utslag på
konsekvensgraden når en vurderer samlet visuell virkning av tiltaket.

Delstrekning 1

Delstrekning 2

Delstrekning 3

Delstrekning 4

Delstrekning 5

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

Alt. C

Alt. D

0

(- -)

(- -)

(--)

(- -)

Alt.0

Alt. A

Alt. B

0

(- - )

(- -)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

Alt. C

0

(- -)

(- -)

(- -)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

0

(- -)

(- -)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

0

(-)

(-)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

Alt. C

Alt. D

0

(---)

(---)

(--)

(--)

6.1.4 Kulturarv
Delstrekning 1
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Alt. 0

Alt. A

Alt. B

0

(--)

(-)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

Alt. C

0

(---)

(---)

(---)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

0

(--)

(-)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

0

(-)

(-)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

Alt. C

Alt. D

0

(-)

(-)

(-)

(-)

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

0

0

0

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

Alt. C

0

0

0

0

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

0

0

0

Alt. 0

Alt. A

Alt. B

0

(-)

(-)

Delstrekning 2

Delstrekning 3

Delstrekning 4

Delstrekning 5

6.1.5 Naturresurser
Delstrekning 1

Delstrekning 2

Delstrekning 3

Delstrekning 4

Delstrekning 5

6.2 Samlet konsekvens for ikke-prissatte temaer
I tabellen nedenfor er konsekvensvurderingen for alle de ikke-prissatte temaene samlet.
Tabellen er delt inn i delstrekninger og alternativ. Det er gjort en samlet vurdering av alle fag og
konsekvensgrad for hver delstrekning, samt skrevet hvilke avveininger som er gjort for å komme
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frem til den samlede konsekvensgraden for de ulike alternativene. Til slutt er det gjort en
rangering av alternativene. Sammenstillingen er trinn 2, beskrevet i kapitel 3 – metode.
Tabell 6-1: Sammenstilling og rangering for ikke-prissatte tema.
Delstrekning 1 Fosstveit
Tema

Alternativ 0

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C

Alternativ D

Naturmangfold

0

(- -)

(-)

(- -)

(-)

Friluftsliv/ by- og
bygdeliv

0

(- -)

(- -)

(- -)

(- -)

Landskapsbilde

0

(- -)

(- -)

(- -)

(- -)

Kulturarv

0

(- - -)

(- - -)

(- -)

(- -)

Naturressurser

0

(-)

(-)

(-)

(-)

Avveining

Nøytral, lik
vektlegging
mellom IP tema

Samlet vurdering

0

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Rangering

1

5

3

4

2

Alle alternativer
vurderes samlet til
middels negativ
kosekvensgrad.
Alternativ A
rangeres som 5
med flest negative
konsekvenser

Alle alternativer
vurderes samlet
til middels
negativ
kosekvensgrad.
Alternativ B
kommer best ut
i forhold til
naturmangfold,
dårligere ut i
forhold til
kulturarv.

Alle alternativer
vurderes samlet til
middels negativ
kosekvensgrad.
Alternativ C rangeres
som 4.

Alle alternativer
vurderes samlet til
middels negativ
kosekvensgrad.
Alternativ D
kommer best ut i
forhold til
naturmangfold.

Alternativ A

Alternativ B

Forklaring til
rangering

0-alternativet
har ikke
negative
konsekvenser
for ikkeprissatte tema
og blir dermed
rangert best.

Delstrekning 2 Skjerkholt
Tema
Naturmangfold

Alternativ 0
0

(- -)

(- -)
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Friluftsliv/ by- og
bygdeliv

0

(- -)

(- -)

Landskapsbilde

0

(- -)

(- -)

Kulturarv

0

(- -)

(-)

Naturressurser

0

0

0

Avveining

Nøytral, lik
vektlegging
imellom IP tema

Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til
rangering

1

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

3

2

0-alternativet
har ikke
negative
konsekvenser
for ikkeprissatte tema
og blir dermed
rangert best.

Alle alternativer
vurderes samlet
til middels
negativ
kosekvensgrad.
Alternativ B
kommer best ut
i forhold til
naturressurser

Delstrekning 3 Klokkemyra (Sandvann – Skillermyra)
Tema

Alternativ 0

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C

Naturmangfold

0

(- -)

(- -)

(- - -)

Friluftsliv/ by- og
bygdeliv

0

(- - -)

(- - -)

(- - -)

Landskapsbilde

0

(- -)

(- -)

(- -)

Kulturarv

0

(- - -)

(- -)

(- -)

Naturressurser

0

0

0

0

Avveining

Nøytral, lik
vektlegging
imellom IP tema

Samlet vurdering

0

Stor negativ
konsekvens

Middels negativ konsekvens

Stor negativ konsekvens

Rangering

1

3

2

3
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Forklaring til
rangering

0-alternativet
har ikke negative
konsekvenser for
ikke-prissatte
tema og blir
dermed rangert
best.

Alternativ A har
stor negativ
konsekvensgrad,
rangeres delt 3
plass sammen
med alternativ C

Alternativ B har middels
negativ konsekvensgrad og
er beste alternativ for ikkeprissatte konsekvenser.
Mindre negative
konsekvenser for
naturmangfold og kulturarv.

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C har stor negativ
konsekvensgrad, rangeres delt
3 plass sammen med alternativ
A.

Delstrekning 4 Knutebekken
Tema

Alternativ 0

Naturmangfold

0

(- -)

(-)

Friluftsliv/ by- og
bygdeliv

0

(- -)

(- -)

Landskapsbilde

0

(- -)

(- -)

Kulturarv

0

(- -)

(-)

Naturressurser

0

0

0

Nøytral, lik
vektlegging
imellom IP tema

Avveining

Samlet vurdering

0

Rangering

1

Forklaring til
rangering

0-alternativet
har ikke negative
konsekvenser for
ikke-prissatte
tema og blir
dermed rangert
best.

Middels negativ
konsekvens

Middels negativ konsekvens

3

2
Alternativ B har middels
negativ konsekvensgrad,
men har mindre negative
konsekvenser for
naturmangfold og kulturarv.
Rangeres derfor som
foretrukket alternativ.

Delstrekning 5 Eksjø/Djupmyr
Tema
Naturmangfold

Alternativ 0
0

Alternativ A

Alternativ B
(- -)

(-)
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Friluftsliv/ by- og
bygdeliv

0

(- -)

(- -)

Landskapsbilde

0

(-)

(-)

Kulturarv

0

(-)

(-)

Naturressurser

0

(-)

(-)

Avveining

0

Nøytral, lik vektlegging imellom IP
tema

Samlet vurdering

0

Middels negativ konsekvens

Noe negativ konsekvens

Rangering

1

3

2

Forklaring til
rangering

0-alternativet
har ikke negative
konsekvenser for
ikke-prissatte
tema og blir
dermed rangert
best.

Alternativ B har noe negativ konsekvens.
Det fremkommer mindre negative
konsekvenser for naturmangfold
sammenlignet med alternativ A, hvilket er
årsaken til samlet vurdering og rangering.
For de andre IP tema stiller alternativene
seg likt.
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7 Prissatte konsekvenser
Det er utført kostnadsberegninger for alle alternativer, basert på mengder og enhetspriser.
Nedenstående beregning ligger til grunn og sammenfatter estimerte anleggskostnader og
driftskostnader over en 40-års periode. Alle prissatte konsekvenser som hensyntas i denne
utredning er sammenfattet i kostnadsberegningen. Nåverdiberegninger er ikke utført, siden
formålet er rangering av alternativer opp imot hverandre. Deltakostnaden er derfor det
sentrale i denne utredningen.
Oversikt over anvendt enhetsprisbank

Delstrekning 1 Fosstveit
Samlet kostnad

Delstrekning 2 Skjerkholt
Samlet kostnad
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Delstrekning 3 Klokkemyra
Samlet kostnad

Delstrekning 4 Knutebekken
Samlet kostnad

Delstrekning 5 Eksjø/Djupmyr
Samlet kostnad
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8 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte
I sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser gis en oversikt over samlet
konsekvens for ikke-prissatte tema, samt et kostnadsoverslag for hva det vil koste
gjennomføre de ulike alternativene. En slik sammenstilling gir en illustrasjon på hva det
koster samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene. Sammenstilling av prissatte og ikkeprissatte konsekvenser er trinn 3 beskrevet i kapittel 3 - Metode.
Delstrekning 1 - Fosstveit
Prissatte

Ikke-prissatte

0

A

B

C

D

Kostnad

0

698 855 003

749 015 003

696 243 003

746 403 003

Kostnader
rangering

1

2

3

2

3

Ikke-prissatte
konsekvenser

0

Middels
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Ikke-prissatte
konsekvenser,
rangering

1

5

3

4

2

Alternativ A
rangeres som
lavest for IP
tema med
samlet sett
flest negative
konsekvenser
Lavest
rangering

Alternativ B
og C
rangeres likt.
Alternativ B
har mindre
negative
konsekvenser
for IP tema,
men høyere
kostnader

Alternativ B og
C rangeres likt.
Alternativ C er
rimeligste
alternativ, men
med større
negative
konsekvenser
for IP tema.

Alternativ D rangeres
som beste alternativ i
forholdet mellom
kostnad og IP tema. Det
bemerkes at forskjellene
imellom alternativene
ikke er store i en samlet
vurdering.

5

3 eller 4

3 eller 4

2

Samlet
vurdering

Rangering

1

Delstrekning 2 - Skjerkholt
Prissatte

Ikke-prissatte

0

A

B

Kostnad

0

418 514 800

526 473 800

Kostnader
rangering

1

2

3

Ikke-prissatte
konsekvenser

0

Middels negativ konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Ikke-prissatte
konsekvenser,
rangering

1

3

2

Samlet vurdering

Begge alternativer har middels
negativ konsekvens for IP tema.
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Kostnadsdifferansen er
forholdsvis stor, forskjellen
mellom IP tema vurderes ikke
som oppveiende for kostnaden.
Rangering

1

2

3

0

A

B

C

Kostnad

0

272 626 502

500 445 502

422 358 002

Kostnader
rangering

1

2

4

3

Ikke-prissatte
konsekvenser

0

Stor negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens

Ikke-prissatte
konsekvenser,
rangering

1

3

2

3

Alternativ A og C
har stor negativ
konsekvens.
Kostnadsdifferansen
er stor, forskjellen
mellom IP tema
vurderes til ikke å
veie opp for
kostnaden.

Alternativ B har
middels negativ
konsekvens.
Kostnaden er
betydelig større
sammenlignet
med A. Fordelen
for IP tema
vurderes til ikke å
veie opp for økte
kostnader.

Alt. C rangeres
som lavest da
det omfatter
tiltak i område
med stor
negativ
konsekvens for
IP tema og har
en høy
kostnad
sammenliknet
med alt. A.

Delstrekning 3 - Klokkemyra
Prissatte

Ikke-prissatte

Samlet vurdering

.
Rangering

1

2

3

4

0

A

B

Kostnad

0

10 954 000

64 108 600

Kostnader
rangering

1

2

3

Ikke-prissatte
konsekvenser

0

Middels negativ konsekvens

Middels negativ
konsekvens

Ikke-prissatte
konsekvenser,
rangering

1

3

2

Delstrekning 4 - Knutebekken
Prissatte

Ikke-prissatte

Samlet vurdering

Alternativ A og B har samme
middels negativ konsekvens
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for IP tema.
Kostnadsdifferansen er
forholdsvis stor. Alternativ A
anbefales.
Rangering

1

2

3

0

A

B

Kostnad

0

345 807 500

533 349 000

Kostnader
rangering

1

2

3

Ikke-prissatte
konsekvenser

0

Middels negativ konsekvens

Noe negativ konsekvens

Ikke-prissatte
konsekvenser,
rangering

1

3

2

Delstrekning 5 - Eksjø

Prissatte

Ikke-prissatte

Samlet vurdering

Rangering

Alternativ A har middels
negativ konsekvens.
Kostnadsforskjellen er stor og
vurderes ikke som
oppveiende for å redusere
negative konsekvenser for IP
tema tilsvarende alternativ B.
Alternativ A anbefales
1

2

3
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9 Andre forhold
Avsnittet peker på andre forhold som medgår i helhetsvurderingen av valg av løsninger, eller
som er nevneverdige forhold/tema, og som ikke inngår i ovenstående utredninger. For
eksempel er forhold knyttet til støy og klima direkte koblet opp mot veialternativene, mens
forhold som tunnelvaskevann fremhever problemstillinger som generelt er viktige ved
tunnelløsninger. Listen over forhold er ikke uttømmende, men de valgte problemstillinger er
særlig relevante med tanke på prosjektspesifikke forhold.

9.1 Klima
For klimagassutslipp er det beregnet tonn CO₂-ekvivalenter for de ulike alternativene etter
standardisert LCA-metode for en levetid på 60 år. Beregningene er gjennomført på et
overordnet nivå basert på lengder, bredder og volumer, og kun for de største
materialgruppene betong, asfalt og stål.
Beregningene omfatter kun overslag over de største innsatsfaktorene, samt masseuttak
basert på grove kostnadsoverslag. Det er ikke vurdert massetransport da det er antatt kort
transport til nærliggende regulerte deponier for alle alternativene. Analysen inkluderer heller
ikke tiltak for revegetering/beplantning i etterkant av anleggsarbeidet eller utslipp fra rivning,
fjerning og avhending etter endt levetid.
Beregningene er overordnet og erfaringsmessig vet man at de totale utslippene øker med
detaljeringsgraden i et prosjekt. Utslipp knyttet til arealbruksendringer er kun tekstlig
beskrevet da verktøyet er begrenset i vurderingene mellom vei i dagen og tunnel og
overestimerer utslippene for tunnelalternativer som også inkluderer vei i dagen. Videre er
usikkerhet knyttet til mengder, enheter og utslippsfaktorer.

9.1.1 Delstrekning 1: Fosstveit
Alternativ A
Varianten har et teoretisk beregnet utslipp på ca. 16 300 tonn CO₂-ekvivalenter. Følgende
beregningsgrunnlag er lagt til grunn:
•

Fjerning av vegetasjonsdekket (vei i dagen)

•

Sprengning i dagen

•

Hovedvei

•

2 betongkulverter

•

Fosstveit bru (betongbru)

Det ligger enkelte myrområder der alternativ A går gjennom. Ved daglinje med skjæring vil
det være større utslipp knyttet til arealbruksendringer. De østre linjene anslås å påvirke i
mindre grad myrområder, sammenliknet med de vestre variantene.
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Utslipp fordelt på byggefase og drift og vedlikehold
[tonn CO2e]

12 000
10 000

Arealbruk

8 000

Elektrisitet
Salt
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Diesel
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Sprengning
Frostsikring tunnel

2 000

Asfalt
Armeringsstål

0
Byggefase

Arealbruk

Drift og vedlikehold
totalt

Stål
Betong

Figur 9-1 Overordnede beregninger for alternativ A: østre linje med skjæring igjennom Bergehaganeheia og vei i
dagen. Utslipp knyttet til arealbruksendringer er ikke beregnet.

Alternativ B
Varianten har et teoretisk beregnet utslipp på ca. 17 900 tonn CO₂-ekvivalenter. Følgende
beregningsgrunnlag er lagt til grunn
•

Fjerning av vegetasjonsdekket (vei i dagen)

•

Sprengning tunnel

•

Hovedvei

•

Tunnel dobbeltløp, T10,5

•

2 betongkulverter

•

Fosstveit bru (betongbru)

Det ligger enkelte myrområder der alternativ B går gjennom. Der linja går i tunnel vil det
være mindre utslipp knyttet til arealbruksendringer. De østre linjene anslås å påvirke i mindre
grad myrområder, sammenliknet med de vestre variantene.
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Utslipp fordelt på byggefase og drift og vedlikehold
[tonn CO2e]
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Figur 9-2 Overordnede beregninger for alternativ B: østre linje med 200 meter tunnel igjennom Bergehaganeheia og
vei i dagen videre nordover. Utslipp knyttet til arealbruksendringer er ikke beregnet.

Alternativ C
Varianten har et teoretisk beregnet utslipp på ca. 16 400 tonn CO₂-ekvivalenter. Følgende
beregningsgrunnlag er lagt til grunn:
•

Avtaking av vegetasjonsdekket (vei i dagen)

•

Sprengning i dagen

•

Hovedvei

•

2 betongkulverter

•

Fosstveit bru (betongbru)

Det ligger enkelte myrområder der alternativ C går gjennom. Ved daglinje med skjæring vil
det være større utslipp knyttet til arealbruksendringer. De vestre linjene anslås å påvirke i
større grad myrområder, sammenliknet med de østre variantene.
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Utslipp fordelt på byggefase og drift og vedlikehold
[tonn CO2e]
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Figur 9-3. Overordnede beregninger for alternativ B: vestre linje med skjæring igjennom Bergehaganeheia og vei i
dagen videre nordover. Utslipp knyttet til arealbruksendringer er ikke beregnet.

Alternativ D
Varianten har et teoretisk beregnet utslipp på ca. 18 200 tonn CO₂-ekvivalenter. Følgende
beregningsgrunnlag er lagt til grunn
•

Avtaking av vegetasjonsdekket (vei i dagen)

•

Sprengning tunnel

•

Hovedvei

•

Tunnel dobbeltløp, T10,5

•

2 betongkulverter

•

Fosstveit bru (betongbru)

Det ligger enkelte myrområder der alternativ D går gjennom. Der linja går i tunnel vil det
være mindre utslipp knyttet til arealbruksendringer. De vestre linjene anslås å påvirke i større
grad myrområder, sammenliknet med de østre variantene.

Side 254 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

14 000

Utslipp fordelt på byggefase og drift og vedlikehold
[tonn CO2e]
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Figur 9-4. Overordnede beregninger for alternativ B: vestre linje med 200 m tunnel igjennom Bergehaganeheia og
vei i dagen videre nordover. Utslipp knyttet til arealbruksendringer er ikke beregnet.

Oppsummering delstrekning 1
Under rangeres de fire alternativene basert på totale utslipp, der 1 er best. Det understrekes
at det er liten forskjell mellom daglinjeløsningene (alternativ A og C). Forskjellene i utslipp for
de to tunnelalternativene ligger hovedsakelig i ulik masseuttak (sprenging), samt
dieselforbruk ettersom det ligger noe ulike forutsetninger av kulverter for de to alternativene.
Alternativ
1. Alternativ A
Østre linje med skjæring
gjennom Bergehaganeheia
og vei i dagen
2. Alternativ C
Vestre linje med skjæring
igjennom Bergehaganeheia
og vei i dagen videre
nordover.
3. Alternativ B
Østre linje med 200 m
tunnel igjennom
Bergehaganeheia og vei i
dagen.

Tonn CO₂ekvivalenter
16 275

Kommentar
Arealbruksendringer: de østre linjene
anslås å påvirke i mindre grad
myrområder, sammenliknet med de
vestre variantene.

16 367

Arealbruksendringer: de vestre linjene
anslås å påvirke i større grad
myrområder, sammenliknet med de
østre variantene

17 900

Arealbruksendringer: de østre linjene
anslås å påvirke i mindre grad
myrområder, sammenliknet med de
vestre variantene. I tillegg i enda
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mindre grad der tunnelen ligger
(drenering ikke vurdert).

4. Alternativ D
Vestre linje med 200 m
tunnel igjennom
Bergehaganeheia og vei i
dagen videre nordover.

18 231

Alternativene med tunnel har høyere
utslipp grunnet mengder for sikring
som av erfaring er tunge bidragsytere
til klimagassutslipp. I tillegg genereres
det større mengder av betong og
armering.
Arealbruksendringer: de vestre linjene
anslås å påvirke i større grad
myrområder, sammenliknet med de
østre variantene. Men i mindre grad
der tunnelen ligger (drenering ikke
vurdert)
Alternativene med tunnel har høyere
utslipp grunnet mengder for sikring
som av erfaring er tunge bidragsytere
til klimagassutslipp. I tillegg genereres
det større mengder av betong og
armering.

Delstrekning 1 - alle alternativ
20 000
18 000
16 000

tonn CO2e

14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0

1A

1B
Byggefase

1C

1D

Drift og vedlikehold

Figur 9-5 Fordeling av utslipp (tonn CO₂-ekvivalenter) mellom de ulike alternativene for delstrekning 1 Fosstveit.
Dagløsningene har lavest utslipp med alternativ A som best. Tunnelløsningene har høyere utslipp der alternativ D
har det høyeste utslippet.
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9.1.2 Delstrekning 2: Skjerkholt
Alternativ A
Varianten har et teoretisk beregnet utslipp på ca. 14 800 tonn CO₂-ekvivalenter. Følgende
beregningsgrunnlag er lagt til grunn
•

Fjerning av vegetasjonsdekket (vei i dagen)

•

Sprengning i dagen

•

Hovedvei

•

1 betongkulverter

•

Skjerkholtbrua (betongbru)

Brukryssingen ivaretar myrområdet som er registrert. Alternativene vurderes å være like når
det gjelder påvirkning av arealbruksendringer.

Utslipp fordelt på byggefase og drift og vedlikehold
[tonn CO2e]

9 000
8 000
7 000

Arealbruk

6 000

Elektrisitet

5 000
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4 000

Diesel

3 000

Sprengning

2 000

Frostsikring tunnel

1 000

Asfalt
Armeringsstål

0
Byggefase

Arealbruk

Drift og vedlikehold
totalt

Stål
Betong

Figur 9-6 Overordnede beregninger for alternativ A: østre linje med bru over Skjerkholtlonene/Skjerkholtdalen på 166
m. Utslipp knyttet til arealbruksendringer er ikke beregnet.

Alternativ B
Varianten har et teoretisk beregnet utslipp på ca. 16 700 tonn CO₂-ekvivalenter. Følgende
beregningsgrunnlag er lagt til grunn
•

Fjerning av vegetasjonsdekket (vei i dagen)

•

Sprengning i dagen
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•

Hovedvei

•

1 betongkulvert

•

Skjerkholtbrua (betongbru)

Brukryssingen ivaretar myrområdet som er registrert. Alternativene vurderes å være like når
det gjelder påvirkning av arealbruksendringer.

12 000

Utslipp fordelt på byggefase og drift og vedlikehold
[tonn CO2e]

10 000
Arealbruk
8 000

Elektrisitet

Salt

6 000

Diesel
4 000

Sprengning
Frostsikring tunnel

2 000

Asfalt
0
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Drift og vedlikehold
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Figur 9-7 Overordnede beregninger for alternativ B: vestre linje bru over Skjerkholtlonene/Skjerkholtdalen på 216 m i
dagen. Utslipp knyttet til arealbruksendringer er ikke beregnet.

Oppsummering delstrekning 2
Under rangeres de to alternativene basert på totale utslipp, der A er best.
Alternativ
Tonn CO₂Kommentar
ekvivalenter
1. Alternativ A
14 835
Alternativene antas å ha lik
Østre linje med bru over
påvirkning av
Skjerkholtlonene/Skjerkholtdalen på
arealbruksendringer
166 m
2. Alternativ B
16 732
Alternativene antas å ha lik
Vestre linje bru over
påvirkning av
Skjerkholtlonene/Skjerkholtdalen på
arealbruksendringer
216 m i dagen
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Delstrekning 2 . alle alternativ
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2 000
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Drift og vedlikehold

Figur 9-8 Fordeling av utslipp (tonn CO₂-ekvivalenter) mellom de ulike alternativene for delstrekning 2 Skjerkholt.
Alternativ A med kort bru har lavest utslipp.

9.1.3 Delstrekning 3: Klokkemyra
Alternativ A
Varianten har et teoretisk beregnet utslipp på ca. 12 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Følgende
beregningsgrunnlag er lagt til grunn
•

Fjerning av vegetasjonsdekket (vei i dagen)

•

Sprengning i dagen

•

Hovedvei

•

2 betongkulverter

Alternativ A synes å ligge nærmere Nordre Greinmyra sammenliknet med
tunnelalternativene, ellers antas variantene å være like. Ved daglinje med skjæring vil det
være større utslipp knyttet til arealbruksendringer.
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Figur 9-9 Overordnede beregninger for alternativ A: østre linje med vei i dagen. Utslipp knyttet til
arealbruksendringer er ikke beregnet.

Alternativ B
Varianten har et teoretisk beregnet utslipp på ca. 17 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Følgende
beregningsgrunnlag er lagt til grunn
•

Fjerning av vegetasjonsdekket (vei i dagen)

•

Sprengning tunnel

•

Hovedvei

•

Tunnel dobbeltløp, T10,5

•

1 betongkulvert

Alternativ B er trukket lenger vekk fra Nordre Greinmyra sammenliknet med
tunnelalternativene (drenering ikke vurdert), ellers antas variantene å være like. Der linja går i
tunnel vil det være mindre utslipp knyttet til arealbruksendringer.
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Figur 9-10 Overordnede beregninger for alternativ B: vestre linje med diagonal tunnel, ca. 400 m. Utslipp knyttet til
arealbruksendringer er ikke beregnet.

Alternativ C
Varianten har et teoretisk beregnet utslipp på ca. 14 000 tonn CO₂-ekvivalenter. Følgende
beregningsgrunnlag er lagt til grunn
•

Fjerning av vegetasjonsdekket (vei i dagen)

•

Sprengning tunnel

•

Hovedvei

•

Tunnel dobbeltløp, T10,5

•

1 betongkulvert

Alternativ C er trukket lenger vekk fra Nordre Greinmyra sammenliknet med
tunnelalternativene (drenering ikke vurdert), ellers antas variantene å være like. Der linja går i
tunnel vil det være mindre utslipp knyttet til arealbruksendringer.
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Figur 9-11 Overordnede beregninger for alternativ B: vestre linje med diagonal tunnel, ca. 430 m. Utslipp knyttet til
arealbruksendringer er ikke beregnet.

Oppsummering delstrekning 3
Under rangeres de tre alternativene basert på totale utslipp, der 1 er best. Forskjellen i utslipp
i tunnelalternativene er hovedsakelig på grunn av ganske store forskjeller i uttak av berg
(sprengning).
Alternativ
1. Alternativ A
Østre linje med vei i
dagen

2. Alternativ C
Vestre linje med diagonal
tunnel, ca. 430 m

Tonn CO₂ekvivalenter
11 992

14 062

Kommentar
Arealbruksendringer: alternativene er
vurdert til på virke omtrent samme
omfang av myr. Der alternativ A om mulig
kan påvirke Nordre Greinmyra i større
grad
Arealbruksendringer: alternativene er
vurdert til på virke omtrent samme
omfang av myr. Tunnelalternativene er
trukket noe lenger vekk fra Nordre
Greinmyra. Drenering ikke vurdert.
Alternativene med tunnel har høyere
utslipp grunnet mengder for sikring som
av erfaring er tunge bidragsytere til
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3. Alternativ B
Vestre linje med diagonal
tunnel, ca. 400 meter

17 017

klimagassutslipp. I tillegg genereres det
større mengder av betong og armering.
Arealbruksendringer: alternativene er
vurdert til på virke omtrent samme
omfang av myr. Tunnelalternativene er
trukket noe lenger vekk fra Nordre
Greinmyra. Drenering ikke vurdert.
Alternativene med tunnel har høyere
utslipp grunnet mengder for sikring som
av erfaring er tunge bidragsytere til
klimagassutslipp. I tillegg genereres det
større mengder av betong og armering.

Delstrekning 3 - alle alternativ
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Figur 9-12 Fordeling av utslipp (tonn CO₂-ekvivalenter) mellom de ulike alternativene for delstrekning 3 Klokkemyra.
Dagløsningen har lavest utslipp med alternativ A som best. Tunnelløsningene har høyere utslipp der alternativ B står
for det høyeste utslippet. For

9.1.4 Delstrekning 4: Knutebekken
Alternativene har får få inputverdier for å kunne beregne utslipp og vil gi for usikre tall til å
presentere på dette stadiet. Utslipp fra materialproduksjon vil mest sannsynlig bli
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underestimert og drift og vedlikehold vil bli overestimert. Forskjellene i utslipp mellom de to
alternativene er derfor kun beskrevet basert på erfaringstall.
Alternativ A
Erfaringsmessig vil vei i dagen på fylling ha lavere materialutslipp sammenliknet med bru,
men vil ha større utslipp knyttet til arealbruksendringer. En fylling vil i større grad påvirke
eventuelle andre forekomster av miljø der fylling blir lagt.
Alternativ B
Erfaringsmessig vil bru ha høyere materialutslipp sammenliknet med vei i dagen på fylling,
men lavere utslipp knyttet til arealbruksendringer. En brukonstruksjon vil i større grad kunne
ivareta vegetasjon og andre naturforekomster som for eksempel bekk og myr som krysses.
Oppsummering delstrekning 4
Utslippene for de to alternativene er ikke beregnet på grunn av for få inputverder til
beregningene. Basert på erfaringstall for utslipp til materialer rangeres alternativene som
følger:
1. Alternativ A – vei i dagen på fylling
2. Alternativ B – vei på bru
Bru vil i større grad ivareta vegetasjon og natur i området som krysses, samt ha lavere utslipp
knyttet til arealbruksendringer. Vei i dagen på fylling vil ha høyere utslipp fra
arealbruksendringer sammenliknet med bru.

9.1.5 Delstrekning 5: Eksjø/Djupmyr
Alternativ A
Varianten har et teoretisk beregnet utslipp på ca. 13 400 tonn CO₂-ekvivalenter. Følgende
beregningsgrunnlag er lagt til grunn
•

Fjerning av vegetasjonsdekke (vei i dagen)

•

Sprengning i dagen

•

Hovedvei

•

2 betongkulverter

Alternativ A synes å påvirke flere myrområder sammenliknet med alternativ B. Ved daglinje
med skjæring vil det være større utslipp knyttet til arealbruksendringer.
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Figur 9-13 Overordnede beregninger for alternativ A: vestre linje med vei i dagen. Utslipp knyttet til
arealbruksendringer er ikke beregnet.

Alternativ B
Varianten har et teoretisk beregnet utslipp på ca. 14 700 tonn CO₂-ekvivalenter. Følgende
beregningsgrunnlag er lagt til grunn
•

Fjerning av vegetasjonsdekket (vei i dagen)

•

Sprengning tunnel

•

Hovedvei

•

Tunnel dobbeltløp, T10,5

Alternativ B synes å påvirke færre myrområder sammenliknet med alternativ A (drenering
ikke vurdert). Der linja går i tunnel vil det være mindre utslipp knyttet til arealbruksendringer.
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Figur 9-14 Overordnede beregninger for alternativ B: østre linje med tunnel, ca. 650 m. Utslipp knyttet til
arealbruksendringer er ikke beregnet.

Oppsummering delstrekning 5
Under rangeres de to alternativene basert på totale utslipp, der 1 er best. Det er også
ulikheter mellom alternativene i antall kulverter, der alternativ B er beregnet uten kulverter.
Alternativ
1. Alternativ A
Vestre linje med vei i
dagen
2. Alternativ B
Østre linje med tunnel, ca.
650 m

Tonn CO₂ekvivalenter
13 380

14 707

Kommentar
Arealbruksendringer: alternativet synes å
påvirke flere myrområder.
Arealbruksendringer: alternativet synes å
påvirke færre myrområder (drenering ikke
vurdert)
Alternativene med tunnel har høyere
utslipp grunnet mengder for sikring som
av erfaring er tunge bidragsytere til
klimagassutslipp. I tillegg genereres det
større mengder av betong og armering.

Side 266 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Delstrekning 5 - alle alternativ
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Figur 9-15 Fordeling av utslipp (tonn CO₂-ekvivalenter) mellom de ulike alternativene for delstrekning 5
Eksjø/Djupmyr. Dagløsningen har lavest utslipp med alternativ A som best. Tunnelløsningen har høyere utslipp.

9.2 Støy
Beregninger av støy er utført etter nordisk beregningsmetode for støy fra veitrafikk med ny
vei satt inn i 3D-modell med beregningsprogrammet CadnaA. Beregningene er gjort med
basis i 3D-senterlinjer hvor beregningsprogrammet har laget nytt tilpasset terreng i
støymodellen slik at skjermingseffekter fra terreng er tatt med for de alternativene som
vurderes. Dette er en forenklet metode, men den vurderes som god nok for å gjøre
overordnede støyvurderinger slik at man kan vurdere alternativene opp mot hverandre. Det
er fulgt planprogrammets føringer og reguleringsbestemmelser som krever bruk av
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442.
Alle støysonekart som er presentert har beregningshøyde 2 meter over terreng og avstand
mellom beregningspunkter på 20x20 meter.

Figur 9-16 Inndeling av støysoner, måleenhet Lden.
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9.2.1 Delstrekning 1: Fosstveit
Sammenliknet med referansesituasjonen så vil alle utbyggingsalternativene medføre økt
støynivå fra ny vei i nærliggende områder.
Primært er det boligfelt i Modalen og spredt bebyggelse i nærheten.
Alternativ A og B vil være relativt like med noe redusert lydnivå med 200 meter tunnel for alt.
B. Samtidig vil det komme mer støy ut fra tunnelåpningene og når lengden er relativt kort vil
tunnelen ikke gi en vesentlig reduksjon av lydnivå for nærliggende støyfølsomme områder.
Alt. A har også en foreslått støyvoll på østsiden som demper lydnivå under grenseverdien i T1442 for de fleste boligene i Modalen. Resterende boliger med lydnivå over grenseverdien vil
få tilbud om lokale støytiltak.
Alternativ C og D vil i utgangspunktet gi lavere lydnivå for boligområde Modalen enn
alternativ A og B, men forskjellen av støyfølsomme bygg i hvit støysone (som tilfredsstiller
grenseverdien for lydnivå i T-1442) er høyere for C og D sammenliknet med alternativ A med
langsgående skjerming. Igjen forventes ikke 200 meter tunnel for alternativ D å utgjøre noen
dramatisk forskjell i lydnivå for områdene rundt.
I Figur 9-17 er det presentert utdrag av ulike støysituasjoner for Fosstveit gjort i februar 2021.

Figur 9-17 Støysoner laget i februar 2021, Lden i 2 meters høyde for tilnærmet Alt C/D til høyre og tilnærmet Alt A/B
til venstre og Alt A med støyskjermingsforslag i midten.

9.2.2 Delstrekning 2: Skjerkholt
Sammenliknet med referansesituasjonen så vil alle utbyggingsalternativene medføre økt
støynivå fra ny vei i nærliggende områder.
Figur 9-18 viser støysoner beregnet for alternativ B og A i februar 2021. Alternativ B gir
mindre støy for boligene ved Skjerkholt, men kun mindre overskridelser av gul støysone for 2
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av boligene som ligger der. Disse vil bli utredet for lokale støytiltak slik situasjonen er nå.
Beregningene viser også noe mindre ytre støyutbredelse til sidene for alternativ B
sammenliknet med alternativ A. Dette er mest sannsynlig forårsaket av en gunstigere
beliggenhet i terrenget for alternativ B.

Figur 9-18 Støysoner laget i februar 2021, Lden i 2 meters høyde. Alt A til venstre og Alt B til høyre.

9.2.3 Delstrekning 3: Klokkemyra
Sammenliknet med referansesituasjonen så vil alle utbyggingsalternativene medføre økt
støynivå fra ny vei i nærliggende områder.
Figur 9-19 viser støysonekart som gir representasjoner av alternativene, dvs. de avviker noe
fra beskrivelsen gitt i kapittel 4.1.3. Alternativ B og C sees på som ganske like. Figuren viser at
utbyggingsalternativet A gir mest støy til omgivelser, mens de andre alternativene gir noe
mindre. Merk at tunnellengden i figuren er ca. 1400 meter og ikke 400 meter som beskrevet i
kapittel 4.1.3 slik at gevinsten i form av mindre støy ved 400 meter tunnel vil være klart
mindre enn figuren viser for 1400 meter tunnel.
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Figur 9-19 Støysoner laget i februar 2021, profil 5800 – 8650, Lden i 2 meters høyde. Alt A øverst til venstre og ulike
representasjoner av Alt B/C øverst til høyre og nederst til venstre.

9.2.4 Delstrekning 4: Knutebekken
Sammenliknet med referansesituasjonen så vil alle utbyggingsalternativene medføre økt
støynivå fra ny vei i nærliggende områder.
Det forventes liten forskjell i støyutbredelse om veien ligger på fylling eller om den ligger på
bru.
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9.2.5 Delstrekning 5: Eksjø/Djupmyr
Sammenliknet med referansesituasjonen så vil alle utbyggingsalternativene medføre økt
støynivå fra ny vei i nærliggende områder.
Figur 9-20 viser støysoner for alternativene. Alternativ A vil ha noe mer støyutbredelse enn B.
Tunnel vil gjøre at lydnivået over Eksjø vil reduseres med inntil 3 dB over Eksjø. Merk at
tunnellengden i beregningene er ca. 450 meter kontra 650 meter som beskrevet i kapittel
4.1.5. Dette vil ikke ha enormt mye å si på forskjellen i støyutbredelse. Utgangspunktet er at
støyfølsomme bygg ikke har krav på støytiltak ut fra retningslinje T-1442, og dette
utgangspunktet endres ikke med tunnel.

Figur 9-20 Støysoner laget i februar 2021, profil 14 300 – 18 200, Lden i 2 meters høyde. Alt A til venstre og Alt B til
venstre.

Side 271 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

9.3 Tunnelvaskevann
Tunellvaskevann, driftsfase
Vegtunneler må vaskes for å opprettholde sikt og lysforhold, og vasken er viktig for å
opprettholde trafikksikkerheten. Antall vask pr år er avhengig av trafikkmengden (ÅDT), men
det antas minst 2 helvask og 8 halvvask samt et antall tekniske vask per år for E18.
Tunnelvaskevann inneholder mye partikler og ulike metaller. Metaller som kan være
problematiske i forhold til utslipp er kobber (Cu), sink (Zn), kadmium (Cd), bly (Pb) og nikkel
(Ni). I tillegg kan vannet ha høyt innhold av forskjellige PAH-forbindelser og såper (tensider).
Vaskevannet er giftig for en rekke vannlevende organismer dersom det ledes direkte til
vassdrag. Miljømyndighetene krever derfor at tunnelvaskevann renses før utslipp. I tillegg må
tunnellanlegget ha en egen tillatelse til utslipp iht. kap. 3 §11 i Forurensningsloven.
I nye tunnellanlegg bygges oppsamlingstanker hvor vaskevannet samles. I tankene vil tilført
vaskevann stå i ro for sedimentasjon og nedbryting av såpekomponenter i 4- 8 uker og helst
fram til neste planlagte vask av tunnelen (over 8 uker). Etter sedimentasjonsperioden vil
renset vann i tankene føres til utslipp i resipient. Slam i tankene må fjernes med sugebil og
leveres til godkjent mottak.

Tunneldrivevann, anleggsfase
For å drive tunnelarbeid må en borerigg tilføres vann for å fjerne borslam og kjøle ned
maskinelt utstyr. Vannmengden på en borerigg ligger vanligvis på 200-350 L/min. I tillegg vil
det være innlekkasje i tunnelen via grunnvann. Drivevann fra tunnelbygging inneholder
forhøyede konsentrasjoner av nitrogen fra sprengstoffrester, høy pH på grunn av injisering
og betongrester, noe olje fra anleggsmaskiner, samt høyt innhold av suspendert stoff. Vannet
må renses i renseanlegg før utslipp til resipient. Det må søkes om utslippstillatelse til
Statsforvaltning.

9.4 Risiko og sårbarhet
Ved en generell betraktning av skredfareproblematikk er tuneller fordelaktig og mer robuste
løsninger enn daglinjer. Sikringsbehov og oppfølgende sikringstiltak mot skred fra skjæringer
langs en daglinje vil normalt være mer omfattende enn håndtering av skredfare ved
tunellportaler og i et tunell-profil. Både kjemiske og fysiske forvitringsprosesser påvirker
dagfjellsoner langs veitraseer etablert som daglinjer i langt større grad. Høyde på
fjellskjæringer langs vei er viktig faktor for problemstillinger vedrørende skredfare. Desto
høyere fjellskjæringene er desto mer areal kreves for å etablere trygge skjæringer og omfang
av nødvendige sikringstiltak øker. Potensiell skredfare fra overliggende terreng må håndteres
i større omfang ved etablering av daglinjer. Tunellstrekk har bare behov for tiltak mot skred
fra overliggende topografi ved tunellportaler. I tilfeller der fjellkvaliteten gir store utfordringer
ved etablering av tunell kan daglinje være et bedre alternativ.
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9.5 Vurdering etter naturmangfoldlovens kap. 2
I dette kapittelet er prosjektet vurdert etter prinsippene for offentlig beslutningstaking i
naturmangfoldsloven §§ 8-12. Prinsippene skal legges til grunn ved utøving av offentlig
myndighet, jamfør naturmangfoldlovens § 7 og § 8 (kunnskapsgrunnlaget):
"Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet."
Vurderingene er basert på tilgjengelig informasjon om naturmangfoldet. Informasjon er
hentet fra kartlegginger og befaringer i området samt fra offentlig tilgjengelige baser som
Artskart, Naturbase, NGU berggrunns- og løsmassekart, ulike karttjenester fra Statens
kartverk, Vann-nett og Statens vegvesen. I tillegg har historiske flyfoto blitt brukt for
informasjon om historikken i området. Berørte kommuner og fylkesmenn er kontaktet og
lokal kunnskap er innhentet. Statsforvalteren har på vilkår delt sensitiv artsinformasjon for
arter unntatt offentligheten fra databasen Sensitive Artsdata. Rødlistestatus for arter er hentet
fra Norsk rødliste for arter, rødlistede naturtyper er hentet fra Norsk rødliste for naturtyper,
og fremmedartskategorier er hentet fra fremmedartslista. Basen NARIN er brukt for å
undersøke om områder er forslått til frivillig vern.
Kunnskapsgrunnlaget for vassdrag er basert på kunnskap fra offentlige tilgjengelige baser,
egen befaring og supplert med data fra NIBIOs program for forundersøkelser i vassdrag.
Forundersøkelsene har delvis overlappet i tid med planarbeidet.
Kunnskapsgrunnlaget om vilt med fokus på hjortevilt, er hovedsakelig basert på
lokalkunnskap. Ivaretakelse av hjorteviltet vil i stor grad overlappe med mye annet vilt som
bruker de samme områdene og trekkveier. Grunnlaget fra kommunedelplan for E18 Dørdal –
Grimstad er i stor grad videreført, og supplert i denne planfasen. Kunnskap fra lokale
interessenter og offentlig myndigheter har hatt høy prioritet, flere kontaktflater er etablert for
innhenting av kunnskap. Kommunale organer og lokale interesseorganisasjoner, henholdsvis
berørte elg- og hjortelag og viltansvarlig fra administrasjon, ble høsten 2020 invitert til møter
13.09, 14.09 og 15.09. Prosjektet har i tillegg hatt en medvirkningsportal for innspill. Berørte
offentlige myndigheter ble invitert til to særmøter om tema vilt med fokus på hjortevilt
henholdsvis 10.09.2020 og 01.12.2020. Statistikk som viser kollisjon mellom hjortevilt og bil
(fallvilt) er en del av kunnskapsgrunnlaget. Faun AS har i perioden 2020 til 2021 vært
engasjert av Nye Veier i to prosjekt: Forundersøkelser for vilt på strekningene E18 Dørdal –
Fylkesgrensa Telemark/ Agder og E18 Pinesund – Tvedestrand. Kunnskapen fra prosjektene
er brukt i denne rapporten. Viltkamera ved eksisterende under- og overganger på E18 og
snøsporing innenfor prosjektområdet vinteren 2019-2020 er også en del av grunnlaget.
Forundersøkelsene har delvis overlappet i tid med planarbeidet. Prosjektet har derfor blitt
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løpende orientert etter hvert som resultatene har kommet. Kunnskap om viltgjerdene langs
veien er benyttet.
Kunnskapsgrunnlaget for større landskapsøkologiske funksjonsområder, større
sammenhengende naturområder, består av en faglig vurdering av delområdenes betydning
på en større regional skala, og en vurdering av hverdagsnaturen i delområdene, så som andel
eldre skog (hogstklasse 4 og 5) (Nibio, 2021), dominerende treslag (Nibio, 2021), forekomst
av myr (Nibio, 2021) og andelen eksisterende infrastruktur.
Naturtypelokaliteter er hentet fra Naturbase. I tillegg ble det i forbindelse med
konsekvensutredning av kommunedelplan for strekningen Dørdal – Tvedestrand gjort
supplerende kartlegging av naturtyper og dokumentasjon av økologiske funksjonsområder
av Asplan Viak. Supplerende kartlegging er ytterligere gjennomført i 2020 i forbindelse med
denne reguleringsplanen. Disse kartleggingene er gjort etter DN-håndbok 13 og flere er ikke
per dags dato i Naturbase med ID-nummer, og refereres derfor som nye lokaliteter. I Kragerø
kommune er området Auråa-Tisjø-Holtane kartlagt etter NiN2.0 i 2018. Der
naturtypelokalitetene fra de to metodene overlapper er det gjort tilpasninger for å få et
delområde. To NiN-lokaliteter er befart i november 2020, og kartlagt etter NiN2.0 og
Miljødirektoratets kartleggingsinstruks.
Økologiske funksjonsområder er utfigurert etter artsregistreringer i artskart, og registreringer
av funksjonsområder i Naturbase. I tillegg er artsregistreringer fra naturtypekartlegging 20182020 brukt. I mange tilfeller sammenfaller artsregistreringene med naturtypelokaliteter og
inngår da som en del av verdivurderingen av naturtypene. I andre tilfeller er det avgrenset
økologiske funksjonsområder for en eller flere arter der det foreligger et faglig grunnlag for
dette. Dette kan for eksempel være flere registreringer av rødlistede arter, eller andre
forvaltningsinteressante arter av samme artsgruppe i et område. Registrering av arter som
ikke kan knyttes til en naturtype, et økologisk- eller landskapsøkologisk funksjonsområde, er
som regel ikke vurdert.
Påvirkning av støy er ikke vurdert for alle alternativer. På de alternativer der støypåvirkning er
vurdert, er det vurdert for økologiske funksjonsområder for arter. Naturtypelokaliteter kan
være leveområde for et bredt spekter av arter som kan bli påvirket av støy, men påvirkningen
av støy fra tiltaket for artene som potensielt lever i naturtypelokalitetene er ikke vurdert i
denne rapporten.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for vurdering av tiltakets virkninger på
naturmangfoldet med unntak av oppdatert kunnskap om fremmede karplanter og
manglende støyberegninger og vurderinger av støypåvirkning for noen alternativer.
§ 9 (føre-var-prinsippet)
"Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
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naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningstiltak."
Paragrafen kommer til anvendelse dersom det usikkerhet rundt tiltakets virkninger på
naturmangfoldet. Dette gjelder blant annet, noen aspekter ved vilt, skogsfugl, vassdrag og
myr.
§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning)
Rapporten vurderer påvirkning på fem ulike vassdrag. Påvirkning går fra ubetydelig til
forringet. De landskapsøkologiske funksjonene knyttet til vannmiljø opprettholdes i stor grad.
Virkninger på vannmiljø er i hovedsak knyttet til krysningspunktene. Tilførsler av veisalt vil
kunne ha betydelig virkning i enkelte vannforekomster nedstrøms tiltaket.
Påvirkning på viltets vandringsmuligheter vil være større der tiltaket ikke går i tunnel eller på
bru. Alle alternativer uten tunnel eller bru, er vurdert til å påvirke vilttrekk negativt. Alternativ
med tunnel er i flere tilfeller vurdert til å ikke påvirke vilttrekken negativt.
Rapporten vurderer fem delområder bestående av sammenhengende naturområder med
landskapsøkologisk funksjon. Alle delområdene domineres av skog. Påvirkning er i hovedsak
basert på i hvilken grad tiltaket øker fragmentering. Alternativer med tunnel vurderes å ha en
mindre negativ påvirkning på disse delområdene enn alternativer med skjæring. Også bru
vurderes å ha noe mindre negativ effekt enn fylling.
Flere delområder med naturtypelokaliteter blir berørt av tiltaket, gjennom arealbeslag. Valg
av trase for de ulike alternativene har en større betydning for påvirkning enn valg av tunnel
eller skjæring, eller valg av fylling eller bru. Dette grunnes at delområdene ikke er lokalisert i
områder hvor tunnel eller bru er planlagt.
Flere økologiske funksjonsområder for arter blir negativt påvirket av tiltaket, i hovedsak på
grunn av støy. Graden av støypåvirkning er i stor grad avhengig av trasevalg, og i mindre
grad av valg av bru eller tunnel og bru eller fylling.
I § 4 i naturmangfoldloven er det satt forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer:
«Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og
med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype.
Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses
rimelig».
Flere alternativer kommer i konflikt med naturtyper av høy verdi gammel
lavlandsblandingsskog delområde N141, lågurt-eikeskog delområde N139 og semi-naturlig
myr delområde N144, samt vassdrag (L14 Skjerka og Knutebekken), og sammenhengende
naturområder. Det er sannsynlig at tiltaket vil gi en negativ påvirkning på økosystemene
lokalt, og for noen naturtyper, som semi-naturlig myr (EN), kan tiltaket gjøre det vanskeligere
å leve opp til forvaltningsmålene.
I § 5 i naturmangfoldloven er det satt forvaltningsmål for arter:
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«Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer
i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å nå
dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske
betingelsene som de er avhengige av. …».
Tiltaket vurderes så langt det er mulig å ivareta målet på lang sikt å oppnå forvaltningsmålet
for arter. Anleggsfase og i tilvenningsfase etter ferdigstilt tiltak vil gi et kortsiktig grunnlag for
å negativt påvirke art unntatt offentligheten og økologisk funksjonsområde for våtmarksfugl
ved skjerkholtlonene.
Prosjektets masselager vil også påvirke det aktuelle naturmangfoldet. Sammen med
påvirkning fra aktuelt tiltak jf. §§ 4, vurderes den samlede belastningen på naturmangfoldet, å
være av betydning, og dette må tas i betraktning når tiltaket veies mot andre
samfunnsinteresser. Vi er ikke kjent med andre tiltak/inngrep eller påvirkningsfaktorer, som
vil påvirke det aktuelle naturmangfoldet.
§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver): "Tiltakshaveren skal dekke
kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom
dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter."
Det forutsettes at tiltakshaver bærer kostnadene ved gjennomføring av tiltak lokalt langs
traseen. Blant annet gjelder dette kostnader forbundet med overvåkning av vannmiljø og
kartlegging av fremmede karplanter.
§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, samt lokalisering):
"For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater."
Paragrafen tar sikte på å unngå eller begrense skade på naturmangfold ved valg av
driftsmetoder, teknikk og lokalisering. For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet
skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en
samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske
forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.
Tiltaket er i store deler av strekningen planlagt i urørt natur, noe som er blitt vektlagt i
vurderingen av naturmangfoldet.
Tunnel og bru gir lite arealbeslag, ingen barriereeffekt, gir videreføring av intakte bekke- og
våtmarkssystemer og påvirkning på naturmangfoldet anses derfor som minimal. I de
alternativene som er planlagt med tunnel eller bru, istedenfor fylling og skjæring, legges det
til grunn at best mulig teknikk er valgt for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet.
De alternativer som er planlagt med overlapp på eksisterende E18 veikorridor vurderes å gi
best mulig lokalisering i valg for å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet.
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Paragrafen tar sikte på å unngå eller begrense skade på naturmangfold ved valg av
driftsmetoder, teknikk og lokalisering. Tiltaket er i store deler av strekningen planlagt i urørt
natur, noe som vurderes å ikke være i tråd med lokaliseringsprinsippet.
Tiltaket er i hovedsak planlagt på fylling over bekkesystemer/våtmark og ikke på bru. Rør og
kulvertløsninger er foreslått for å sikre vannets bevegelse gjennom ny vei. Beste løsning for
naturmangfold er at tiltaket legges på bru over bekkesystemer og våtmark.
Tunnel og bru gir lite arealbeslag og ingen barriereeffekt og påvirkning på naturmangfoldet
anses derfor som minimal. De alternativer som er planlagt med tunnel eller bru, istedenfor
fylling og skjæring, vurderes at best mulig teknikk er valgt for å unngå eller begrense skade
på naturmangfoldet.
Der skjæringer er valgt framfor tunnelløsninger, vil dette gi store konsekvenser for de urørte
delene av prosjektområdet ved å hindre naturens mulighet for å krysse ny vei. Løsningen
med skjæring fremfor tunnel vurderes ikke å være i tråd med prinsippet om beste mulige
teknikk. Bruken av fylling fremfor bru, og vei i dagen med skjæringer fremfor tunnel, vurderes
som mer negativt for naturmangfoldet for undertemaene vurdert i denne rapporten.

9.6 Myrområder-KDP
Det henvises til bestemmelsene for Kommunedelplan for E18 Dørdal –Grimstad angående
myrområder, nærmere beskrevet:
§4.1.7 "Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilstrebes å unngå nedbygging av myr."
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.
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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.

Side 278 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

10 Samlet konklusjon og anbefaling
Utredningen har synliggjort konsekvenser for ikke-prissatte og prissatte tema og det gis en
anbefaling innenfor hver delstrekning. Det er en samlet vurdering som ligger til grunn for
anbefalt løsning, i et helhetlig perspektiv. Kapittel om andre forhold er elementer som har
inngått i den samlede vurderingen. Der hvor andre forhold har hatt avgjørende påvirkning på
anbefaling er dette beskrevet i nedenstående konklusjon for delstrekninger.

10.1 Delstrekning 1 – Fosstveit
Alternativ B anbefales.
Utredningen avdekker at alle fire alternativer har middels negativ konsekvens, hvilket betyr
samlet sett at det ikke er store forskjeller mellom alternativenes konsekvensgrad for ikkeprissatte tema. Den største fordelen med en 200 meter tunnel gjennom Bergehaganeheia er
det gir mindre negativ konsekvens for naturmangfold for alternativ B og D.
Alternativene A og C har ca. NOK 50 mill. lavere anleggs- og driftskostnader sammenlignet
med alternativ B og D.
Støysituasjonen for alle alternativer, vil medføre økt støynivå i nærliggende områder.
Alternativ A og B vil være relativt like med noe redusert lydnivå med 200 meter tunnel for alt.
B. Samtidig vil det komme mer støy ut fra tunnelåpningene og når lengden er relativt kort vil
tunnelen ikke gi en vesentlig reduksjon av lydnivå for nærliggende støyfølsomme områder.
Alternativ C og D vil i utgangspunktet gi lavere lydnivå for boligområdet Modalen enn
alternativ A og B, men ikke i vesentlig grad. Støyveileder T-1442 ligger til grunn for
planleggingen.
Klimaberegninger viser at tunnelalternativer (B og D) har et økt klimagassutslipp på omtrent
1800 - 2500 tonn CO₂ eqv, sammenlignet med skjæringsalternativer (A og C).
En tunnel som skadereduserende tiltak på delstrekning 1 vil ha positive effekter for
naturmangfold, men ikke bedre situasjonen merkbart for andre ikke-prissatte tema. Med
bakgrunn i at ikke-prissatte konsekvenser er vurdert til middels negativ for alle alternativene
og kostnadsforskjellen er forholdsvis moderat, er hensyn til Kommunedelplanens
bestemmelse § 4.1.7 utslagsgivende i anbefalingen og valget imellom østre og vestre trase.
Alternativ C og D (vestre trase) strekker seg begge nært et større sammenhengende
myrområde ved Lauvland. Alternativ A og B (østre trase) unngår dette myrområde. Alternativ
B vurderes som foretrukket løsning i lys av en samlet vurdering av ikke-prissatte, prissatte og
andre forhold.

10.2 Delstrekning 2 - Skjerkholt
Alternativ A anbefales.
Sammenstillingen av ikke-prissatte tema avdekker alternativene som er tilnærmet likestilte i
konsekvensgrad. Differansen i kostnader er forholdsvis store til fordel for alternativ A.
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Andre forhold avdekker at alternativ B har en litt bedre støysituasjon for boligene på
Skjerkholt end alternativ A. Klimaberegninger viser at alternativ A utleder ca. 2000 CO₂ eqv
mindre sammenlignet med alternativ B.
Lang bru som skadereduserende tiltak på delstrekning 2 vil ikke endre konsekvensgraden for
tiltaket i sin helhet. Alternativ A vurderes som foretrukket løsning i lys av en samlet vurdering
av ikke-prissatte, prissatte og andre forhold.

10.3 Delstrekning 3 - Klokkemyra
Alternativ A anbefales.
Utredningen viser at alternativene A og C har stor negativ konsekvens for ikke-prissatte tema.
Konfliktkartene viser at det er en opphopning av konflikter i området. Tunnelalternativene er
vurdert som skadereduserende tiltak, men utredningen viser at tunnel i området vil ha liten
effekt samlet sett. Årsaken er at en tunnel på 400 – 430 meter vil ha liten effekt i en samlet
vurdering av hele delstrekningen. Kostnadsdifferansen mellom alternativene er store, og det
vurderes dermed at forskjellen for ikke-prissatte tema ikke er oppveiende for økte kostnader.
Andre forhold avdekker at alternativ B og C vurderes som ganske like for støybelastningen.
Alternativ A gir mest støy til omgivelser, mens B og C alternativene gir noe mindre.
Klimaberegninger viser alternativ A har utslipp på 12000 tonn CO₂ eqv., Alternativ B 17000
tonn CO₂ eqv. og alternativ C 14000 tonn CO₂ eqv.
Tunnelalternativer som skadereduserende tiltak på delstrekning 3 vil til dels ha positive
effekter for ikke-prissatte tema, men i liten grad samlet sett. Det poengteres at utredningen
vekter ikke-prissatte tema like høyt. Andre forhold avdekker forskjeller for støy og
klimagassutslipp. Kostnadsdifferansen er utslagsgivende for anbefaling om alternativ A i en
samlet vurdering av ikke-prissatte, prissatte og andre forhold.

10.4 Delstrekning 4 - Knutebekken
Alternativ A anbefales.
Utredningen viser at alternativ A og B har middels negativ konsekvens for ikke-prissatte
tema. Alternativ B har mindre negative konsekvenser for naturmangfold og kulturarv på
delstrekningen, sammenlignet med alternativ A. Kostnadsdifferansen er på ca. NOK 53 mill.
rimeligste alternativ er alternativ A.
Andre forhold avdekker at det for støysituasjonen forventes liten forskjell i støyutbredelse om
veien ligger på fylling eller om den ligger på bru.
Klimagassutslipp ikke beregnet, men alternativ A vil ha lavere materialutslipp og høyere
utslipp for arealbruksendring sammenlignet med alternativ B. Vice versa for alternativ B.
Bru som skadereduserende tiltak på delstrekning 4 vurderes ikke som hensiktsmessig i lys av
en samlet vurdering av ikke-prissatte, prissatte og andre forhold.
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10.5 Delstrekning 5 - Eksjø
Alternativ A anbefales.
Utredningen viser at alternativ A har middels negativ konsekvens, mens alternativ B har noe
negativ konsekvens for ikke-prissatte temaer. Forskjellen ligger på det ene fagtema
naturmangfold, hvor en tunnel vil redusere negative konsekvenser i noe grad.
Kostnadsdifferansen mellom alternativene er store, ca. NOK 187,5 mill., hvor alternativ A er
det rimeligste alternativet.
Andre forhold avdekker at alternativ A vil ha noe mer støyutbredelse enn alternativ B. Tunnel
vil gjøre at lydnivået over Eksjø vil reduseres med inntil 3 dB over Eksjø.
Klimagassutslippet er beregnet til at alternativ A har utslipp av 13400 tonn CO₂ eqv, alternativ
B 14700 tonn CO₂ eqv.
Tunnel som skadereduserende tiltak på delstrekning 5 vurderes ikke som hensiktsmessig i lys
av en samlet vurdering av ikke-prissatte, prissatte og andre forhold.
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12 Vedlegg
12.1 Registreringskart naturmangfold vilttrekk

Figur 12-1. Registreringskart vilttrekk.
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Figur 12-2. Registreringskart vilttrekk.
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Figur 12-3. Registreringskart vilttrekk.
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Figur 12-4. Registreringskart vilttrekk.
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Figur 12-5. Registreringskart vilttrekk.
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Figur 12-6. Registreringskart vilttrekk.
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Figur 12-7. Registreringskart vilttrekk.
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Figur 12-8. Registreringskart vilttrekk.
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Figur 12-9. Registreringskart vilttrekk.
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Figur 12-10. Registreringskart vilttrekk.
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Figur 12-11. Registreringskart vilttrekk.
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12.2 Støyvurdering på naturmangfold, økologiske funksjonsområder for arter
Tabell 12-1. Tabellen viser en enkel analyse på lydnivåer i de ulike økologiske funksjonsområdene, beregnet fra

hovedlinje vei og omtrentlig %-vis areal over lydnivå 40 dB og 55 dB. Analysen er utført av, COWI.

Økologisk
funksjonsområde
Ø1
Ø3
Ø6
Ø7
Ø8
Ø9
Ø10

Lden > 40
Utbygging
Dagens
uten
fremskrevet
støytiltak

Utbygging
med
støytiltak

Dagens
fremskrevet

Lden > 55
Utbygging
uten
støytiltak

Utbygging
med
støytiltak

100 %

100 %

100 %

100 %

0%

0%

100 %

100 %

100 %

14 %

44 %

21 %

0%

99 %

99 %

0%

21 %

21 %

96 %

100 %

100 %

0%

0%

0%

97 %

68 %

68 %

62 %

5%

5%

0%

100 %

100 %

0%

78 %

78 %

0%

94 %

94 %

0%

10 %

10 %

12.3 Beskrivelse av nye viktige naturtyper som blir berørt av tiltaket
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Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Fosstveit
N150
091410155
Rik edellauvskog

Or-askeskog
Lokalt viktig (C)
12.4 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 01.07.2018 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand. Lokaliteten er også registrert som nøkkelbiotop gjennom
miljøregistreringer i skog (MIS).
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten består av en bekkedal med bratte lisider.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rik edellauvskog av utforming or-askeskog.
Artsmangfold:
Tresjiktet er variert og består av ask, alm, spisslønn, eik, osp, gråor, bjørk, selje og gran.
Busksjiktet har en del hassel og hegg samt betydelig oppslag av ask. Feltsjiktet består av
vendelrot, fingerstarr, hengeaks, skogsnelle, mjødurt, skogburkne, strutseving, skogsvinerot,
skogsivaks, engsnelle, maiblom, lundrapp, sølvbunke, fugletelg og ormetelg. Lokaliteten har
trolig et lavt potensial for sjeldne og rødlista arter av sopp og insekter i dag på grunn av få
gamle trær og ung død ved, men utviklingspotensialet er stort.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av hogstklasse V, men det er lite gamle trær på lokaliteten. Lokaliteten er
trolig plukkhogd over tid, og blant annet største eik har en omkrets på kun 1.25 m. Det er
noe død ved av ask, grov hassel, gran og selje.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Tvedestrand.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) da det er en rik edellauvskog med den truede
vegetasjonstypen or-askeskog. Høy vekt oppnås på størrelse. Middels vekt oppnås på
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sjeldne/truede naturtyper og påvirkning. Lav vekt oppnås på parameter skogtilstand (habitatkvalitet) og artsmangfold. Fremmede arter opptrer ikke.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Songe Jutemyr
N137
Rikmyr
Skog- og krattbevokst intermediær- og rikmyr i
låglandet
Viktig (B)
4,6 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 16.07.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger nær Steikadalen. Lokaliteten er avgrenset av andre naturtyper.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rikmyr av utforming skog- og krattbevokst intermediærog rikmyr i låglandet.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av et par små-gran og et fåtall bjørkeoppslag. Busksjiktet består av pors og
einer (i kanten av myra). Feltsjiktet består av smalmarihand, blåfjær (to fargevarianter),
torvmyrull, duskmyrull, bjørneskjegg, klokkelyng, smalsoldogg og flaskestarr. Lokaliteten har
en stor bestand av smalmarihand som er rødlistet som sårbar (VU). Det ble registrert 53
blomstrende individer på lokaliteten under befaringen. Smalmarihand er svært sjelden i
Tvedestrand-Vegårshei, det ligger ingen funn inn i Artskart etter 1960-tallet.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er en ugrøftet intermediær til fattig rikmyr. Myra er trolig en gammel slåttemyr.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
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Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en rikmyr med en stor bestand
av smalmarihand, og hele 53 blomstrende individ ble registrert i 2020. Lokaliteten oppnår
høy vekt på ingen parameter.
Skjøtsel og hensyn:
Hydrologien i myra bør opprettholdes.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Djupmyra S
N138
Gammel boreal lauvskog
Gammelt ospeholt
Viktig (B)
13,3 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 16.06.20 i forbindelse med konsekvensutredning E18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten er en NØ eksponert del av en hei vest for Sandvann. Lokaliteten avgrenses av
mindre verdifullt omkringliggende areal.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen gammel boreal lauvskog av utforming gammelt ospeholt.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av osp, gran og furu. Feltsjiktet er dominert av blåbær. Lokaliteten har
potensial for sjeldne og rødlista arter av vedboende sopp og insekter knyttet til gammel osp.
Den lokalt svært sjeldne arten tretåspett hekket på lokaliteten i 2020.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten består av gammel ospeskog, med flere høgstubber av osp, og minst 20 læger av
osp. Gammel ospedominert skog med død ved er sjeldent på landskapsnivå.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Liheia.
Verdivurdering:

Side 303 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Lokaliteten er vurdert som viktig (B) da lokaliteten består av en gammel fattig ospeskog med
gran og furu. Gammel ospedominert skog med død ved er sjeldent på landskapsnivå. Fattig
vegetasjon trekker verdien noe ned. Lokaliteten oppnår middels vekt på
gammelskogselementer. Lav vekt oppnås på størrelse, artsmangfold og spesielle naturtyper.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Blautmyrknatten
N139
Rik edellauvskog
Lågurt-eikeskog
Lokalt viktig (C)
3,9 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 16.06.2020 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger på kommunegrensen mellom Vegårdshei og Tvedestrand kommuner sør
for Langevann. Lokaliteten er en del av de sør- og østlig -eksponerte lisidene av
Blautmyrknatten. Lokaliteten er topografisk variert med bratte bergvegger og grov
blokkmark i nedkant, stedvis finnes grunnlendte partier med svak lågurt-vegetasjon. Det
rikeste partiet befinner seg i den vestlige delen av lokaliteten. Lokaliteten avgrenses mot
yngre hogstklasser.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten består av naturtypen rik edellauvskog av utforming lågurt-eikeskog
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, lind, osp, gran og furu. Busksjiktet har noe hassel og einer. Feltsjiktet
består i rike partier av legeveronika, fingerstarr, bråtestarr, gulaks, knollerteknapp, jonsokkoll,
gullris, smyle, marimjelle og einstape. Blåbær-utgjør ca. 50 % av feltsjiktet på lokaliteten og
dekker store deler av sørsiden. Det er registrert lungenever på gammel eik. Lokaliteten har
potensial for rødlistede arter av vedboende sopp, lav og insekter knyttet til gamle trær og
jordboende sopp til rik bakkevegetasjon.
Bruk, tilstand og påvirkning:

Side 304 av 307

UTREDNING BRU- OG TUNNEL SOM SKADEREDUSERENDE TILTAK

Lokaliteten består av gammel skog med noe storvokste trær av eik (omkrets 1.50 m), furu
(1.70 m) og osp (1.35 m), osp med hulrom er også registrert. Det er linde-trær i grov
blokkmark i den sørlige delen av lokaliteten.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten ligger i et furudominert landskap med få naturtypelokaliteter i skog, men
kartleggingen er ikke heldekkende.
Verdivurdering:
Lokaliteten er vurdert som lokalt viktig (C) da lokaliteten består av en svak lågurt-eikeskog
(truet naturtype) med et potensial for rødlistede arter samt partier med eldre trær. Stedvis
fattig vegetasjon trekker verdien noe ned. Lokaliteten oppnår høy vekt på ingen parameter.
Middels vekt oppnås på parametere størrelse, sjeldne og truede naturtyper, påvirkning og
habitatkvalitet.
Lav vekt oppnås på artsmangfold (rødlistearter og edelløvskogsplanter).
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart/KU
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Nordre Greinmyr
N140
Låglandsmyr i innlandet
Annen låglandsmyr i innlandet
Lokalt viktig (C)
76.4 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 18.09.2018 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Lokaliteten ligger øst for Varden, nordøst for Skjerholtgårdene.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
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Lokaliteten består av naturtypen låglandsmyr i innlandet av utforming annen låglandsmyr i
innlandet.
Artsmangfold:
Lokaliteten er en åpen myr med et fattig feltsjikt. Det er noe spredt furu på myra. Myra er
trolig spillplass for orrfugl. På grunn av et liten pytt på myra kan myra ha potensial for
ferskvannsorganismer.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten er hydrologisk intakt,
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten ligger i et landskap med mye intakt men fattig myr.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi) da det er en intakt låglandsmyr. Lokaliteten
gis lav vekt på alle parametere, og er under tvil tatt med som naturtypelokalitet.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.

Lokalitetsnr Naturbasen
Lokalitetsnr temakart
Lokalitetsnr Natur2000
Naturtype
Utforming
Verdisetting
Areal

Øygardstjern
N141
Gammel edelløvskog
Gammel eikeskog
Svært viktig (A)
56,6 daa

Innledning:
Lokaliteten er undersøkt av Rune Solvang 23.05.2019 i forbindelse med konsekvensutredning
E-18 Dørdal-Tvedestrand.
Beliggenhet og naturgrunnlag:
Øygardstjern består av to mindre åser med en liten dal med bekk mellom åsene. Bekken
drenerer fra Øygardstjern ned i Kringlemyr. Lokaliteten er noe blokkmark i sørvendte
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skrenter. Store deler av lokaliteten har ifølge berggrunskart rik berggrunn av typen amfibolitt,
men det gir seg lite utslag i vegetasjonen. Det går en tursti gjennom lokaliteten.
Naturtyper, utforminger og vegetasjonstyper:
Lokaliteten er kategorisert som gammel edelløvskog av utforming gammel eikeskog med
innslag av gammel lavlandsblandingsskog av utforming boreo-nemoral gran-blandingsskog.
Lokaliteten har varierte skogsmiljø med gammel barskog (med osp), gammel lauvskog,
gammel, åpen eikeskog, samt to mindre sumpskoger. Fattig blåbær-mark dominere, men
med innslag av lågurtvegetasjon i partier. En rekke signalarter som eikeildkjuke (blir rødlistet i
2021), eikeskinn, lungenever, kystårenever og stiltfiltlav er registrert.
Artsmangfold:
Tresjiktet består av eik, osp, bjørk, rogn, furu og gran. Feltsjiktet består av skogfiol,
knollerteknapp og maiblom i rikere partier, og blåbær, tyttebær og sennegras (i myr).
Potensialet er til stede for funn av sjeldne og rødlista arter, spesielt gjelder dette sjeldne
insekter, sopp og lav knyttet til gamle og hule eiketrær.
Bruk, tilstand og påvirkning:
Lokaliteten har mange gamle og grove trær av eik, osp, bjørk, furu og gran, og flere hule trær
er registrert. Det er registrert hele 10 hule eiketrær og en hul osp, og flere av eikene har
rødmuld. Det er en del død ved på lokaliteten, spesielt av osp, deriblant enkelte ospelæger.
Det er spredte forekomster av gadd og læger av gran og furu samt rogn, samt enkelte læger
av eik og bjørk. Totalt sett er det betydelig med død ved på lokaliteten.
Fremmede arter:
Det er ikke registrert fremmede arter på lokaliteten.
Del av helhetlig landskap:
Lokaliteten er et av flere verdifulle skogsmiljø rundt Lundeheiane.
Verdivurdering:
Lokaliteten vurderes som svært viktig (A-verdi) da lokaliteten består av en lokalitet med
sjeldent mange og store hule eiker for denne regionen. Trolig er det få eikelokaliteter i
Tvedestrand av en slik utforming, Lokaliteten oppnår høy vekting på størrelse, skogtilstand
og påvirkning. Middels vekting på parametere artsmangfold. Nærmere undersøkelser av
artsmangfold kan øke vekt på artsmangfold.
Skjøtsel og hensyn:
Lokaliteten bør i størst mulig grad være urørt; dvs. tekniske inngrep og hogst bør/må unngås
for at naturverdiene best mulig skal sikres og økes i framtiden. For å øke naturverdiene på
lokaliteten bør det bli mer gamle og grove trær og død ved.
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