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Forord
Nye Veier har ansvaret for planlegging og utbygging av utvalgte strekninger av E18 i
Telemark og Aust-Agder. For strekningene Dørdal – Tvedestrand og Arendal – Grimstad
starter planprosessen med kommunedelplan, som skal avklare og fastsette korridor for
videre planlegging og utbygging. Asplan Viak og Rambøll er engasjert av Nye Veier for
gjennomføringen av planarbeidet. Planleggingen er et prøveprosjekt hvor Nye Veier lager
kommunedelplan, det vises til Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei - Reformer i veisektoren.
De berørte kommunene har etablert et interkommunalt plansamarbeid etter reglene i planog bygningsloven kapittel 9.
I henhold til reglene i plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger skal det
gjennomføres en konsekvensutredning som grunnlag for planbehandlingen.
Konsekvensutredningen er basert på vedtatt planprogram for E18 Dørdal – Grimstad, datert
23.01.2019.
Utredningsarbeidet har pågått i perioden mai 2018 til mars 2019. I forbindelse med høring og
offentlig ettersyn av planprogrammet har det vært åpne møter i alle berørte kommuner og
kommunepolitikerne har blitt holdt løpende orientert om arbeidet.
Fagrapporten vannmiljø er en av fem ikke-prissatte fagrapporter.
Den er utarbeidet av Asplan Viak ved Kaya Svantesvold, Nina Lønmo og Nina Syversen.
Nina Syversen har gjennomført kvalitetssikring. Temaet vannmiljø er en del av temaet
naturmangfold. Hovedresultatene av analysen er tatt inn i temarapport Dok-F-004
Naturmangfold. Ane Fyksen fra Asplan Viak har vært disiplinleder for ikke-prissatte temaer.
Prosjektleder for Nye Veier har vært Solfrid Førland. Rådgivergruppa har vært ledet av
oppdragsleder Kristi K. Galleberg fra Asplan Viak og assisterende oppdragsleder Elisabeth
O. Herstad fra Rambøll.

Ås, 2. april 2019.
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1 Sammendrag Vannmiljø
1.1 Bakgrunn og mål for prosjektet
Regjeringen har gjennom Meld. St. 25 (2014-2015) vedtatt å etablere et utbyggingsselskap
for vei. Med bakgrunn i dette ble Nye Veier AS etablert.
E18 fra Langangen til Grimstad er en del av porteføljen til Nye Veier AS.
Planen omfatter strekningene Dørdal – Tvedestrand og Arendal – Grimstad og er et prosjekt
der Nye Veier utarbeider kommunedelplan.
Formålet med planarbeidet er å sørge for at nødvendige juridiske arealavklaringer er på
plass slik at det kan bygges en firefelts motorvei mellom Dørdal og Grimstad. Prosjektet er
delt i to parseller, E18 Dørdal – Tvedestrand og E18 Arendal – Grimstad. Mellom disse to
parsellene ligger E18 Tvedestrand – Arendal, som er under utbygging.

Figur 1 Dagens E18 er markert med rødt i oversiktskartet. Strekningene Dørdal-Tvedestrand og ArendalGrimstad inngår i planarbeidet.

Kommunedelplanen er en overordnet plan. Hensikten med planen er å få fastsatt et båndlagt
område i en korridor som kan gi et samfunnsmessig lønnsomt veiprosjekt og fastsette
rammer for utarbeidelse av reguleringsplan. Videre detaljering til en konkret veilinje/trasé for
E18 Dørdal – Grimstad vil skje i arbeidet med reguleringsplanen.
Prosjektet skal oppnå følgende samfunnsmål:
1. Planprosjekt E18 Dørdal-Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 201829 nås.
2. Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet.
3. Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye transportsystemet
for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Berørte kommuner er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. I Styret sitter ordførerne
fra de berørte kommunene. Arendal er representert ved varaordfører. I
Plankoordineringsgruppa sitter representanter fra administrasjonen i kommunene. I tillegg
møter representanter fra berørte statlige og regionale myndigheter. Det interkommunale
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plansamarbeidet har ansatt en egen koordinator som fungerer som sekretær og
administrator for plansamarbeidet.
Oppstart av planarbeidet ble varslet 15.05.2018, og planprogrammet ble fastsatt 23.01.2019.

1.2 Veistandard og utforming
Det skal planlegges for firefelts motorvei som muliggjør hastighet opptil 130 km/t. Høyeste
tillatte hastighet i Norge er 110 km/t, men det er ønskelig å legge til rette for en framtidig
økning av fartsgrensen.
Eksempellinjer for ny vei er tegnet ut med veigeometri som muliggjør hastighet opptil 130
km/t. Veigeometrien er i utgangspunktet bestemt gjennom gjeldende vegnormaler. For
utforming av veier med hastighet over 110 km/t finnes det ikke krav til veigeometri i norske
vegnormaler. Veigeometrien er derfor beregnet ut ifra kjente størrelser som fart, friksjon,
fartstillegg og sikkerhetsfaktorer. I tillegg er det sett på veigeometri fra naboland som har
tillatt hastighet på 130 km/t.
Veiklasse H3nv med asfaltert veibredde på 21,5 m er lagt til grunn for utredningene.
Når hastigheten på veien skal økes fra 110 km/t til 130 km/t, er det litt andre krav til utforming
av veien. Dette er i hovedsak økt veibredde, krav til stoppsikten øker, som igjen fører til
slakere stigningsforhold og slakere kurver. Det båndlagte området ivaretar muligheten for å
gjøre disse tilpassingene i reguleringsplanfasen.

Figur 2 Tverrprofil veiklasse H3nv

1.3 Eksempellinjer som er utredet
Underveis i planarbeidet har det vært arbeidet med å finne de beste eksempellinjene som
skal konsekvensutredes. Noen alternativer er forkastet før full konsekvensutredning er
gjennomført. Disse er vurdert til å medføre så store og åpenbare ulemper for trafikkmessige
hensyn og miljøverdier at det ikke er hensiktsmessig å gjøre full konsekvensutredning for
disse. Ulempene er blant annet at alternativene får en dårligere utforming enn andre
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alternativer, at de berører delområder med stor verdi, de har høy kostnad, de er vanskelige å
bygge og liknende.
Innenfor parsellene Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad er det konsekvensutredet en
rekke eksempellinjer. Totalt er det 13 eksempellinjer som kan kombineres til 268 ulike
kombinasjonslinjer. For å kunne navngi og skille disse linjene fra hverandre og synliggjøre
konsekvensene på en god måte, er parsellene delt inn i delstrekninger.

Figur 3 Kart over parsell Dørdal - Tvedestrand med inndeling i delstrekninger og eksempellinjer. Parsellen
Dørdal – Tvedestrand er delt inn i 5 kortere delstrekninger.
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Figur 4 kart over parsell Arendal – Grimstad med inndeling i delstrekninger og eksempellinjer. Parsell
Arendal – Grimstad er delt inn i 3 kortere delstrekninger.

1.4 Planprogrammet – krav og oppfølging
Konsekvenser utredes i henhold til planprogram fastsatt av styret i interkommunalt
plansamarbeid 23.1.2019.

Planprogrammet stiller utredningskrav for Vannmiljø.
Følgende skal inngå i vurderingen av tiltakets konsekvenser:
-

Sårbarhetsvurdering av berørte vannforekomster, se kap. 5.

-

Vurdering om Vannforskriften §12 blir oppfylt, se kap. 7.3 og 8.

1.5 Metode og forutsetninger
Konsekvensutredningen bygger på metoden i Håndbok V712 Konsekvensanalyser som også
danner metodegrunnlag for det fastsatte planprogrammet.
Vannmiljø blir ikke verdivurdert etter samme kriterier som de resterende ikke-prissatte
temaene. For vannmiljø er det utført sårbarhetsvurderinger etter metode beskrevet i Statens
vegvesen sin rapport nr. 597 for berørte vannforekomster. Det er videre vurdert en mer
detaljert påvirkning for de ulike eksempellinjene som gir konsekvens av tiltaket.
Det gjøres oppmerksom på at tiltakets påvirkning er beskrevet på bakgrunn av
eksempellinjer innenfor fastlagte korridorer og at disse eksempelinjene må forventes at
endres noe i neste fase av prosjektet (reguleringsplanen). Dette er beskrevet som en
usikkerhet ved vurdering av konsekvens.
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1.6 Sammenstilling av konsekvens delstrekningen Dørdal – Tvedestrand
Tabell 1 Sammenstilling av konsekvens, strekning 1: Dørdal- Grøtvann

STREKNING 1: DØRDAL - GRØTVANN
ID
VF01
VF02
VF03
VF05

Delområde/
navn

Refalt

Bakkevann bekkefelt (id:017-79-R),
inkl. Bakkevann (id:017-7904-L)
Hullvann bekkefelt (id:017-71-R), inkl.
Hullvann (id: 017-1255-L)
Vadfosselva (id:017-197-R) inkl.
Vadfosselva bekkefelt (id:017-195-R)
Heglandselva bekkefelt (id:017-193-R)
inkl. Heglandselva (id: 017-202-R) og
Lonelva (id:017-203-R)

0

(-)

(-)

0

(-)

(-)

0

(-)

(-)

0

0

0

Avveining

1a

1b

For VF02 – VF05 er konsekvens av
eksempellinje a og b like.
Noe negativ
Noe negativ

Samlet vurdering Jf. Tabell 6-5 i
V712
Rangering
Forklaring til rangering

2

1
Minst påvirkning av
Bakkevann

Tabell 2 Sammenstilling av konsekvens, strekning 2: Grøtvann - Tangen Vest

STREKNING 2: GRØTVANN - TANGEN VEST
ID
VF04
VF05

Delområde/
navn

Refalt

Grøtvann bekkefelt (id:
017-194-R) og Store
Grøtvann (id: 017-8163-L)
Heglandselva bekkefelt
(id:017-193-R) inkl.
Heglandselva (id: 017-202R) og Lonelva (id:017-203R)

0

0

0

0

0

0

(-)

(-)

(--)

(-)

Avveining
Samlet vurdering Jf.
Tabell 6-5 i V712
Rangering
Forklaring til rangering

2a

2b

2c

2d

Eksempellinjene berører ikke VF04 direkte, Grøtvann er
drikkevannskilde.
Noe negativ
Noe
Middels negativ
Noe
negativ
negativ
1
2
4
3
Ligger med
Noe
Krysser
Noe
størst avstand
mindre
tilførselselv til
større
til Lonelva.
avrenning
Lonelva med
avrenning
til VF enn
fylling.
til VF enn
2d.
2b.
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Tabell 3 Sammenstilling av konsekvens, strekning 3: Tangen Vest - Skorstøl

STREKNING 3: TANGEN VEST - SKORSTØL
ID
VF05
VF06
VF07
VF08
VF14
VF15
VF16

Delområde/
navn

Refalt

Heglandselva bekkefelt (id:017-193-R)
inkl. Heglandselva (id: 017-202-R) og
Lonelva (id:017-203-R)
Gjerstadvatnet bekkefelt (id:018-76-R)
inkl. Gjerstadvatnet (id:018-1264-L)
Sunda bekkefelt (id:018-75-R) inkl.
Holtefjorden (id:018-11720-L) og
Midtvatnet (id:018-1263-L)
Vestre Skorstølvannet til Stifoss,
bekkefelt (id:018-112-R) og Haugelva
inkl. Skorstølvannet (id:018-99-R)
Ilsjø bekkefelt (id:017-174-R)
Svart bekkefelt (id:018-111-R), inkl. Svart
(id:018-1266-L)
Brøbøvann inkl. elv Stifoss – Søndeled
(id:018-45-R), Søndeled-fjorden bekkefelt
(id:018-161-R) inkl. Søndeled-fjorden
(id:0120010101-1-C) og Vasstøvatnet
(id:018-1262-L)

0

(--)

(--)

0

(-)

0

0

(-)

(--)

0

(-)

(-)

3a

3b

3c
(-)

0
0

(-)
(-)

0

(--)

Avveining

Alternativ a og b er relativt like, og går begge i stor grad i
eksisterende trasé. Alternativ c berører i større grad
vannforekomster som i dag er mindre berørt.

Samlet vurdering Jf. Tabell 6-5 i
V712
Rangering
Forklaring til rangering

Middels
negativ
1

Middels negativ

Middels
negativ

2
Mye vei drenerer
mot
vannforekomstene.

3
Berører i større
grad mindre
berørte
vannforekomster.
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Tabell 4 Sammenstilling av konsekvens, strekning 4: Skorstøl - Lindland

STREKNING 4: SKORSTØL - LINDLAND
ID
VF08

VF09

VF10

VF16

Del-område
/navn

Refalt

Vestre Skorstølvannet til
Stifoss, bekkefelt (id:018112-R) og Haugelva inkl.
Skorstølvannet (id:01899-R)
Mjåvatnet bekkefelt
(id:018-150-R),
Molandsvann – Mjåvatn
(id:018-9055-L) og
Hammarbekken inkl.
bekkefelt (id:018-152-R)
Ekksjø – Lindlandsvatnet
(id:018-190-R) inkl.
Lindlandsvatnet (id:0189433-L), Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018-191-R),
Lauvdalsvatnet (0189477-L) og Steaelva
(018-34-R)
Brøbøvann inkl. elv
Stifoss – Søndeled
(id:018-45-R), Søndeledfjorden bekkefelt (id:018161-R) inkl. Søndeledfjorden (id:01200101011-C) og Vasstøvatnet
(id:018-1262-L)

0

(-)

(-)

(-)

(-)

0

0

(-)

(--)

(--)

(--)

(-)

0

0

(-)

Avveining
Samlet vurdering Jf.
Tabell 6-5 i V712
Rangering
Forklaring til rangering

0

4a

4b

4c

4d

4e

4f

4g

4h

4i

(-)

0

(-)

(-)

(--)

(--)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Påvirkning til Molandsvann (drikkevannskilde) og elvemusling nedstrøms Aklandstjenna (VF09) er avgjørende.
Noe negativ
Middels
Middels
Middels Noe
Noe negativ
Middels negativ
Middels
negativ
negativ
negativ
negativ
negativ
2
9
6
5
3
1
7
9
Berører
Krysser
Noe
Påvirker ikke
Har betydelig
Krysser
Molandsvann i Molandsvann
mindre
Molandsvann
avrenning til
Molandsvann
mindre grad
(bru)
avrenning
Molandsbekken
enn 4b og
4h
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(-)

Noe
negativ
4

Tabell 5 Sammenstilling av konsekvens, strekning 5: Lindland - Tvedestrand

STREKNING 5: LINDLAND - TVEDESTRAND
ID
VF10

VF11

VF12

VF13

Delområde/
navn

Refalt

Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R) inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018-191R),
Lauvdalsvatnet (0189477-L) og Steaelva
(018-34-R)
Songebekken
inkl. bekkefelt (id:018205-R) og
Songevannet (id:0181259-L)
Rossålvann, bekkefelt
(id:018-116-R) inkl.
Rossålvann (id:0189476-L) og Skjerka
bekkefelt inkl. Skjerka
(id:018-196-R)
Storelva (Vasseden –
Sognevannet),
bekkefelt (id:018-206R) og Storelva
(Vassende –
Sognevannet) (id:018127-R)

0

5a
(-)

5b
(-)

0

5c

5d

5e

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0

(--)

(--)

(--)

(--)

(--)

0

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Avveining
Samlet vurdering Jf.
Tabell 6-5 i V712
Rangering
Forklaring til
rangering

Noe
Noe
Noe
Noe
Noe
negativ
negativ
negativ
negativ
negativ
2
3
4
5
1
Alternativene er relativt like, avstand til Storelva er
avgjørende for rangeringen.

Tabell 6 Strekninger med høyest rangering for delstrekning Dørdal – Tvedestrand

TEMA Vannmiljø
Strekning nr.

Strekning navn

Strekning 1
Strekning 2
Strekning 3
Strekning 4
Strekning 5:
Forklaring:

Dørdal - Grøtvann
Grøtvann - Tangen Vest
Tangen Vest - Skorstøl
Skorstøl- Lindland
Lindland– Tvedestrand

Eks.
linje
b
a
a
f
a
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1.7 Sammenstilling av konsekvens delstrekningen Arendal – Grimstad
Tabell 7 Sammenstilling av konsekvens, strekning 21: Arendal - Asdal

STREKNING 21: ARENDAL - ASDAL
ID
VF17
VF18

Delområde/
navn

Refalt

Rånakanalen (id:019-496-R), inkl.
Langsævann (id:019-10684-L),
Longumvatnet (019-10538-L
Lillelv (id:019-20-R),
Biebekken – Solbergvassdraget
(019-502-R),
Sørsvann og Solbergvann (ikke
vannforekomster i vann-nett)

0

(-)

(-)

0

(-)

(-)

Avveining
Samlet vurdering Jf. Tabell 6-5
i V712
Rangering
Forklaring til rangering

21a

21b

Ingen forskjell i alternativene
Noe negativ
Noe negativ
1
1
Ingen forskjell i alternativene

Tabell 8 Sammenstilling av konsekvens, strekning 22: Asdal – Temse

STREKNING 22: ASDAL - TEMSE
ID
VF18

VF19
VF20
VF21
VF25

Delområde/
navn
Lillelv (id:019-20-R),
Biebekken –
Solbergvassdraget (019-502R),
Sørsvann og Solbergvann
(ikke vannforekomster i vannnett)
Nidelva (utløp Hølen) (id:019402-R)
Nidelva, bekkefelt Helle
(id:019-492-R)
Temse bekkefelt (id:019-493R), Temse utløpselv (019-31R) og Temse (019-10951-L)
Nidelva – ytre bekkefelt
(id:019-581-R)

Avveining
Samlet vurdering Jf.
Tabell 6-5 i V712
Rangering
Forklaring til rangering

Refalt

22a

22b

22c

0

(---)

(---)

(---)

0

(-)

(-)

(-)

0

0

0

(-)

(-)

(-)
(-)

0

Påvirkning på Nidelva avgjør rangering
Stor negativ
Stor negativ
Stor negativ
3
Størst
påvirkning på
Nidelva

2

1
Lengst avstand
fra Nidelva
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Tabell 9 Sammenstilling av konsekvens, strekning 23: Temse - Grimstad

STREKNING 23: TEMSE - GRIMSTAD
ID
VF21

VF22

VF23
VF24

Delområde/
navn

Refalt

Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (019-10951L)
Vikkilen bekkefelt
(id:019-510-R) inkl.
Vikkilen
(0121000200-C)
Rore bekkefelt
(id:019-456-R) inkl.
Rore (019-1270-L)
Groosfjorden
bekkefelt (id:019575-R)

0

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0

0

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0

0

(--)

0

0

(-)

0

(-)

(-)

Avveining
Samlet vurdering
Jf. Tabell 6-5 i
V712
Rangering
Forklaring til
rangering

23a

23b

23c

(-)

23d

23e

23f

Eksempellinjene har tilnærmet lik konsekvens. 23d kommer best ut da alternativet
har minst/liten sannsynlighet for å påvirke Rorevann (drikkevannskilde).
Noe negativ
Middels
Noe
Noe negativ
Noe
Noe
negativ
negativ
negativ
negativ
4
Usikkerheter
rundt avrenning
fra tunnel mot
Rorevann

6
Avrenning
mot
Rorevann

5

1
Ingen
påvirkning/
avrenning
mot
Rorevann.

2
Mindre
avrenning
mot VF24
enn 23f.

3

Tabell 10 Strekninger med høyest rangering for delstrekning Arendal -Grimstad

TEMA Vannmiljø
Strekning nr.

Strekning navn

Strekning 21
Arendal - Asdal
Strekning 22
Asdal – Temse
Strekning 23
Temse - Grimstad
Forklaring:
Eksempellinje 21a og 21b er helt like, får derfor samme rangering for tema vannmiljø.

Eks.
linje
a/b
c
d
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2 Innledning
2.1 Bakgrunn og mål for tiltaket
Regjeringen har gjennom Meld. St. 25 (2014-2015) vedtatt å etablere et utbyggingsselskap
for vei. Med bakgrunn i dette ble Nye Veier AS etablert.
E18 fra Langangen til Grimstad er en del av porteføljen til Nye Veier AS.
Planen omfatter strekningene Dørdal – Tvedestrand og Arendal – Grimstad og er et prosjekt
der Nye Veier utarbeider kommunedelplan.
Formålet med planarbeidet er å sørge for at nødvendige juridiske arealavklaringer er på
plass slik at det kan bygges en firefelts motorvei mellom Dørdal og Grimstad. Prosjektet er
delt i to parseller, E18 Dørdal – Tvedestrand og E18 Arendal – Grimstad. Mellom disse to
parsellene ligger E18 Tvedestrand – Arendal, som er under utbygging.

Figur 5: Dagens E18 er markert med rødt i oversiktskartet. Strekningene Dørdal-Tvedestrand og ArendalGrimstad inngår i planarbeidet.

Kommunedelplanen er en overordnet plan. Hensikten med planen er å få fastsatt et båndlagt
område i en korridor som kan gi et samfunnsmessig lønnsomt veiprosjekt og fastsette
rammer for utarbeidelse av reguleringsplan. Videre detaljering til en konkret veilinje/trasé for
E18 Dørdal – Grimstad vil skje i arbeidet med reguleringsplanen.
Prosjektet skal oppnå følgende samfunnsmål:
1. Planprosjekt E18 Dørdal-Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 201829 nås.
2. Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet.
3. Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye transportsystemet
for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Berørte kommuner er organisert i et interkommunalt plansamarbeid. I Styret sitter ordførerne
fra de berørte kommunene. Arendal er representert ved varaordfører. I
Plankoordineringsgruppa sitter representanter fra administrasjonen i kommunene. I tillegg
møter representanter fra berørte statlige og regionale myndigheter. Det interkommunale
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plansamarbeidet har ansatt en egen koordinator som fungerer som sekretær og
administrator for plansamarbeidet.
Oppstart av planarbeidet ble varslet 15.05.2018, og planprogrammet ble fastsatt 23.01.2019.

2.2 Tiltaksbeskrivelse
Dagens E18 innenfor planområdet ligger i fylkene Telemark og Aust-Agder. Veien går
gjennom kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad
med varierende standard, fartsgrense og trafikkmengder, se figur under.

Figur 6 Illustrasjon av dagens E18 innenfor planområdet med veistandard og trafikkmengde
(trafikkmengde oppgitt for 2016)

Dagens E18 har ikke tilfredsstillende standard på strekningen og planarbeidet skal resultere i
en kommunedelplan for en firefelts motorvei.
Kommunedelplanen med konsekvensutredning omfatter de to delstrekningene E18 Dørdal –
Tvedestrand og Arendal – Grimstad. Mellom disse er E18 Tvedestrand – Arendal under
bygging. Planområdet dekker 8 kommuner – Vegårshei kommer i tillegg til de 7 kommunene
dagens E18 går gjennom.
For å finne fram til planområder som oppfyller prosjektmålene på best mulig måte, og for å
redusere antall planområder som skal utredes, ble det som en innledning til planprosessen
høsten 2018 gjennomført en silingsprosess i prosjektet. For dokumentasjon av
silingsprosessen og tilhørende detaljer, se:
DOK-B002 – E18 Dørdal – Grimstad, Silingsrapport, vedlegg til planprogram, 19.10.2018
DOK-B005 - E18 Dørdal – Grimstad, Utredninger som grunnlag for siling, datert 19.10.2018
Resultatene fra silingsprosessen har dannet grunnlaget for fastsetting av planprogram og det
videre arbeidet med konsekvensutredningen. Innenfor planområdet har det vært arbeidet
med å justere og optimalisere eksempellinjer som grunnlag for framtidig båndlagt område.
For å vurdere ulike kombinasjonsmuligheter av eksempellinjer, er de to delstrekningene delt
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inn i kortere strekninger; fem mellom Dørdal og Tvedestrand og tre mellom Arendal og
Grimstad.
Delstrekningen Dørdal – Tvedestrand består av disse strekningene:
 Strekning 1: Dørdal – Grøtvann
 Strekning 2: Grøtvann – Tangen vest
 Strekning 3: Tangen vest – Skorstøl
 Strekning 4: Skorstøl – Lindland
 Strekning 5: Lindland – Tvedestrand

Figur 7 kart over delstrekning Dørdal - Tvedestrand med inndeling i strekninger og eksempellinjer.
Delstrekning Dørdal – Tvedestrand er delt inn i 5 kortere strekninger. Eksempellinjene innenfor hver
strekning betegnes med en bokstav A til I avhengig av antall eksempellinjer innenfor hver strekning.
Vestre eksempellinje innenfor hver strekning er alltid betegnet med A.

Delstrekningen Arendal – Grimstad består av disse strekningene:
 Strekning 21: Arendal – Asdal
 Strekning 22: Asdal – Temse
 Strekning 23: Temse – Grimstad
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Figur 8 kart over delstrekning Arendal – Grimstad med inndeling i strekninger og eksempellinjer.
Delstrekning Arendal – Grimstad er delt inn i 3 kortere strekninger. Eksempellinjene innenfor hver
strekning betegnes med en bokstav A til F avhengig av antall eksempellinjer innenfor hver strekning.
Vestre eksempellinje innenfor hver strekning er alltid betegnet med A.

Innenfor hver av de 8 strekningene finnes mellom 1 og 9 eksempellinjer som er beskrevet og
utredet. Inndelingen i strekninger er slik at det er mulig å kombinere forskjellige
eksempellinjer i de ulike strekningene.
Grunnlaget for konsekvensutredningen
Grunnlaget for konsekvensutredningen er:
 Samhandlingsportal (GIS)
 Plan- og profiltegninger (såkalte B-tegninger) av eksempellinjer basert på Novapointmodell hvor vei, skråningsutslag og veiskjæringer er vist, samt bruer og tunneler med
forslag til lengder
 InfraWorks-modell (3D)
Tiltaket er å betrakte som mulige veikorridorer hvor eksempellinjer er illustrert. Korridorenes
bredde vil fastsettes i kommunedelplanen slik at veilinja kan optimaliseres og plasseres
innenfor den tilgjengelige veikorridoren i reguleringsplanfasen.
For nærmere innsyn i eksempellinjene, se medvirkningsportalen:
https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=d89ad84ce0f1424d8
c38e835029344ba

Standard og utforming, geometriske parametere
Det skal planlegges for firefelts motorvei som muliggjør hastighet opptil 130 km/t. Høyeste
tillatte hastighet i Norge er 110 km/t, men det er ønskelig å legge til rette for en framtidig
økning av fartsgrensen.
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Eksempellinjer for ny vei er tegnet ut med veigeometri som muliggjør hastighet opptil 130
km/t. Veigeometrien er i utgangspunktet bestemt gjennom gjeldende vegnormaler. For
utforming av veier med hastighet over 110 km/t finnes det ikke krav til veigeometri i norske
vegnormaler. Veigeometrien er derfor beregnet ut ifra kjente størrelser som fart, friksjon,
fartstillegg og sikkerhetsfaktorer. I tillegg er det sett på veigeometri fra naboland som har
tillatt hastighet på 130 km/t.
Når hastigheten på veien skal økes fra 110 km/t til 130 km/t, er det litt andre krav til utforming
av veien. Dette er i hovedsak økt veibredde, krav til stoppsikten øker, som igjen fører til
slakere stigningsforhold og slakere kurver.
Veiklasse H3nv med asfaltert veibredde på 21,5 m er lagt til grunn for utredningene. Denne
veiklassen har i korte trekk følgende utforming:
 Veifylling/ jordskjæring legges med helningsgrad på 1:2
 Fjellskjæring legges med helningsgrad på 10:1
 Dersom fjellskjæringen er høyere enn 10 m, sprenges det et innhugg (pall) på 5
meters bredde i fjellskjæringen som sikring mot steinsprang
 Sikkerhetssone 10 m ut fra den ytterste kjørebanekanten, der det ikke skal finnes
gjenstander eller terreng som er farlig dersom et kjøretøy kjører ut

Figur 9. Tverrprofil veiklasse H3nv

Krysslokalisering
Forslag til ny veinormal legger opp til at skal det være minimum 5 km mellom kryssene for en
vei med denne standarden. Alternative krysslokaliseringer er utredet på et overordnet nivå
med nødvendig tilkobling til lokalveinettet. Endelig plassering og utforming av kryss fastsettes
først i reguleringsplan.
Viltkryssing /faunapassasjer
Behovet for faunapassasjer der viltet kan krysse over ny vei vil bli utredet og fulgt opp i arbeidet
med utarbeidelse av planforslaget. Det vil også være aktuelt å sette krav til funksjonen for
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disse kryssingene (f.eks. at de skal være tilrettelagt for hjortevilt). Detaljert utforming og
nøyaktig plassering vil først bli bestemt gjennom reguleringsplanfasen.
Massehåndtering
Generelt gir tiltaket store masseoverskudd, og i utgangspunktet er det vurdert at alle de
utredete eksempellinjene gir masseoverskudd når konsekvens av tiltaket skal vurderes. Behov
for og lokalisering av deponiområder skal utredes.
Overvannshåndtering
Det er strenge krav til håndtering av overvann fra veier med høy trafikk. Det forutsettes at alt
overvann fra veien i dagsonen blir renset for miljøgifter og partikler før utslipp (to-trinns
rensning iht. Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging). To-trinns rensning betyr både
rensing av partikler og løste stoffer.
Det forutsettes lukket overvannssystem for oppsamling av tunnelvaskevannet.
Tunnelvaskevannet ledes til rensesystemer for behandling og rensing før videreføring og
utslipp. Valg av rensemetode og prinsipp for oppsamling av veivann bestemmes først i
forbindelse med reguleringsplan.
Andre tiltak
Følgende tiltak er ikke kjent på dette utredningsnivå/planstadiet og vil bli utredet nærmere i
senere utredninger / planfaser:







Anleggs- og riggområder
Anleggsveier og nye lokalveier som ikke er koblet til kryssløsninger
Nye driftsveier som skadereduserende tiltak for landbruket
Støyskjermingstiltak
Kollektivknutepunkt
Renseløsninger/basseng for overvann
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2.3 Eksempellinjer som er utredet
Innenfor delstrekningene Dørdal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad er det utredet en rekke
eksempelveilinjer.
Dørdal-Tvedestrand
Delstrekningen Dørdal – Tvedestrand er delt inn i disse 5 strekningene:
1.
2.
3.
4.
5.

Dørdal-Grøtvann
Grøtvann- Tangen vest
Tangen vest -Skorstøl
Skorstøl-Lindland
Lindland-Tvedestrand

1 Dørdal-Grøtvann

1A: Eksempellinja starter parallelt med dagens E18 og krysser skrått over Gongeelva før
Bakkevann. Videre ligger den noe sørøst for vannkanten og krysser Bakkevann på bru ved
halvøya som går ut i vannet. Linja ligger nord for Hullvann og krysser Tisjø i bru. Dagens
E18, lokalveier og bekkedrag krysses flere steder og det er behov for kulverter her. Linja
krysser i bru ved Tyvannselva. Det er foreslått et nytt kryss ved Gjerdemyra.
1B Eksempellinja krysser dagens E18 og Gongeelva før Bakkevann mer vinkelrett enn 1A.
Linja ligger i fjellskjæring og krysser i sørenden av Bakkevann. Linja ligger nord for
Hullvann og krysser Tisjø i bru. Dagens E18, lokalveier og bekkedrag krysses flere steder
og det er behov for kulverter her. Linja krysser i bru ved Tyvannselva. Det er foreslått et nytt
kryss ved Gjerdemyra.
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2 Grøtvann – Tangen vest

2A: Fra Tyvannselva ligger store strekninger av eksempellinja i skjæring frem til Fikkjebakke,
hvor den krysser Kvennvasselva i bru. Linja berører areal ved industriområdet Fikkjebakke.
Linja kan kombineres med et kryss ved Hegland, Fikkjebakke eller et halvt kryss ved
Østerholt (fylkesgrensa).
2B: Eksempellinja er lagt noe lenger sør enn 2A. Eksempellinja er i hovedsak lagt i skjæring,
men det kuperte terrenget gjør at det også er en del fyllinger på strekningen. Linja går i bru
over fv.256 og Kvennvasselva like sør for Fikkjebakke. Linja kan kombineres med et kryss
ved Hegland, Fikkjebakke eller et halvt kryss ved Østerholt (fylkesgrensa).
2C: Den sørligste av de vurderte eksempellinjene. Krysser fv.256 og har nærføring til
Sannidal kirkested. Linja kan kombineres med et kryss ved Hegland, Fikkjebakke/Tangen
eller et halvt kryss ved Østerholt (fylkesgrensa).
2D: Eksempellinja følger 2B til før fv. 256, men svinger deretter sørøstover. Linja ligger godt i
terrenget, men har nærføring til Sannidal kirkested. Linja kan kombineres med et kryss ved
Hegland eller ved Dalbråten (der linja krysser dagens E18).
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3 Tangen vest – Skorstøl

3A: Vestover fra Sannidal ligger denne eksempellinja noe nord for dagens E18. Fram til
kommunegrensa går den gjennom kupert terreng som gir lang stigning før linja igjen går ned
mot Bråtvannsdalen og dagens E18. Videre vestover ligger linja nær dagens E18 fram til
Østerholt, deretter i bru over til Sundebru. Linja går videre gjennom Brokelandsheia og
deretter langs dagens E18. Linja har et kryss ved Brokelandsheia, omtrent i dagens kryss.
3B: Denne eksempelveilinja følger 3A langs store deler av strekningen, men skiller seg fra
denne ved å svinge sør for Småkjerrfjella og følge sørsiden av daldraget frem til krysning av
Holtefjorden ved Harsund, noe sør for 3A. Herfra svinger linja opp til dagens E18 noe før
Brokelandsheia. Linja har et kryss ved Brokelandsheia, omtrent i dagens kryss.
3C: Eksempellinja går sørover fra Sannidal og krysser Lona og Londalen i bru. Linja går
gjennom småkupert terreng med bekkedrag i bunn, følger terrengryggen langs vestsiden av
Svart og krysser Verksveien og deretter Vasstøvannet i bru. Videre ligger linja på sørsiden av
Eikelands verk. Etter kryssing av Vasstøvannet går linja inn i en tunnel på ca. 400 meter.
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4 Skorstøl-Lindland

4A: Eksempellinja ligger i fjellskjæringer på store deler av strekningen, alternativt avbrutt
av kort tunnel. Linja er det vestligste alternativet på denne strekningen og svinger inn i
Vegårshei kommune før den fortsetter i bru over Savannet. Linja har mulighet for kryss
nordøst for Savannet.
4B: Eksempellinja har start og slutt som 4A. Eksempellinja krysser over Molandsvann i to
lange bruer. Ligger med fjellskjæring i sidebratt terreng, fortsetter i bru over Savannet.
Linja har mulighet for kryss nordøst for Savannet.
4C: Eksempellinja følger eksempellinje 4B til nord for Molandsvann og krysser
Molandsvannet i bru. Videre til Moland der den passerer vest for industriområdet på en
stor fylling. Linja kobles deretter sammen med linje 4E og 4I. Linja har mulighet for halvt
kryss ved Smalmyr og kryss ved Sotningskleiv.
4D: Eksempellinja følger dagens E18, men kurvene slakes ut. Den krysser Molandsvann i
bru vest for dagens E18 og har start- og sluttpunkt som linje 4C. Linja har mulighet for
kryss ved Sotningskleiv.
4E: Eksempellinja går felles med linje 4A, men fortsetter sør ved Paddetjenn og krysser
over fv.416 før den kobles mot linje 4C og 4I ved Sotningskleiv. Linja har mulighet for halvt
kryss ved Smalmyr og kryss ved Sotningskleiv.
4F: Eksempellinja går i bru over Brøbøvann ved Hommefoss og passerer på heia på
vestsida av Søndeled. Ligger videre på vestsiden av fv. 418 fram til den krysser dagens
E18 sør for Moland og kobles sammen med 4A og 4B. Linja har mulighet for helt kryss ved
Sotningskleiv.
4G: Eksempellinja passerer på heia vest for Søndeled og deretter langs østsiden av
Molandsvannet og deretter inn på dagens E18. Ligger i hovedsak langs dagens E18 videre
sørover. Linja har kryss ved Moland og Vinterkjerr.
4H: Eksempellinja går i bru over Molandsvann, svinger på vestsiden av dagens E18 og
Aklandstjenna og følger videre østsida av Lindlandsvannet. Ligger i hovedsak langs
dagens E18 til Asplund. Linja har mulighet for kryss ved Moland.
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4I: Eksempellinja går i bru over Brøbøvann ved Hommefoss. Ligger sammen med linje 4F
til den krysser dagens E18 rett nord for Akland. Linja fortsetter sørvestover og går sammen
med linje 4C og 4E ved Sotningskleiv. Linja har mulighet for kryss ved Sotningskleiv.

5 Lindland-Tvedestrand

5A: Eksempellinja går vest inn i Vegårshei etter Savannet. Den går i bru ved
Skjerkholtlonene og elva lenger sør. Linja ligger tett på Skjerkholt-vassdraget.
5B: Eksempellinja ligger der høyspenttrasé går i dag og følger tilnærmet kommunegrensa.
Linja har en tunnel på ca. 600 m, samt to kortere tunneler. Den ligger tett på Skjerkholtvassdraget og Skjerkholtgrenda.
5C: Eksempellinja ligger i heia mellom Savannet og Lindlandsvannet, og går i bru over
Kjørslehølen. Den går i tunnel sørvest for Lindland på ca. 1 km. Linja går videre felles med
4D og 4E på vestsiden av Lundeheiane, og krysser Åsvannet i bru og elva like vest for
Fosstveit.
5D: Eksempellinja går på østsiden av Lindlandsvannet, videre i ca 1 km lang tunnel og
deretter felles med 4E opp i Lundeheiane, på østsiden av tjernene i området. Linja ligger i
kupert terreng med noen større fyllinger og med en kort tunnel.
5E: Linja går sammen med 4C og 4D før Lundeheiane, men skiller seg fra disse ved å gå
vest for Åsvannet. Flere korte tunneler og kort bru ved Åsvannet inngår i denne linja.
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Arendal - Grimstad
Delstrekningen Arendal – Grimstad består av disse 3 strekningene:
21. Arendal – Asdal
22. Asdal – Temse
23. Temse – Grimstad
21 Arendal-Asdal

21A: Eksempellinjen kobler seg på traséen som er under bygging ved Harebakken og
legges like vest for dagens E18. Dagens E18 på strekningen får ny funksjon som lokalvei.
Linja har mulighet for halve kryss ved Harebakken og Stoa, eller fullt kryss ved Heidalen.
21B: Dagens E18 benyttes som nordgående kjøreretning og nye sørgående kjørefelt
legges parallelt med eksisterende E18 på vestsiden av denne. Linja har mulighet for halve
kryss ved Harebakken og Stoa, eller fullt kryss ved Heidalen.
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22 Asdal – Temse

22A: Linja går i tilnærmet rett linje sørvestover fra litt før Rannekleiv og krysser Nidelva ved
Helle og Kvikshaug og fortsetter videre på vestsida av Temse. Linja har mulighet for kryss
ved Rannekleiv.
22B: Linja krysser Nidelva noe vest for dagens E18-bru. Videre svinger linja vestover og
ligger i dyp fjellskjæring forbi Tingstveit før den møter linje 22A etter Kvikshaug. Linja har
mulighet for kryss ved Rannekleiv eller vest for Nedenes.
22C: Linja følger linje 22B til etter kryssing av Nidelva, fortsetter rett fram mot dagens E18
og benytter denne som en av kjøreretningene til og med Grimstadporten. Det legges til
grunn at dagens tunnel kan brukes med noe oppgradering. En kortere strekning nord for
tunnelen må bygges om pga tekniske krav til kurver. Linja har mulighet for kryss ved
Rannekleiv eller vest for Nedenes.

Side 27 av 91

Temarapport Vannmiljø - KU

23 Temse-Grimstad

23A: Linja tar utgangspunkt i dagens E18 fram til Bringsvær og går inn i heia vest for Temse.
Det er lagt inn en lang fjelltunnel på ca. 3,7 km under Dømmesmoen. Tunnelen kommer ut på
sørsiden av Dømmesmoen og eksempellinja går videre over jordene mot Øygardsdalen der
den kobles til dagens E18. Linja har kryss ved Bringsvær.
23B: Eksempellinja går vest for Temse med to korte tunneler og deretter gjennom heia og i
dyp fjellskjæring vest for tunet på Dømmesmoen. Videre mot Øygardsdalen i tilnærmet
samme trasé som 23A, men noe lenger vest. Linja har kryss nord for Bringsvær.
23C: Fra Grimstadporten og Bringsvær og svinger eksempellinja seg rundt Holletjenn på
nordsida. Linja går i kort tunnel under Dømmesmoen og kommer ut sør ved Gjærbrøndveien i
tilnærmet samme punkt som 23A. Videre går eksempellinja over jordene mot Øygardsdalen
der den kobles til dagens E18. Linja har kryss ved Bringsvær.
23D: Linja starter som 23B nordvest for Temse og går deretter skrått sørover og treffer
dagens E18 ved Sæveli. Går videre felles med 23E noe vest for dagens E18. Linja har kryss
ved Gjømle/Bie.
23E: Linja starter i dagens E18 ved Grimstadporten, går deretter vest for eksisterende E18
med tunnel på ca. 2,1 km under Bieheia og Frivollområdet fram til Øygardsdalen. Linja har
kryss ved Gjømle/Bie.
23F: Linja går langs/vest for dagens E18. Har en kort tunnel under Bieheia og går videre
langs og etter hvert på østsiden av dagens E18 ved Frivoll. Linja har kryss ved Gjømle/Bie.
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2.4 Referansealternativet
Referansealternativet er situasjonen som brukes til sammenligning med planlagt tiltak i
utredingen. Referansealternativet er definert som dagens veisystem med framskrevet trafikk
etter at E18-strekningene mellom Tvedestrand og Arendal, samt mellom Rugtvedt og Dørdal
er bygget ut og åpnet.
Referansealternativet:









tar utgangspunkt i dagens situasjon
inkluderer ordinært vedlikehold
inkluderer korrigerende vedlikehold (reparasjoner av feil, utskifting av ødelagte deler)
inkluderer forebyggende vedlikehold (periodisk vedlikehold)
inkluderer utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, oppgraderinger) for å
kunne fungere i den tidsperioden som forutsettes i analysen
tar hensyn til andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning
er sammenligningsgrunnlag for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
er basert på analyseåret år 2060 for framtidig situasjon

2.5 Krav og retningslinjer
Vannforskriften (forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen) ble vedtatt
ved kongelig resolusjon 15.12 2006, med ikrafttredelse fra 1.1 2007. Forskriften er hjemlet i
forurensningsloven, plan- og bygningsloven og vannressursloven og forvaltes av Klima- og
miljødepartementet og Olje- og energidepartementet i fellesskap.
Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Et viktig formål med
Vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved
utarbeiding av helhetlige, sektorovergripende, regionale vannforvaltningsplaner og
tiltaksprogrammer i henhold til vanndirektivet.
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021
Denne planen er et oversiktsdokument på regionalt nivå. Formålet med
vannforvaltningsplanen er å gi rammer for fastsetting av miljømål som skal sikre en mest
mulig helhetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av vannforekomstene, i et langsiktig
perspektiv. Det viktigste elementet i den regionale planen er miljømålene som man i
fellesskap har kommet fram til gjennom planprosessen. Innsjøer, elver og kystvann skal ha
minst god økologisk og kjemisk tilstand. Grunnvann skal ha minst god kjemisk og kvantitativ
tilstand. Alle involverte myndigheter er forpliktet til å følge opp miljømålene ved å legge dem
til grunn for sin planlegging og virksomhet. Planen setter også frister for når miljømålene skal
være oppnådd.

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016-2021
Denne regionale planen fastsetter miljøkvalitetsnormer for elver, innsjøer, grunnvann og
kystvann. Miljømålene fastsettes iht. Vannforskriften §§ 4-6 og unntak fastsettes iht. §§ 8-11.
Den regionale planen legger føringer for når miljømålene skal nås, henholdsvis innenfor
planperioden 2016-2021 eller utsettes til senere planperioder (2022-2027 eller 2028-2033).
Miljømålene skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og for kommunal og
statlig planlegging og virksomhet i vannregionen (pbl §8-2 og Vannforskriften § 29 siste
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ledd). Planen skal bidra til å samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av
kommune- og fylkesgrensene.

2.6 Avgrensing av fagområdet
Vannmiljø er et undertema som hører inn under ikke-prissatte fagtema naturmangfold.
Elementer fra vannmiljø håndteres på to ulike måter der trua og hensynskrevende
arter/naturtyper knyttet til vann blir omhandlet i temarapport naturmangfold.
I denne rapporten omhandles vann som livsmedium, som håndteres gjennom en
sårbarhetsvurdering.

2.7 Planprogrammets krav
Vann som livsmedium (tidligere omtalt som vannmiljø) håndteres gjennom en
sårbarhetsvurdering som baserer seg på naturgitte forhold i resipienten og de kjemiske
påvirkningsfaktorene fra framtidig vei.
Hovedformålet med denne sårbarhetsvurderingen er todelt:
 Sårbarhetsvurderingen danner grunnlaget for konsekvensvurderingen for vannmiljø
og er en kombinasjon av verdi (dagens økologiske tilstand og naturgitte
karakteristika) og påvirkning fra fremtidig vei. Vannmiljø vil derfor ikke følge samme
metodikk som andre deltema i naturmangfold eller samme metodikk som de andre
tema i V712.
 Sårbarhetsvurderingen skal besvare om en trenger å rense avrenningsvannet.
I tillegg til sårbarhetsvurderingen skal det vurderes om Vannforskriften §12 blir oppfylt. Det
står beskrevet i ny V712 at det er «lite aktuelt å anbefale et alternativ som medfører at
miljømålene i en vannforekomst ikke nås med mindre alle konfliktreduserende tiltak er tatt
inn i planleggingen, samfunnsnytten er svært høy eller andre utbyggingsalternativer mangler,
jamfør veiledning til bruk av Vannforskriften §12 gitt i brev fra KLD 23.2.2015.»
Alle vannforekomster innenfor planområdet vil sårbarhetsvurderes og skadereduserende
tiltak og renseløsninger beskrives.
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3 Metode
Konsekvensutredningen er gjennomført ihht fastsatt planprogram. Metodisk bygger
konsekvensutredningen på Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Trinn 1 i konsekvensutredningen er en kartlegging og karakteristikk av verdier i området med
inndeling i enhetlig delområder. Deretter vurderes tiltakets påvirkning og konsekvens for
hvert enkelt delområde.
Trinn 2 metoden er at konsekvensene for delområdene settes sammen for en samlet
vurdering av hvert alternativ. I denne delen av analysen inngår det også å rangere
alternativene innenfor hvert enkelt fag.
Trinn 3 i metoden er at konsekvensene for alternativene fra alle de 5 ikke-prissatte temaene
settes sammen for en samlet vurdering og rangering av alternativene.

Figur 10 Hovedtrinn for vurdering av ikke-prissatte temaer. Kilde Statens vegvesens håndbok V712.

Vannmiljø blir ikke konsekvensvurdert på lik linje som de andre ikke-prissatte temaene i
V712, hvor områder blir vurdert etter en verdivurdering og påvirkning som igjen medfører en
konsekvens.
I denne planen blir vannforekomstene sårbarhetsvurdert, og det blir i tillegg gjort en mer
detaljert vurdering av påvirkning for de ulike eksempellinjene slik at en konsekvens av tiltaket
kan settes.
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3.1 Sårbarhet og påvirkning
Påvirkning av vannmiljø vurderes gjennom en sårbarhetsanalyse. En vannforekomst sin
sårbarhet er definert slik (Statens vegvesen, rapport nr. 597): «En vannforekomst sin evne til
å tåle og eventuelt restitueres etter aktiviteter eller endringer i miljøforholdene.» Kriterier for
sårbarhet for vannforekomstene er knyttet opp mot ÅDT (årlig døgntrafikk), Vannforskriften
og målsettingene her, samt prinsippene i Naturmangfoldloven. Sårbarheten vurderes opp
mot ÅDT, hvor avbøtende tiltak skal vurderes ved ÅDT mellom 3 000 - 30 000. Under 3 000
ÅDT trenger en ikke vurdere rensing, og over 30 000 ÅDT skal rensing gjennomføres. Se for
øvrig figur under.
For dette prosjektet vil ÅDT (sammenligningsår 2060) være ca. 16-38 000 avhengig av valgt
alternativ – dvs. at overvannet fra veien skal vurderes renset. Det vil derfor bli utført en
sårbarhetsanalyse i tråd med V712. For enkelte strekninger er ÅDT over 30 000, her er det i
prinsippet ikke behov for en sårbarhetsanalyse. Det er likevel gjennomført en
sårbarhetsanalyse for alle alternativ og strekninger.
Hvis en vannforekomst får «høy sårbarhet» og det samtidig er en prognose på mer enn
15 000 ÅDT, bør det ifølge Statens vegvesen sin håndbok N200 Vegbygging (2018versjonen), etableres minimum rensesystemer med to rensetrinn. Trinn 1 betyr rensing av
partikler og partikkelbundne stoffer og rensetrinn 2 betyr rensing av løste, forurensende
stoffer. Er prognosen på mer enn 3 000 ÅDT og utslipp til en vannforekomst med middels
eller høy sårbarhet, skal det minimum etableres rensetiltak som fjerner partikkelbundne
stoffer. Avbøtende tiltak skal ifølge ny V712 innlemmes i de prissatte konsekvensene, og
avbøtende tiltak (1. rensetrinn) er dermed tatt med i kostnadsberegningene.
Konsekvensvurderingen er imidlertid ikke gjort med forutsetning om at overvannet skal
renses. Det vil si at avbøtende tiltak ikke ligger inne i vurderingene. Vi anbefaler 2 rensetrinn
etter krav i N200.
Tabell 11 Risiko for biologisk skade i vannforekomst og behov for rensetiltak (SVV, 2018).

Figurene under viser metode for sårbarhetsvurdering.
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Figur 11 - Anbefaling av håndtering av overvann i driftsfasen - basert på trafikkmengde (ÅDT) og
vannforekomsters sårbarhet (SVV, rapport 597).

Figur 12 - Sårbarhetsmatrise for vurdering av vannforekomsters sårbarhet basert på kriterier fra Vannforskriften
(øverste tabell) og Naturmangfoldloven (nederste tabell). Kriterier som scorer på «Lav sårbarhet» gis poeng 1,
«middels sårbarhet» 2 og «høy sårbarhet» 3. De fleste kriterier i den øverste tabellen hentes utfra Vann-nett og i
Naturbase i den nederste tabellen.

For de berørte vannforekomstene er det gjort vurderinger etter både Vannforskriften og
Naturmangfoldloven jf. Figur 12. Der hvor sårbarhetsmatrisene med utgangspunkt i
Vannforskriften og Naturmangfoldloven gir forskjellige sårbarhetskategori er det vurderingen
med høyest sårbarhet som benyttes til å vurdere om det er behov for rensetiltak. Inndeling i
delområder medfører at flere vannforekomster (definert i Vann-nett; www.vann-nett.no) er
slått sammen, ved ulik sårbarhet er det da benyttet «verste styrer-prinsippet».
Sårbarhetskriteriene gitt i Statens vegvesens rapport nr. 597, er fulgt:
 Sårbarhetsvurdering etter Naturmangfoldloven: Innhentet opplysninger fra Naturbase
og kartlegging av naturmangfold i forbindelse med prosjektet der dette er relevant for
vannforekomstene.
 Sårbarhetsvurdering etter Vannforskriften: Innhentet opplysninger fra Vann-Nett,
Vannmiljø og Vannportalen. Enkelte elementer i vurderingen er forklart under.
o Økologisk og kjemisk tilstand: For å unngå forringelse av vannforekomsten er
det kun benyttet to nivåer for sårbarhet; middels og høy, der middels
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o

o

o

o

sårbarhet gis til vannforekomster i svært god økologisk tilstand med god
kjemisk tilstand, og «høy sårbarhet» er gitt til vannforekomster i god økologisk
tilstand med god kjemisk tilstand. Alt i lavere tilstandsklasser er satt med «høy
sårbarhet».
Vannforskriften vedlegg IV. Beskyttede områder definerer hvilke
vannforekomster som inngår i kriteriet som beskyttet. Beskyttede områder
omfatter drikkevannskilder, områder utpekt til beskyttelse av økonomiske
betydelige akvatiske arter, områder utpekt til rekreasjonsformål (badeplasser),
områder følsomme for næringsstoffer og områder utpekt til beskyttelse av
habitater og arter. I de tilfeller der vannforekomsten både er et vernet
vassdrag og en drikkevannskilde er det gitt «høy sårbarhet» da
vannforekomsten har behov for flere typer beskyttelse.
Brukerinteresser/økosystemtjenester i en vannforekomst omfatter
drikkevannskilder eller om denne benyttes til fiske, jakt, rekreasjon,
vitenskapelig oppdagelser med mer. Dersom vannforekomsten oppfyller én
brukerinteresse/økosystemtjeneste er det ansett å ha verdi og har dermed fått
«middels sårbarhet» for kriteriet. Ved flere
brukerinteresser/økosystemtjenester som rekreasjon (padling/bading), fiske
og eventuelt drikkevann er det imidlertid gitt «høy sårbarhet».
Vei langs vannforekomsten: Har benyttet den geografiske samarbeidsportalen
til å vurdere sårbarheten fra vei. Det er tatt utgangspunkt i hvor den
sannsynlige veitraseen innenfor hver korridor blir liggende i forhold til
vannforekomsten, og hvor veien eventuelt kommer til å krysse. Likeså er det
vurdert om vannforekomsten allerede har flere trafikkerte veier som har
relevant påvirkning, som fører til økt sårbarhet i vannforekomsten. Denne
vurderingen er usikker da vi befinner oss på et overordnet plannivå.
Kantvegetasjon mellom vei og vannforekomst: Vurdering av sannsynlig
avstand mellom vannforekomsten og sannsynlig veitrase, eventuelt om det
allerede ligger trafikkerte veier med minimal kantvegetasjon tett opptil
vannforekomsten. Vurdering av sannsynlighet for bru over aktuell
vannforekomst. Denne vurderingen er usikker da vi befinner oss på et
overordnet plannivå.
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Figur 13 - Eksempel på avrenningsareal fra vei og bru (SVV rapport 597, 2016).

I tillegg til sårbarhetsvurderingene av de ulike vannforekomstene, er det sett på hvor store
deler av veilinja som vil drenere mot de ulike forekomstene i de ulike alternativene.

3.2 Konsekvens
Konsekvensen er en vurdering av om ny E18 vil medføre bedring eller forringelse i et
område.
Konsekvens for tema vannmiljø er gjort som en vurdering/sammenstilling av
vannforekomstens sårbarhet og påvirkning. Siden vannforekomstene ikke er gitt verdi er det
ikke benyttet konsekvensvifte fra V712.
Konsekvens er gitt ut fra mulig påvirkning fra vei, hvor km vei som drenerer mot
vannforekomsten er utslagsgivende faktor. Konsekvensgrad for vannmiljø er vurdert for tiltak
uten rensesystem.
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4 Overordnete trekk
4.1 Generell beskrivelse
Utstrekning på planområdet er stort og berører dermed en stor mengde vannforekomster.
Vannforekomstene i området hører til i vannregionene Vest-Viken (vannområde
Krageøvassdraget) og Agder (vannområdene Gjerstad – Vegår, og Nidelva). Begge
vannregionene har utarbeidet egne regionale planer for vannforvaltning. Vannforekomstene
varierer i størrelse og vannkvalitet.

4.2 Influensområde
Influensområdet for tema vannmiljø vil omfatte vassdrag og vannforekomster nedstrøms
tiltaket. Influensområdet kan dermed strekke seg utenfor korridorene.

5 Sårbarhetsvurdering
5.1 Registrering
Sårbarhetsvurderingen av vannforekomstene er basert på eksisterende datagrunnlag fra
følgende kilder:
- Vann-nett
- Vannmiljø (Miljødirektoratet)
- Vannportalen
- Naturbase
- NVE
- Fylkesmannen i Telemark/Fylkesmannen i Agder

5.2 Inndeling av delområder og delstrekninger
Planområdet er inndelt i to delstrekninger som er like for alle temautredningene. Det er 5
delstrekninger mellom Dørdal og Tvedestrand og 3 delstrekninger mellom Arendal og
Grimstad.

5.2.1 Delområder
Delområdene for tema vannmiljø er definert av vannforekomster i Vann-nett. Enkelte
delområder består av flere vannforekomster der det er naturlig å samle disse, f.eks.
hovedvassdrag og sidebekker/bekkefelt.
Innenfor dette planområdet er det mange vannforekomster og de fleste vannforekomstene
krysser planområdet i nord-syd-retning. Dette betyr at flere av vannforekomstene kan krysse
de forskjellige korridorene og planområdet flere ganger.
Planområdet er delt inn i 25 delområder/vannforekomster (VF); 16 for delstrekning Dørdal –
Tvedestrand og 9 for delstrekning Arendal – Grimstad.
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For delstrekning Dørdal – Tvedestrand er det til sammen 16 delområder/vannforekomster.
Kommuner som vannforekomsten ligger i, er skrevet i parentes:
 1. Bakkevann bekkefelt inkl. Bakkevannet (Bamble kommune)
 2. Hullvann bekkefelt inkl. Hullvann ((Bamble, Kragerø kommuner)
 3. Vadfosselva bekkefelt inkl Vadfosselva (Kragerø kommune)
 4. Grøtvann bekkefelt og Store Grøtvann (Kragerø kommune)
 5. Heglandselva bekkefelt, Heglandselva og Lonelva (Kragerø, Gjerstad kommuner)
 6. Gjerstadvassdraget inkl. Gjerstadvatnet (Gjerstad kommune)
 7. Sunda bekkefelt inkl. Holtefjorden og Midtvatnet (Gjerstad, Risør kommuner)
 8. Vestre Skorstølvannet til Stifoss, bekkefelt og Haugelva inkl. Skorstølvannet
(Gjerstad, Risør kommuner)
 9. Mjåvatnet bekkefelt, Molandsvann – Mjåvatn og Hammarbekken inkl. bekkefelt
(Gjerstad, Risør kommuner)
 10. Eksjø – Lindlandsvatnet inkl. Lindlandsvatnet med bekkefelt, samt Steaelva
(Vegårshei, Risør kommuner)
 11. Songebekken inkl. bekkefelt og Songevannet (Tvedestrand og Risør kommuner)
 12. Rossålvann inkl. bekkefelt, Skjerka inkl. bekkefelt (Vegårshei, Tvedestrand
kommuner)
 13. Storelva (Vassenden-Sognvannet) inkl. bekkefelt (Tvedestrand kommune)
 14. Ilsjø bekkefelt (Kragerø kommune)
 15. Svart inkl. bekkefelt (Gjerstad og Risør kommuner)
 16. Brøbøvann inkl elv Stifoss-Søndeled. Søndeledsfjorden inkl. bekkefelt og
Vasstøvatnet (Risør kommune)
For delstrekning Arendal - Grimstad er det til sammen 9 delområder/vannforekomster.
Kommuner som vannforekomsten ligger i, er skrevet i parentes:
 17. Rånakanalen inkl. Langsævann og Longumvatnet (Arendal kommune)
 18. Lillelv, Biebekken – Solbergvassdraget inkl. Sørsvann og Solbergvann (Arendal
kommune)
 19. Nidelva (utløp Hølen) (Arendal, Grimstad kommuner)
 20. Nidelva, bekkefelt Helle (Arendal kommune)
 21.Temse bekkefelt inkl. Temse og Temse utløpselv (Grimstad kommune)
 22. Vikkilen bekkefelt (Grimstad kommune)
 23. Rore bekkefelt inkl. Rore (Grimstad kommune)
 24. Groosfjorden bekkefelt (Grimstad kommune)
 25, Nidelva - ytre bekkefelt (Grimstad kommune)
Områdenes grafiske plassering er vist i sårbarhetskart, Figur 14 til Figur 18.
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5.3 Sårbarhetskart for delstrekning Dørdal – Tvedestrand

Figur 14 Sårbarhetskart for vannmiljø, strekning 1 og 2.
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Figur 15 Sårbarhetskart for vannmiljø, strekning 3 og 4.
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Figur 16. Sårbarhetskart for vannmiljø, strekning 5.
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5.4 Sårbarhetsvurderinger delstrekning Dørdal – Tvedestrand
Det er gjennomført sårbarhetsvurdering for alle delområder nevnt foran.
Sårbarhetsvurderingen er gjennomført etter metode beskrevet i kap. 3.1.
Sårbarhetsvurderingen vil erstatte verdivurderingen som gjennomføres for andre tema og
være første del i konsekvensvurderingen av vannmiljø. Delområdene er delt inn i
vannforekomster (VF) og er hentet fra Vannportalen,

Tabell 12: Sårbarhetsvurdering av delområdene på delstrekningen Dørdal – Tvedestrand, Østre korridor

ID/
Delområde
(navn)

VF01
Bakkevann
bekkefelt (id:01779-R), inkl.
Bakkevann
(id:017-7904-L)

Bamble kommune

Sårbarhetsbegrunnelse
NML
Intakte lavlandsmyrer/ vegetasjonsrikt elvedelta i Bakkevann, potensiale for sjeldne arter.
C-lokalitet.
Lav sårbarhet.
VF
Bakkevann: God økologisk og kjemisk tilstand. Sterkt modifisert vannforekomst (SMVF) –
vannkraftproduksjon.
Bekkefelt: Moderat økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Påvirkning fra diffus
avrenning (transport og infrastruktur). Kalkfattig og klart, middels størrelse.
Vernet vassdrag 017/1 Bamble-Solum-Drangedal. Viktig for friluftslivet (fisk).
Planlagt veitrase vil gå langs betydelige deler av vannforekomsten, og med brukrysning
over Bakkevann, samt veifyllinger ut i vannforekomst. Kan påvirke kantvegetasjon,
nærføring til vannet og tilførselselv/viktig deltaområde.
Høy sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF02
Hullvann bekkefelt
(id:017-71-R),
inkl. Hullvann (id:
017-1255-L)
Bamble og
Kragerø
kommuner

NML
Våtmarksområde med bekkeutløp, smådammer, starrenger, sump, noe veirsumpskog og
svartsumpskog. Potensiale for en rik invertebratfauna. B-lokalitet.
Lav sårbarhet.
VF
Hullvann: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand er ukjent.
Bekkefelt: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand er ukjent. Påvirkning fra diffus
avrenning (transport/infrastruktur og spredt bebyggelse).
Kalkfattig og klar, middels størrelse.
Vernet vassdrag 017/1 Bamble-Solum-Drangedal. Viktig for friluftsliv (fisk).
Veitraséene har veifyllinger i innløpsbekkene til Hullvann.
Høy sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

Side 41 av 91

Temarapport Vannmiljø - KU

ID/
Delområde
(navn)

VF03
Vadfosselva
(id:017-197-R)
inkl. Vadfosselva
bekkefelt (id:017195-R)

Kragerø
kommune

Sårbarhetsbegrunnelse
NML
Ikke relevante naturtyper.
Lav sårbarhet.
VF
Vadfosselva: Moderat økologisk tilstand, god kjemisk tilstand. SMVF –
vannkraftproduksjon. Påvirkning fra diffus avrenning (spredt bebyggelse), introdusert art
(sørv), dammer, sluser (vannkraft). Kalkfattig og klare, liten størrelse.
Vadfosselva bekkefelt: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirkning i liten
grad fra diffus avrenning (jordbruk og spredt bebyggelse). Kalkfattig og klare, liten
størrelse.
Planlagt veitrase vil ha brukrysning over Tisjø. Veitrase kan medføre forurensing lengre
nedstrøms i vannforekomst.
Høy sårbarhet.
Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF04
Grøtvann
bekkefelt (id: 017194-R) og Store
Grøtvann (id: 0178163-L)

NML
Ikke relevante naturtyper.
Lav sårbarhet.
VF
Stor Grøtvann: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Hovedkilden for drikkevann
til Kragerø. Påvirket i liten gard av sur nedbør. Kalkfattig og humøs, liten størrelse.
Grøtvann bekkefelt: Moderat økologisk tilstand (gjelder ikke hele bekkefelt), kjemisk
tilstand ukjent. Påvirkning fra diffus avrenning (landbruk, industri, skogbruk, deponi
(avsluttet). Kalkfattig og klare, middels størrelse.

Kragerø
kommune

Planlagt veitrase går nedenfor vannforekomst. Imidlertid strekker veikorridor seg ut i Store
Grøtvann. Får derfor middels sårbarhet.
Middels sårbarhet.
Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF05
Heglandselva
bekkefelt (id:017193-R)
inkl.
Heglandselva (id:
017-202-R) og
Lonelva (id:017203-R)

Kragerø og
Gjerstad
kommuner

NML
Lonelva er historisk en elvemuslingslokalitet, men ingen nyere funn. Viktig vassdrag for
ål.
Lav sårbarhet.
VF
Heglandselva bekkefelt: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand. Påvirkning fra diffus
avrenning (industri, avsluttet deponi og landbruk) – gleder hovedsakelig Kvennvannselva.
Moderat kalkrik, humøse og små størrelse.
Heglandselva: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i liten grad av
dammer og vandringshinder, avrenning fra spredt bebyggelse og punktutslipp fra RA og
industri. Kalkfattig, humøs og middels størrelse.
Lonelva: Svært god økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i liten grad av
dammer og vandringshinder, avrenning fra spredt bebyggelse og punktutslipp fra RA og
industri. Kalkfattig, humøs og middels størrelse.
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ID/
Delområde
(navn)

Sårbarhetsbegrunnelse
Planlagt veitrase har brukrysning over Tyvannselva (Heglandselva bekkefelt). Veitrase
krysser i de vestre delene av bekkefeltet. Potensielt kan det medføre forurensning i
Lonelva.
Høy sårbarhet.
Lav

Middels

Høy

årbarhetvurdering

VF06
Gjerstadvatnet
bekkefelt (id:01876-R)
inkl.
Gjerstadvatnet
(id:018-1264-L)

NML
Østre Kallvann fremtidig mulig verneområde i planen for verneverdige forekomster –
ifølge. naturbase bør vannet «ivaretas uten for store inngrep». C-lokalitet. Laks- og
ørretsførende opp til Stifoss. Ål registrert i fleste innsjøer i vassdraget.
Lav sårbarhet.
VF
Gjerstadvatnet: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirkning i middels
grad fra sur nedbør. Kalkfattig og klare, middels størrelse.
Bekkefelt: Moderat økologisk tilstand kjemisk tilstand ukjent. Påvirkning i middels grad fra
sur nedbør. Kalkfattig og klare, små størrelse.

Gjerstad
kommune

Vernet vassdrag 018/2 Gjerstadvassdraget. Viktig for friluftsliv (fiske/rekreasjon).
Planlagt veitrase berører deler av bekkefeltet i øst og har nærføring til flere
bekkestrenger. Veitrase kan føre til redusert vegetasjon og direkte avrenning til
nærliggende innsjøer/tjern.
Høy sårbarhet.
Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF07
Sunda bekkefelt
(id:018-75-R) inkl.
Holtefjorden (id:
018-11720-L) og
Midtvatnet
(id:018-1263-L)

NML
Stort våtmarksområde (Holtemyra) med mange verdifulle kvaliteter. B-lokalitet.
Lav sårbarhet.
VF
Holtefjorden: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirkning i liten grad fra
diffus sur nedbør. Kalkfattig og klare, middels størrelse.
Sunda bekkefelt: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i liten grad av
diffus sur nedbør. Kalkfattig og klare, middels størrelse.
Midtvatnet: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i liten grad av sur
nedbør. Kalkfattig og klare, små størrelse.

Gjerstad og Risør
kommuner

Vernet vassdrag 018/2 Gjerstadvassdraget. Viktig for friluftsliv (fiske/rekreasjon).
Deler av planlagt veitrase vil gå parallelt med søndre del av bekkefelt. Mulig brukrysning
over Holtefjorden. Vekslende avstander til vannforekomst.
Høy sårbarhet.

Sårbarhetvurdering

Lav

Middels

Høy
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ID/
Delområde
(navn)

VF08
Vestre
Skorstølvannet til
Stifoss, bekkefelt
(id:018-112-R) og
Haugelva inkl.
Skorstølvannet
(id:018-99-R)

Gjerstad og Risør
kommuner

Sårbarhetsbegrunnelse
NML
Haugelva v/Kjørkliheia er et viktig bekkedrag, ikke-forsurede restområde og rik
sumpskog. B-lokalitet. Skorstølvann og Ljosvann er hekkelokalitet for Storlom. B-lokalitet.
Lav sårbarhet.
VF
Vestre Skorstølvannet til Stifoss: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i
liten grad av diffus sur nedbør. Kalkfattig og klare, liten størrelse.
Haugelva inkl. Skorstølvannet: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i
liten grad av diffus sur nedbør og deler av Haugelva er noe påvirket av søppel. Kalkfattig
og klare, liten størrelse.
Vernet vassdrag 018/2 Gjerstadvassdraget. Viktig for friluftsliv.
Planlagt veitrase krysser Haugeelva med fylling. Vei går parallelt med større deler av
bekkefelt.
Høy sårbarhet.
Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF09
Mjåvatnet
bekkefelt
(id:018-150-R),
Molandsvann –
Mjåvatn
(id:018-9055-L)
og
Hammarbekken
inkl. bekkefelt
(id:018-152-R)

Gjerstad og Risør
kommuner

NML
Hammarbekken: Elvemusling – største verdier knyttet til anadrom strekning – nedstrøms
Aklandstjern. Nasjonalt kultiveringsprogram for elvemusling. Laksebestand – gode gyteog oppvekstmuligheter. A-lokalitet.
Middels sårbarhet.
VF
Hammarbekken inkl. bekkefelt: Moderat økologisk tilstand, god kjemisk tilstand.
Påvirkning fra diffust utslipp og avrenning (transport/infrastruktur), introduserte arter og
sur nedbør. Kalkfattig og klare, middels størrelse.
Molandsvann – Mjåvatn: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i liten
grad av sur nedbør. Kalkfattig og klare, middels størrelse. Molandsvann er krisevannkilde
for Risør.
Mjåvatnet bekkefelt: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i liten grad
fra sur nedbør. Kalkfattig og klare, liten størrelse.
Planlagt veitrase vil gå med brukrysning over Molandsvann. Veifyllinger i bekkefelt til
Molandsvann – Mjåvatn.
Høy sårbarhet.
Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF10
Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R)
inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet

NML
Ubekreftet status for elvemusling i Nærestadelva, muntlige kilder har opplyst at det fantes
tidligere. Viktig vassdrag for ål.
Lav sårbarhet.
VF
Eksjø – Lindlandsvatnet: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i
liten grad av diffus sur nedbør og middels grad påvirkning av introduserte
arter/sykdommer. Kalkfattig og klare, middels størrelse.
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ID/
Delområde
(navn)
bekkefelt
(id:018-191-R),
Lauvdalsvatnet
(018-9477-L) og
Steaelva (01834-R)

Sårbarhetsbegrunnelse
Lindlandsvatnet: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i middels
grad av diffus sur nedbør og i stor grad av introduserte arter/sykdommer. Kalkfattig og
klare, middels størrelse.
Lindlandsvannet bekkefelt: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i
liten grad av diffus sur nedbør, påvirket i middels grad av introduserte arter/sykdommer.
Kalkfattig og klare, små størrelse.
Lauvdalsvatnet: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i liten grad av
diffus sur nedbør og stor grad av introduserte arter (sørv). Kalkfattig, klar, middels
størrelse.

Vegårshei og
Risør kommuner

Steaelva: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i liten grad av diffus sur
nedbør. Kalkfattig, klar, middels størrelse.
Planlagt veitrase har brukrysning og går parallelt med Lindlandsvannet, og deler av
Savvannet. Veitrase H har brukryssing over Lindlandsvannet, potensiell drenering til
vannet. Oppstrøms av Lindlandsvannet er det kryssing av bekker og myrområder med
veifyllinger.
Høy sårbarhet.
Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF11
Songebekken
inkl. bekkefelt
(id:018-205-R)
og Songevannet
(id:018-1259-L)

NML
Ikke relevante naturtyper. Sognebekken har lakseførende strekning, tilsvarende for
Sognevannet.
Lav sårbarhet.
VF
Songebekken: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i middels grad av
dammer, barrierer og i liten grad fra diffus avrenning (landbruk). Kalkfattig og klare, liten
størrelse.
Songevannet: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i middels grad av
sur nedbør og i liten grad av avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur, noe
påvirkning av introduserte arter. Moderat kalkrik og klar, middels størrelse. Sognevannet
har varierende brakkvannstilstand.

Tvedestrand og
Risør kommuner

Veitrase D og E ligger parallelt med vestgående bekkestrenger. Veifyllinger ut i
vannforekomsten.
Høy sårbarhet.
Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF12
Rossålvann,
bekkefelt
(id:018-116-R)
inkl. Rossålvann
(id:018-9476-L)
og Skjerka
bekkefelt inkl.
Skjerka
(id:018-196-R)

NML
Ingen relevante naturtyper. Skjerka har sporadiske forekomster av elvemusling og er et
viktig vassdrag for laks, sjøørret og ål.
Lav sårbarhet.
VF
Rossålvann bekkefelt: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i middels
grad av sur nedbør og introduserte arter/sykdommer (sørv). Kalkfattig og klare, liten
størrelse.
Rossålvann: Dårlig økologisk tilstand (tilstand basert på bunndyr), kjemisk tilstand ukjent.
Påvirket i middels grad av sur nedbør. Kalkfattig og humøse, små størrelse.
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ID/
Delområde
(navn)

Vegårshei og
Risør kommuner

Sårbarhetsbegrunnelse
Skjerka bekkefelt: Dårlig økologisk tilstand, kjemisk tilstand er dårlig (høye bly-verdier i
utløpet av Sandvannet). Påvirket i middels grad av sur nedbør og stor i stor grad av
introduserte arter/sykdommer (sørv). Kalkfattig og klare, liten størrelse.
Skjerka: Moderat økologisk tilstand, dårlig kjemisk tilstand (høyere verdier av bly og nikkel
i bunnsedimenter). Påvirket i middels grad av sur nedbør og stor i stor grad av
introduserte arter/sykdommer (sørv). Kalkfattig og klare, middels størrelse.
Vernet vassdrag 018/5 Vegårdsvassdraget. Viktig for naturmangfoldet og friluftsliv.
Planlagt veitrase A passere gjennom myrområde nordøst for Rossålvann. Veifylling ut i
Rossålvann øker potensialet for forurensning. Veitrase A går parallelt med flere av
bekkedragene.
Høy sårbarhet.
Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF13
Storelva
(Vasseden –
Sognevannet),
bekkefelt
(id:018-206-R)
og Storelva
(Vassende –
Sognevannet)
(id:018-127-R)

NML
Viktige bekkedrag i intensivt drevne jordbrukslandskap. B-lokalitet. Viktig lakseelv med
lang anadrom strekning, påvirket negativt av regulering. Elvemusling påvist med
sporadiske forekomster. Ål registrert.
Lav sårbarhet.
VF
Storelva (Vassenden – Sognvannet) bekkefelt: Moderat økologisk tilstand, god økologisk
tilstand. Påvirket av introduserte arter (gjedde, sørv), menneskelige påvirkninger
(næringsforurensning) og fysiske endringer. Kalkfattig og klare, liten størrelse.
Storelva (Vassende – Songevannet): Økologisk tilstand er udefinert (2018: feilmelding om
ugyldig miljøtilstand), kjemisk tilstand er god. Påvirket i middels og stor grad av vannkraft,
vegtransport forsuring og introduserte arter/sykdommer. Kalkfattig og klar, middels til stor
størrelse.
Vernet vassdrag 018/5 Vegårsvassdraget. Viktig for naturmangfoldet og friluftsliv.

Tvedestrand
kommune

Planlagt veitrase A og B går gjennom myrområde med veifyllinger, potensielt kan
myrområdet bli forurenset. Storelva har et middels-stort nedslagsfelt, flere bekkestrenge
som antakeligvis blir påvirket av veitraséene drenerer til Storelva.
Høy Sårbarhet.
Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering
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Tabell 13 Sårbarhetsvurdering av delområdene på delstrekningen Dørdal – Tvedestrand, Vestre korridor

ID/
Delområde
(navn)

VF05
Heglandselva
bekkefelt
(id:017-193-R)
inkl.
Heglandselva
(id: 017-202-R)
og Lonelva
(id:017-203-R)

Kragerø og
Gjerstad
kommuner

Sårbarhetsbegrunnelse
NML
Lonelva er historisk en elvemuslingslokalitet, men ingen nyere funn. Viktig vassdrag for
ål. Lav sårbarhet.
VF
Heglandselva bekkefelt: God økologisk tilstand, god kjemisk tilstand. Påvirkning fra diffus
avrenning (industri, avsluttet deponi og landbruk) – gleder hovedsakelig Kvennvannselva.
Moderat kalkrik, humøse og små størrelse.
Heglandselva: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i liten grad av
dammer og vandringshinder, avrenning fra spredt bebyggelse og punktutslipp fra RA og
industri. Kalkfattig, humøs og middels størrelse.
Lonelva: Svært god økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i liten grad av
dammer og vandringshinder, avrenning fra spredt bebyggelse og punktutslipp fra RA og
industri. Kalkfattig, humøs og middels størrelse.
Planlagt veitrase har brukrysning over Tyvannselva. Veitrase krysser myrområde som
drenerer via Heglandselva bekkefelt til Lonelva. Potensielt kan det medføre forurensning i
Lonelva.
Høy sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhet- og
verdivurdering

VF14
Ilsjø bekkefelt
(id:017-174-R)

NML
Viktig vassdrag for ål.
Lav sårbarhet.
VF
God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirkning fra diffus avrenning (skogbruk).
Kalkfattig, klare og små størrelse.

Kragerø
kommune

Vernet vassdrag 017/2 Kjølbrønnselva. Viktig for naturmangfoldet og friluftsliv.
Veikorridor går i deler av myrområdets lavbrekk (Halvorsmyrbekk). Halvorsmyrbekk
drenerer mot Trollvannselva og Stølevann – strekning ca. 3-500m.
Forurensningspotensiale for Stølevann og nærliggende.
Høy sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhet- og
verdivurdering

VF15
Svart bekkefelt
(id:018-111-R),
inkl. Svart
(id:018-1266-L)

Gjerstad og Risør
kommuner

NML
Lillesvart har viktig verdi i verdenssammenheng – innelukket sjøvann. A-lokalitet. Viktig
vassdrag for ål.
Lav sårbarhet.
VF
Både bekkefelt og Svart er i god økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirkning i
middels grad av sur nedbør.
Vernet vassdrag 018/2 Gjerstadvassdraget. Bekkefelt er kalkfattig, klare og små
størrelse. Svart er kalkfattig, klare og middels størrelse.
Veikorridor og trase går enkelte steder parallelt med vannforekomsten. Planlagt strekning
krysser gjennom myrområde med drenering til Svart.
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ID/
Delområde
(navn)

Sårbarhetsbegrunnelse
Høy sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhet- og
verdivurdering

VF16
Brøbøvann inkl.
elv Stifoss –
Søndeled
(id:018-45-R),
Søndeledfjorden
bekkefelt
(id:018-161-R)
inkl.
Søndeledfjorden
(id:01200101011-C) og
Vasstøvatnet
(id:018-1262-L)
Risør kommune

NML
Søndeledfjorden har et ålegrassamfunn. B-lokalitet. Brøbøvann har laksebestand og er et
viktig vassdrag for ål. Det er registrert Sylblad i Brøbøvann.
Lav sårbarhet.
VF
Bekkefelt: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket av fysiske
endringer, avrenning fra landbruk og sur nedbør. Kalkfattig, klare og små størrelse.
Vernet vassdrag 018/2 Gjerstadvassdraget.
Søndeledfjorden: Dårlig økologisk tilstand (få data). Påvirket av utslipp fra RA og
trevareindustri. Oksygenfattig fjord med lang oppholdstid for bunnvann. Vasstøvatnet:
Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i liten grad av sur nedbør.
Kalkfattig, klar og middels størrelse.
Planlagt veikorridor med trase går parallelt med større deler av vannforekomst.
Eventuelle brukryssing over Vasstøvatnet og Brøbøvann. Potensiell forurensning i
Søndeledfjorden.
Høy sårbarhet.

Sårbarhet- og
verdivurdering

Lav

Middels

Høy
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5.5 Sårbarhetskart for delstrekning Arendal – Grimstad

Figur 17. Sårbarhetskart for vannmiljø, strekning 21 og 22.
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Figur 18. Sårbarhetskart for vannmiljø, strekning 23.

Side 50 av 91

Temarapport Vannmiljø - KU

5.6 Sårbarhetsvurderinger delstrekning Arendal – Grimstad
Det er gjennomført sårbarhetsvurdering for alle delområder nevnt foran.
Sårbarhetsvurderingen er gjennomført etter metode beskrevet i kap. 3.1.
Sårbarhetsvurderingen vil erstatte verdivurderingen som gjennomføres for andre tema og
være første del i konsekvensvurderingen av vannmiljø. Delområdene er delt inn i
vannforekomster (VF) og er hentet fra Vannportalen,
Tabell 14 Sårbarhetsvurdering av delområdene på delstrekningen Arendal – Grimstad, Vestre korridor.

ID/
Delområde
(navn)

Sårbarhetsbegrunnelse

VF17

NML
Ingen relevante naturtyper. Dvergdykker livnærer seg av kanalen.
Lav sårbarhet.

Rånakanlen
(id:019-496-R),
inkl.
Langsævann
(id:019-10684L),
Longumvatnet
(019-10538-L)

Arendal kommune

VF
Rånakanalen: Moderat økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Påvirket av diffus
avrenning fra landbruk og byer/tettsteder, samt sur nedbør. Kalkfattig, klare og middels
størrelse. Longumvatnet renner ut i Rånakanalen.
Langsævann: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket av avrenning
fra vegtransport, urban utvikling, forsuring og introduserte arter/sykdommer. Kalkfattig og
klar, små størrelse.
Longumvatnet: Moderat økologisk tilstand og god kjemisk tilstand. Påvirkes av jordbruk,
avrenning fra byer/tettsteder, avrenning og utslipp fra transport/infrastruktur og
introduserte arter. Krisevannkilde for Arendal.
Planlagt vei har krysning (veifylling) over Rånakanalen. Lite avstand mellom vei og
forekomst.
Høy sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF18
Lillelv (id:01920-R),
Biebekken –
Solbergvassdra
get (019-502-R),
Sørsvann og
Solbergvann
(ikke vannforekomster i
vann-nett)

Arendal kommune

NML
Øvre, Midtre og Nedre Sagvann er et ikke forsuret restområde. B-lokalitet. Sagvannene er
historiske elvemuslingslokaliteter, men ingen nyere funn. Noen få elvemuslinger ovenfor
og nedenfor Stampefoss. Stort mangfold av øyenstikkere og fredet stor Torvlibelle.
Middels sårbarhet.
VF
Lillelv: God økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket av introduserte arter
(gjedde, regnbueørret), menneskelige påvirkninger (næringsforurensning) og fysiske
endringer. Kalkfattig, klare og middels størrelse. Vernet vassdrag 019/2 Lillelva. Viktig for
naturmangfoldet og friluftsliv.
Biebekken: Moderat økologisk tilstand, dårlig kjemisk tilstand. Påvirket av jordbruk, urban
utvikling, vegtransport og introduserte arter.
Sørsvann og Solbergvann: Ingen registrerte data, da disse vannene ikke er egne
vannforekomster i vann-nett.
Planlagt veikorridor har kryssing (veifylling) over elvemuslingslokalitet.
Høy sårbarhet.
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ID/
Delområde
(navn)
Sårbarhetvurdering

VF19
Nidelva (utløp
Hølen) (id:019402-R)

Arendal og
Grimstad
kommuner

Sårbarhetsbegrunnelse

Lav

Middels

Høy

NML
Ingen relevante naturtyper. Lakseførende strekning (avtagende). Viktig vassdrag for ål.
Lav sårbarhet.
VF
Nidelva (utløp Hølen): Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Registrert
SMVF. Menneskelig påvirkning Påvirket av introduserte arter (sørv), menneskelige
påvirkninger (punktutslipp – trefiber) og hydrologiske endringer. Svært kalkfattig type 1d,
klare og stor størrelse.
Brukrysning over Nidelva, veifylling til bru ligger ut i vannforekomst. Potensielle forurenset
bekkestrenger drenerer til Nidelva.
Høy sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF20
Nidelva,
bekkefelt Helle
(id:019-492-R)

Arendal kommune

NML
Bekkeløpet ligger i rik edellauvskog, B-lokalitet. Lakseførende strekning.
Lav sårbarhet.
VF
Svært god økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket av introduserte arter
(gjedde), diffus avrenning fra landbruk og sur nedbør. Svært kalkfattig type 1d, klare og
små størrelse.
Veitrase A ligger nær utløpet av bekkefelt.
Middels sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF21
Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (01910951-L)

Grimstad
kommune

NML
Temse er en rik kulturlandskapssjø. A-lokalitet. Temse har laksebestand og et rikt fugleliv.
Viktig vassdrag for ål. Bekkefelt har naturbeitemark i ravinedal med potensiale for sjeldne
og truet våtmarkstilknyttet engarter. B-lokalitet.
Høy sårbarhet.
VF
Bekkefelt: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket av introduserte
arter (gjedde, sørv), diffus avrenning fra landbruk og sur nedbør. Svært kalkfattig type 1d,
klare og små størrelse.
Temse: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket av introduserte arter
(gjedde, sørv), diffus avrenning fra landbruk og sur nedbør. Moderat kalkrik, humøse og
middels størrelse.
Veitrase A og B har brukrysning over deler av bekkefelt. Nedslagsfeltet drenerer til Temse
utløpselv.
Høy sårbarhet.
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ID/
Delområde
(navn)

Sårbarhetsbegrunnelse

Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF22
Vikkilen
bekkefelt
(id:019-510-R)
inkl. Vikkilen
(0121000200-C)

NML
Ravinedaler med rik sump- og kildeskog. A-lokalitet. Rikt fugleliv. Sævelibekken er en
meget god sjøørretbekk. Sumpskogen tilknyttet Holletjenn anbefales fri utvikling, og
vannstanden i vannet bør holdes stabil – grøfting i og omkring lokaliteten må unngås for å
bevare sumpskogen.
Middels sårbarhet.
VF
Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket av punktutslipp fra RA,
forsøpling/ulovlig søppeltipper, diffus avrenning fra landbruk, tettsteder/byer og fysiske
endringer. Kalkfattig, klare og små størrelse.

Grimstad
kommune

Veifylling svært nær Holletjenn, På-/avkjørselrampe med kryssing (veifyllinger) av bekk i
vannforekomst.
Høy sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF23
Rore bekkefelt
(id:019-456-R)
inkl. Rore (0191270-L)

Grimstad
kommune

NML
Naturreservat helt nord (Bjorsund) i Rore. Rik kulturlandskapsjø (Rosholttjenn), Clokalitet. Rikt fugleliv.
Lav sårbarhet.
VF
Rore bekkefelt: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i middels grad
av sur nedbør og stor grad introduserte arter. Svært kalkfattig type 1d, klar og små
størrelse.
Rore: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand dårlig. Påvirket i stor grad av
introduserte arter, middels grad av sur nedbør og i liten grad av vannuttak. Svært
kalkfattig type 1d, klar og middels-stor størrelse. Drikkevannskilde for Arendal og
Grimstad.
Liten del av veitrase A og B ligger i nedslagsfeltet til Rore.
Høy sårbarhet

Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF24
Groosfjorden
bekkefelt
(id:019-575-R)

Grimstad
kommune

NML
Gammel fattig edellauvskog langs Vossbekken, B-lokalitet. Svært rikt fugleliv. Sjøørret.
Middels sårbarhet.
VF
Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket i middels grad av
hydromorfologisk endringer pga dumping og fyllingsmasser, samt avrenning fra
byer/tettsteder. Påvirket i liten grad av avrenning fra jordbruk og industrier, samt
punktutslipp fra RA. Kalkfattig, klar og små størrelse.
Veitrase F og E krysser vannforekomsten.
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ID/
Delområde
(navn)

Sårbarhetsbegrunnelse

Høy sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering
Tabell 15 Sårbarhetsvurdering av delområdene på delstrekningen Arendal – Grimstad, Østre korridor.

ID/
Delområde
(navn)

Sårbarhetsbegrunnelse

VF19

NML
Ingen relevante naturtyper. Lakseførende strekning (avtagende). Viktig vassdrag for ål.
Lav sårbarhet.

Nidelva (utløp
Hølen) (id:019402-R)

Arendal og
Grimstad
kommuner

VF
Nidelva (utløp Hølen): Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Registrert
SMVF. Påvirket av introduserte arter (sørv), menneskelige påvirkninger (punktutslipp –
trefiber) og hydrologiske endringer. Svært kalkfattig type 1d, klare og stor størrelse.
Brukrysning over Nidelva. Brukrysning vil ha avrenning i Nidelva
Høy sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF21
Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (01910951-L)

Grimstad
kommune

NML
Temse er en rik kulturlandskapssjø. A-lokalitet. Temse har laksebestand og et rikt fugleliv.
Viktig vassdrag for ål. Bekkefelt har naturbeitemark i ravinedal med potensiale for sjeldne
og truet våtmarkstilknyttet engarter. B-lokalitet.
Høy sårbarhet.
VF
Bekkefelt: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket av introduserte
arter (gjedde, sørv), diffus avrenning fra landbruk og sur nedbør. Svært kalkfattig type 1d,
klare og små størrelse.
Temse: Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket av introduserte arter
(gjedde, sørv), diffus avrenning fra landbruk og sur nedbør. Moderat kalkrik, humøse og
middels størrelse.
Veitrase C krysser (veifylling) bekkefelt ved flere bekkestrenger. Nedslagsfeltet drenerer
til Temse utløpselv.
Høy sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering

VF25
Nidelva – ytre
bekkefelt
(id:019-581-R)

NML
Saulekilen er et viktig våtmarkslokalitet. A-lokalitet. Viktig for fugleliv.
Lav sårbarhet.
VF
Moderat økologisk tilstand, kjemisk tilstand ukjent. Påvirket av fysiske endringer, diffus
avrenning fra landbruk, tettsteder/byer og menneskelige påvirkninger. Kalkfattig, klare og
små størrelse.
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ID/
Delområde
(navn)

Sårbarhetsbegrunnelse

Veifylling strekker seg ut i øverste del av bekkefeltet.
Grimstad
kommune

Høy sårbarhet.

Lav

Middels

Høy

Sårbarhetvurdering
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6 Påvirkning og konsekvens
6.1 Påvirkning og konsekvens delstrekning Dørdal – Tvedestrand
Tiltaket har en ÅDT som varierer mellom 16 000 og 20 000. For vannforekomster med høy
sårbarhet (rød farge i tabellen) skal det derfor etableres rensetiltak med to rensetrinn; jfr.
beskrivelse i kap. 3.1. Konsekvensgrad for vannmiljø er vurdert for tiltak uten rensesystem.
Enkelte av vannforekomstene er vurdert som spesielt viktige/sårbare vannforekomster. Dette
er vannforekomster med registrert elvemusling, anadrom strekning og/eller vannforekomster
som er drikkevannskilde (drikkevannskilde, reservevannkilde og krisevannkilde er alle tatt
med under denne betegnelsen). Vurderingene om påvirkning og konsekvens har tatt hensyn
til dette.

6.1.1 Strekning 1: Dørdal – Grøtvann, alt. 1a
Tabell 16 Påvirkning og konsekvens strekning 1: Dørdal - Grøtvann, alt. 1a

Strekning 1: Dørdal – Grøtvann, alt. 1a
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF01

Bunnpunkt eksempellinje
ved kryssing av vannet –
ca. 4 km vei drenerer mot
vannforekomst; gjelder
både innløpsbekk/elv og
selve Bakkevannet. Vil
være en forbedring i
påvirkning av
Bakkevannet, men negativ
påvirkning totalt for
vannforekomsten.
Bunnpunkt eksempellinje
ved kryssing av innløpselv
– ca. 2,5 km vei drenerer
mot vannforekomst. Vil bli
ny fylling i Hullvann og
enkelte innløpsbekker.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes nordover vil
mer av vannforekomsten bli
berørt negativt.

Høy

(-)

Bunnpunkt like før kryssing
av vannet - Tisjø. Ca. 4,5
km vei drenerer til
vannforekomst.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes sørover vil
den legges nærmere Hullvann
og påvirke dette mer negativt.
Ved å legge linja lenger
nordover vil de berørte bekkene
berøres lenger opp i
vassdraget.
Om veilinja trekkes sørover vil
den berøre vassdraget lenger
ned, og dermed kunne påvirke
mindre deler av vassdraget.

Topp vei like før kryssing
av vannforekomsten (bru)
trolig ingen avrenning til
forekomsten for dette
alternativet.

Høy

0

Bakkevann
bekkefelt (id:01779-R), inkl.
Bakkevann
(id:017-7904-L)

VF02
Hullvann bekkefelt
(id:017-71-R), inkl.
Hullvann (id: 0171255-L)

VF03
Vadfosselva
(id:017-197-R)
inkl. Vadfosselva
bekkefelt (id:017195-R)

VF05
Heglandselva
bekkefelt (id:017193-R)
inkl.
Heglandselva (id:
017-202-R) og
Lonelva (id:017203-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

Positivt om veilinja trekkes mot
sørøst, da kryssing bekk/elv vil
skje lenger ned i vassdraget.
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6.1.2 Strekning 1: Dørdal – Grøtvann, alt. 1b
Tabell 17 Påvirkning og konsekvens strekning 1: Dørdal - Grøtvann, alt. 1b

Strekning 1: Dørdal – Grøtvann, alt. 1b
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF01

Ca. 3,5 km med vei
drenerer til
vannforekomst.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes nordover vil
mer av vannforekomsten bli
berørt negativt.

Bunnpunkt eksempellinje
ved kryssing av
innløpselv – ca. 3 km vei
drenerer mot
vannforekomst. Vil bli ny
fylling i Hullvann og
enkelte innløpsbekker.
Bunnpunkt like før
kryssing av vannet Tisjø. Ca. 4,5 km vei
drenerer til
vannforekomst.

Høy

(-)

Høy

(-)

Om veilinja trekkes sørover vil
den legges nærmere Hullvann
og påvirke dette mer negativt.
Ved å legge linja lenger
nordover vil de berørte bekkene
berøres lenger opp i
vassdraget.
Om veilinja trekkes sørover vil
den berøre vassdraget lenger
ned, og dermed kunne påvirke
mindre deler av vassdraget.

Topp vei like før kryssing
av vannforekomsten (bru)
trolig ingen avrenning til
forekomsten for dette
alternativet.

Høy

0

Bakkevann
bekkefelt (id:01779-R), inkl.
Bakkevann
(id:017-7904-L)

VF02
Hullvann bekkefelt
(id:017-71-R), inkl.
Hullvann (id: 0171255-L)

VF03
Vadfosselva
(id:017-197-R)
inkl. Vadfosselva
bekkefelt (id:017195-R)

VF05
Heglandselva
bekkefelt (id:017193-R)
inkl.
Heglandselva (id:
017-202-R) og
Lonelva (id:017203-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

Positivt om veilinja trekkes mot
sørøst, da kryssing bekk/elv vil
skje lenger ned i vassdraget.

6.1.3 Strekning 2: Grøtvann – Tangen Vest, alt. 2a
Tabell 18 Påvirkning og konsekvens strekning 2: Grøtvann – Tangen Vest, alt. 2a

Strekning 2: Grøtvann - Tangen Vest, alt. 2a
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF04

Veilinja berører ikke Store
Grøtvann direkte, avrenning
hit skjer evt. over terreng.

Middels

0

Om veilinja trekkes nordvest vil
den kunne komme i direkte
kontakt med Store Grøtvann.
Kan medføre store
konsekvenser da vannet er
drikkevannskilde.

Bunnpunkt omtrent ved
kryssing av Tyvannselva
(utløpselv til Store Grøtvann)
– 3,5 km vei drenerer hit.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes nordover vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.

Grøtvann
bekkefelt (id: 017194-R) og Store
Grøtvann (id: 0178163-L)

VF05
Heglandselva
bekkefelt (id:017193-R)
inkl.
Heglandselva (id:
017-202-R) og
Lonelva (id:017203-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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6.1.4 Strekning 2: Grøtvann – Tangen Vest, alt. 2b
Tabell 19 Påvirkning og konsekvens strekning 2: Grøtvann – Tangen Vest, alt. 2b

Strekning 2: Grøtvann - Tangen Vest, alt. 2b
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF04

Veilinja berører ikke Store
Grøtvann direkte,
avrenning hit skjer evt.
over terreng.

Middels

0

Om veilinja trekkes nordvest vil
den kunne komme i direkte
kontakt med Store Grøtvann.
Kan medføre store
konsekvenser da vannet er
drikkevannskilde.

Bunnpunkt vei utenfor
nærhet til vassdraget i
nordøst. Nytt bunnpunkt
ved bru over
Kvennvannselva – ca. 2
km vei drenerer hit.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes nordover vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.

Grøtvann
bekkefelt (id: 017194-R) og Store
Grøtvann (id: 0178163-L)

VF05
Heglandselva
bekkefelt (id:017193-R)
inkl.
Heglandselva (id:
017-202-R) og
Lonelva (id:017203-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

6.1.5 Strekning 2: Grøtvann – Tangen Vest, alt. 2c
Tabell 20 Påvirkning og konsekvens strekning 2: Grøtvann – Tangen Vest, alt. 2c

Strekning 2: Grøtvann - Tangen Vest, alt. 2c
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF04

Veilinja berører ikke Store
Grøtvann direkte,
avrenning hit skjer evt.
over terreng.

Middels

Ca. 5 km vei drenerer mot
vannforekomst, men
alternativ blir liggende
lenger unna Lonelva enn
eksisterende vei. Nytt tiltak
vil likevel føre til negativ
konsekvens for
vannforekomsten totalt
sett.
Krysser tilførselselv til
Lonelva med fylling.

Høy

Grøtvann
bekkefelt (id: 017194-R) og Store
Grøtvann (id: 0178163-L)

VF05
Heglandselva
bekkefelt (id:017193-R)
inkl.
Heglandselva (id:
017-202-R) og
Lonelva (id:017203-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

0

Om veilinja trekkes nordvest vil
den kunne komme i direkte
kontakt med Store Grøtvann.
Kan medføre store
konsekvenser da vannet er
drikkevannskilde.

(--)

Om veilinja trekkes nordover vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.

6.1.6 Strekning 2: Grøtvann – Tangen Vest, alt. 2d
Tabell 21 Påvirkning og konsekvens strekning 2: Grøtvann – Tangen Vest, alt. 2d

Strekning 2: Grøtvann - Tangen Vest, alt. 2d
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF04

Veilinja berører ikke
Store Grøtvann direkte,
avrenning hit skjer evt.
over terreng.

Middels

Grøtvann bekkefelt
(id: 017-194-R) og
Store Grøtvann (id:
017-8163-L)

Konsekvens
0

Forklaring/usikkerhet
Om veilinja trekkes nordvest vil
den kunne komme i direkte
kontakt med Store Grøtvann.
Kan medføre store
konsekvenser da vannet er
drikkevannskilde.
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Strekning 2: Grøtvann - Tangen Vest, alt. 2d
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF05

Ca. 5 km vei drenerer
mot vannforekomst, men
alternativ blir liggende
lenger unna Lonelva enn
eksisterende vei. Nytt
tiltak vil likevel føre til
negativ konsekvens for
vannforekomsten totalt
sett.

Høy

Heglandselva
bekkefelt (id:017193-R)
inkl. Heglandselva
(id: 017-202-R) og
Lonelva (id:017-203R)

Konsekvens
(-)

Forklaring/usikkerhet
Om veilinja trekkes nordover vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.

6.1.7 Strekning 3: Tangen Vest ‐ Skorstøl, alt. 3a
Tabell 22 Påvirkning og konsekvens strekning 3: Tangen Vest - Skorstøl, alt. 3a

Strekning 3: Tangen Vest - Skorstøl, alt. 3a
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF05

Veien krysser
vannforekomsten flere
ganger (sidebekker), har
trolig også avrenning via
fylling ut mot
hovedvassdrag. Totalt
ca. 5,5 km vei med
avrenning til
vannforekomst.
Veien krysser
innløpsbekk til
Gjerstadvannet ved
Østerholt, totalt ca. 3,5
km vei drenerer hit, men
ny linje blir liggende på
eksisterende vei. Liten
negativ konsekvens.
Vei krysser Sunda/innløp
Holtefjorden. Totalt ca.
5,5 km vei drenerer hit,
men ny linje blir liggende
på eksisterende vei.
Liten negativ
konsekvens.
Ca. 2 km vei drenerer
mot Haugelva (større
vassdrag), men ny linje
blir liggende på
eksisterende vei. Liten
negativ konsekvens.

Høy

(--)

Om veilinja trekkes nordvest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes nordvest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt.

Høy

(-)

Høy

(-)

Om veilinja trekkes nordvest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.
Om veilinja trekkes nordvest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt.

Heglandselva
bekkefelt (id:017193-R)
inkl. Heglandselva
(id: 017-202-R) og
Lonelva (id:017-203R)

VF06
Gjerstadvatnet
bekkefelt (id:018-76R)
inkl. Gjerstadvatnet
(id:018-1264-L)

VF07
Sunda bekkefelt
(id:018-75-R) inkl.
Holtefjorden (id:
018-11720-L) og
Midtvatnet (id:0181263-L)

VF08
Vestre
Skorstølvannet til
Stifoss, bekkefelt
(id:018-112-R) og
Haugelva inkl.
Skorstølvannet
(id:018-99-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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6.1.8 Strekning 3: Tangen Vest ‐ Skorstøl, alt. 3b
Tabell 23 Påvirkning og konsekvens strekning 3: Tangen Vest - Skorstøl, alt. 3b

Strekning 3: Tangen Vest - Skorstøl, alt. 3b
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF05

Veien krysser
vannforekomsten flere
ganger (sidebekker), har
trolig også avrenning via
fylling ut mot
hovedvassdrag. Totalt
ca. 5,5 km vei med
avrenning til
vannforekomst.
Veien krysser flere
innløpsbekker til
Gjerstadvannet, men har
ingen lavbrekk ved disse.

Høy

(--)

Om veilinja trekkes nordvest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.

Høy

0

Om veilinja trekkes nordvest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt.

Høy

(--)

Om veilinja trekkes nordvest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes nordvest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt.

Heglandselva
bekkefelt (id:017193-R)
inkl. Heglandselva
(id: 017-202-R) og
Lonelva (id:017-203R)

VF06
Gjerstadvatnet
bekkefelt (id:018-76R)
inkl. Gjerstadvatnet
(id:018-1264-L)

VF07
Sunda bekkefelt
(id:018-75-R) inkl.
Holtefjorden (id:
018-11720-L) og
Midtvatnet (id:0181263-L)

VF08
Vestre
Skorstølvannet til
Stifoss, bekkefelt
(id:018-112-R) og
Haugelva inkl.
Skorstølvannet
(id:018-99-R)

Berører trolig ikke
vannforekomsten.
Vei krysser innløpsbekk
til Holtefjorden. Ca. 9 km
vei drenerer til
vannforekomst. I tillegg
drenerer ca. 1,5 km mot
liten sidebekk lenger vest
i vannforekomsten.
Forutsetter at
Holtefjorden har god
bufferkapasitet mhp
forurensning, derfor ikke
større negativ
konsekvens.
Ca. 2 km vei drenerer
mot Haugelva (større
vassdrag), men ny linje
blir liggende på
eksisterende vei. Liten
negativ konsekvens.

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

6.1.9 Strekning 3: Tangen Vest ‐ Skorstøl, alt. 3c
Tabell 24 Påvirkning og konsekvens strekning 3: Tangen Vest - Skorstøl, alt. 3c

Strekning 3: Tangen Vest - Skorstøl, alt. 3c
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF05

Veien har bunnpunkt ved
kryssing av Lona
(hovedvassdrag). Fra
alternativ 3c drenerer ca.
2,5 km vei hit.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes nordvest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt.

Veien har topp der den
krysser Stortjernbekken.
Avrenning ved kryssing

Høy

(-)

Om veilinja trekkes nordvest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,

Heglandselva
bekkefelt (id:017193-R)
inkl. Heglandselva
(id: 017-202-R) og
Lonelva (id:017-203R)

VF14
Ilsjø bekkefelt
(id:017-174-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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Strekning 3: Tangen Vest - Skorstøl, alt. 3c
ID,
navn

VF15
Svart bekkefelt
(id:018-111-R), inkl.
Svart (id:018-1266L)

VF16
Brøbøvann inkl. elv
Stifoss – Søndeled
(id:018-45-R),
Søndeled-fjorden
bekkefelt (id:018161-R) inkl.
Søndeled-fjorden
(id:0120010101-1-C)
og Vasstøvatnet
(id:018-1262-L)

Beskrivelse av tiltaket
av Trollvannselva, ca. 3,5
km drenerer dit.
Veien krysser en mindre
bekk som renner videre
inn i Lillevannet og Svart,
ca. 2 km.
Veien krysser midtre del
av Vasstøvannet, ca. 7
km vei drenerer hit. I
tillegg heller ca. 2 km,
hvorav ca. 1,5 km tunnel,
mot dette punktet.
Forutsetter at
vannforekomsten har god
bufferkapasitet mhp
forurensning, derfor ikke
større negativ
konsekvens.

Sårbarhet

Konsekvens

Høy

(-)

Høy

(--)

Forklaring/usikkerhet
om større deler vil kunne bli
berørt.
Om veilinja trekkes nordvest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt.
Om veilinja trekkes nordvest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt.

6.1.10 Strekning 4: Skorstøl ‐ Lindland, alt. 4a
Tabell 25 Påvirkning og konsekvens strekning 4: Skorstøl – Lindland, alt. 4a

Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4a
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF08

Alternativet går langsmed
en mindre
bekk/myrområde ved
Lindtjenn, helt øverst i
vannforekomsten. Ca. 1
km vei drenerer hit. I
tillegg har ca. 3 km vei
fall til punkt i samme
bekk, noe lenger sør.
Alternativet ligger
imidlertid i samme
område som
eksisterende vei.
Ca. 4 km vei drenerer til
en mindre innløpsbekk til
Paddetjenn.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes vest vil det
være positivt. Veilinja vil gå
lenger vekk fra berørte
bekk/myrområde. Veikryss vil
kunne påvirke vannforekomsten
negativt.

Høy

(-)

Veien krysser innløpet til
Savannet, men dette
alternativet drenerer trolig
ikke hit. Ingen
konsekvens.

Høy

0

Om veilinja trekkes vest vil
berøringspunkt med
innløpsbekk til Paddetjenn
kunne unngås. Molandsvann
strekker seg over hele
korridoren og vil måtte krysses
uavhengig av plassering av
veilinje. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.
Om veilinja trekkes mot nord vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt.

Vestre
Skorstølvannet til
Stifoss, bekkefelt
(id:018-112-R) og
Haugelva inkl.
Skorstølvannet
(id:018-99-R)

VF09
Mjåvatnet bekkefelt
(id:018-150-R),
Molandsvann –
Mjåvatn
(id:018-9055-L) og
Hammarbekken inkl.
bekkefelt (id:018152-R)

VF10
Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R) inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018191-R),
Lauvdalsvatnet
(018-9477-L) og
Steaelva (018-34-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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6.1.11 Strekning 4: Skorstøl ‐ Lindland, alt. 4b
Tabell 26 Påvirkning og konsekvens strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4b

Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4b
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF08

Alternativet går langsmed
en mindre
bekk/myrområde ved
Lindtjenn, helt øverst i
vannforekomsten. Ca. 2
km vei drenerer hit, men
alternativet ligger i
samme område som
eksisterende vei. Liten
negativ konsekvens.
Ca. 5 km vei drenerer til
en mindre innløpsbekk til
Paddetjenn. Ca. 2 km
drenerer til Molandsvann
med bru/fylling ut mot
vannet. Molandsvann er
svært sårbar som
krisevannkilde for Risør.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes vest vil det
være positivt. Veilinja vil gå
lenger vekk fra berørte
bekk/myrområde. Veikryss vil
kunne påvirke vannforekomsten
negativt.

Høy

(--)

Veien krysser innløpet til
Savannet med bru.
Sannsynlig 1 km som
drenerer til
vannforekomsten.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes vest vil
berøringspunkt med
innløpsbekk til Paddetjenn
kunne unngås. Molandsvann
strekker seg over hele
korridoren og vil måtte krysses
uavhengig av plassering av
veilinje. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.
Om veilinja trekkes mot nord vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt.

Vestre
Skorstølvannet til
Stifoss, bekkefelt
(id:018-112-R) og
Haugelva inkl.
Skorstølvannet
(id:018-99-R)

VF09
Mjåvatnet bekkefelt
(id:018-150-R),
Molandsvann –
Mjåvatn
(id:018-9055-L) og
Hammarbekken inkl.
bekkefelt (id:018152-R)

VF10
Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R) inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018191-R),
Lauvdalsvatnet
(018-9477-L) og
Steaelva (018-34-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

6.1.12 Strekning 4: Skorstøl ‐ Lindland, alt. 4c
Tabell 27 Påvirkning og konsekvens strekning 4: Skorstøl – Lindland, alt. 4c

Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4c
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF08

Alternativet går langsmed
en mindre
bekk/myrområde ved
Lindtjenn, helt øverst i
vannforekomsten. Ca.
3,5 km vei drenerer hit,
men ligger i samme
område som
eksisterende vei. Liten
negativ konsekvens.
Ca. 4 km vei drenerer
mot en mindre bekk,
langt opp i vassdraget.
Veien har også fyllinger
ut i vassdraget.
Alternativet krysser
Molandsvann som er

Høy

(-)

Om veilinja trekkes vest vil det
være positivt. Veilinja vil gå
lenger vekk fra berørt
bekk/myrområde.
Veikryss vil kunne påvirke
vannforekomsten negativt.

Høy

(--)

Om veilinja trekkes mot vest vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget,
om større deler vil kunne bli
berørt. Molandsvann strekker
seg over hele korridoren og vil
måtte krysses uavhengig av
plassering av veilinje. Veikryss

Vestre
Skorstølvannet til
Stifoss, bekkefelt
(id:018-112-R) og
Haugelva inkl.
Skorstølvannet
(id:018-99-R)

VF09
Mjåvatnet bekkefelt
(id:018-150-R),
Molandsvann –
Mjåvatn
(id:018-9055-L) og
Hammarbekken inkl.
bekkefelt (id:018152-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4c
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

Konsekvens

krisevannkilde for Risør
og svært sårbart.

Forklaring/usikkerhet
vil kunne påvirke
vannforekomsten negativt.

6.1.13 Strekning 4: Skorstøl ‐ Lindland, alt. 4d
Tabell 28 Påvirkning og konsekvens strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4d

Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4d
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhe
t

VF08

Alternativet går langsmed
en mindre bekk/myrområde
ved Lindtjenn, helt øverst i
vannforekomsten. Ca. 1,5
km vei drenerer hit, men
ligger i samme område
som eksisterende vei. Liten
negativ konsekvens.
Kun avrenning fra
brukryssing Molandsvann
(kriseevannkilde til Risør
og sårbart). Utløpsbekken
til Molandsvann krysses,
ca. 2,5 km vei drenerer hit.
Også flere fyllinger ut i
dette vassdraget. Ca. 3 km
vei drenerer mot mindre
sidebekk øverst i
vannforekomsten.

Høy

(-)

Om linja trekkes nord- eller
sørover vil den legges lenger
vekk fra bekk/myrområde,
mindre fyllinger ut i vassdraget.
Veikryss vil kunne påvirke
vannforekomsten negativt.

Høy

(--)

Molandsvann strekker seg over
hele korridoren og vil måtte
krysses uavhengig av
plassering av veilinje. Om linja
trekkes sørøst vil utløpsbekken,
samt andre sidebekker berøres
lenger ned i vassdraget
(positivt). Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.

Vestre
Skorstølvannet til
Stifoss, bekkefelt
(id:018-112-R) og
Haugelva inkl.
Skorstølvannet
(id:018-99-R)

VF09
Mjåvatnet bekkefelt
(id:018-150-R),
Molandsvann –
Mjåvatn
(id:018-9055-L) og
Hammarbekken inkl.
bekkefelt (id:018152-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

6.1.14 Strekning 4: Skorstøl ‐ Lindland, alt. 4e
Tabell 29 Påvirkning og konsekvens strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4e

Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4e
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF08

Alternativet går langsmed
en mindre
bekk/myrområde ved
Lindtjenn, helt øverst i
vannforekomsten. Ca.
0,5 km vei drenerer hit,
men ligger i samme
område som
eksisterende vei. Ingen
konsekvens.
4,5 km vei, inkl. fyllinger.
Krysser også flere
sidebekker til
Molandsvannet, men
ligger oppstrøms. Noe
større buffer mot
Molandsvann
(krisevannkilde.

Høy

0

Om veilinja trekkes vest vil det
være positivt. Veilinja vil gå
lenger vekk fra berørte
bekk/myrområde. Veikryss vil
kunne påvirke vannforekomsten
negativt.

Høy

(-)

Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte sidebekker
påtreffes lenger opp i
vassdraget. Molandsvann
strekker seg over hele
korridoren og vil måtte krysses
uavhengig av plassering av
veilinje. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.

Vestre
Skorstølvannet til
Stifoss, bekkefelt
(id:018-112-R) og
Haugelva inkl.
Skorstølvannet
(id:018-99-R)

VF09
Mjåvatnet bekkefelt
(id:018-150-R),
Molandsvann –
Mjåvatn
(id:018-9055-L) og
Hammarbekken inkl.
bekkefelt (id:018152-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4e
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF10

Veien har fall ned mot
Kjørselhølen, ca. 2,5km
vei drenerer hit.

Høy

Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R) inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018191-R),
Lauvdalsvatnet
(018-9477-L) og
Steaelva (018-34-R)

Konsekvens
(-)

Forklaring/usikkerhet
Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte sidebekker
påtreffes lenger opp i
vassdraget.

6.1.15 Strekning 4: Skorstøl ‐ Lindland, alt. 4f
Tabell 30 Påvirkning og konsekvens strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4f

Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt 4f
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF16

Krysser Brøbøvann i bru.
3 km drenerer til
vannforekomst.

Høy

(-)

Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte sidebekker
påtreffes lenger opp i
vassdraget.

Totalt ca. 5 km drenerer
til vannforekomsten.

Høy

(-)

Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte sidebekker
påtreffes lenger opp i
vassdraget.

Brøbøvann inkl. elv
Stifoss – Søndeled
(id:018-45-R),
Søndeled-fjorden
bekkefelt (id:018161-R) inkl.
Søndeled-fjorden
(id:0120010101-1-C)
og Vasstøvatnet
(id:018-1262-L)

VF09
Mjåvatnet bekkefelt
(id:018-150-R),
Molandsvann –
Mjåvatn
(id:018-9055-L) og
Hammarbekken inkl.
bekkefelt (id:018152-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

6.1.16 Strekning 4: Skorstøl ‐ Lindland, alt. 4g
Tabell 31 Påvirkning og konsekvens strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4g

Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4g
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF16

Ca. 2 km vei drenerer
mot bru over Brøbøvann.

Høy

Brøbøvann inkl. elv
Stifoss – Søndeled
(id:018-45-R),
Søndeled-fjorden
bekkefelt (id:018161-R) inkl.
Søndeled-fjorden
(id:0120010101-1-C)
og Vasstøvatnet
(id:018-1262-L)

Konsekvens
(-)

Forklaring/usikkerhet
Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte sidebekker
påtreffes lenger opp i
vassdraget.
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Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4g
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF09

Ca. 7 km vei drenerer til
bunnpunkt på linja ved
innløpselv
(Molandsbekken) til
Aklanstjenna. Veien
krysser vannforekomsten
flere ganger på strekket
mellom Moland og
Akland. Krysser
Hammerbekken
(elvemusling) øverst
(utløp av Aklandstjenna),
og kan påvirke
bestanden negativt selv
om funn er gjort i den
nedre delen av bekken.
Følger imidlertid dagens
vei, men vil totalt påvirke
vannforekomsten
negativt.
3,5 km drenerer mot
denne vannforekomsten.
Det er fyllinger langs
veilinja i/tett inntil små
sidebekker.

Høy

(--)

Om alternativet trekkes mot øst
vil det bli større avstand mellom
vei og Aklandstjenna, og trolig
mindre påvirkning til
Molandsbekken. Veldig negativt
for elvemusling og veien flyttes
øst og lenger nedstrøms i
Hammerbekken. Veikryss vil
kunne påvirke vannforekomsten
negativt.

Høy

(-)

Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte sidebekker
påtreffes lenger opp i
vassdraget. Lauvdalsvatnet har
i dag best økologisk tilstand

Mjåvatnet bekkefelt
(id:018-150-R),
Molandsvann –
Mjåvatn
(id:018-9055-L) og
Hammarbekken inkl.
bekkefelt (id:018152-R)

VF10
Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R) inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018191-R),
Lauvdalsvatnet
(018-9477-L) og
Steaelva (018-34-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

6.1.17 Strekning 4: Skorstøl ‐ Lindland, alt. 4h
Tabell 32 Påvirkning og konsekvens strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4h

Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4h
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF08

Alternativet går langsmed
en mindre
bekk/myrområde ved
Lindtjenn, helt øverst i
vannforekomsten. Ca.
1,5 km vei drenerer hit,
men ligger i samme
område som
eksisterende vei. Liten
negativ konsekvens.
Alternativet krysser
Pinesundet/Molandsvann
i et høydebrekk, og vil
ikke ha avrenning hit. Fra
kryssing av Molandsvann
(krisevannkilde) til
kryssing av elva lenger
ned i vassdraget er det
ca. 3,5 km som drenerer
til vannforekomsten. Etter
kryssing av elva går
veien i tunnel, ca. 1 km,

Høy

(-)

Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte sidebekker
påtreffes lenger opp i
vassdraget. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.

Høy

(--)

Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte sidebekker
påtreffes lenger opp i
vassdraget. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.

Vestre
Skorstølvannet til
Stifoss, bekkefelt
(id:018-112-R) og
Haugelva inkl.
Skorstølvannet
(id:018-99-R)

VF09
Mjåvatnet bekkefelt
(id:018-150-R),
Molandsvann –
Mjåvatn
(id:018-9055-L) og
Hammarbekken inkl.
bekkefelt (id:018152-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4h
ID,
navn

VF10
Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R) inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018191-R),
Lauvdalsvatnet
(018-9477-L) og
Steaelva (018-34-R)

Beskrivelse av tiltaket
før den krysser mindre
tilløpsbekk til
Asklandstjenna. Totalt
ca. 4,5 km vei med
drenering mot VF09.
Ca. 2 km vei drenerer
mot Lindlandsvannet der
veien krysser med bru.

Sårbarhet

Høy

Konsekvens

(-)

Forklaring/usikkerhet

Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte sidebekker
påtreffes lenger opp i
vassdraget.

6.1.18 Strekning 4: Skorstøl ‐ Lindland, alt. 4i
Tabell 33 Påvirkning og konsekvens strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4i

Strekning 4: Skorstøl - Lindland, alt. 4i
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF16

Ca. 1,5 km vei i tunnel
med fall mot kryssing av
Brøbøvann. Sannsynlig
også ca. 1,5 km vei med
avrenning via fyllinger ut i
vassdrag (mindre bekk til
Søndeledfjorden)

Høy

(-)

Om veilinja trekkes et godt
stykke mot vest vil den kunne
trekkes unna bekken til
Søndeledfjorden. Kryssing av
Brøbøvann eller tilhørende
vassdrag kan ikke unngås.

Totalt ca. 2 km (inkludert
0,5 km tunnel) med vei
med fall mot en mindre
sidebekk til
Molandsbekken. Ca. 1
km vei med drenering
mot kryssing av
Molandsbekken.
Ca. 1 km vei drenerer
mot Kjørslehølen, der
veien krysser med bru.

Høy

(-)

Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte forekomster
påtreffes lenger opp i
vassdraget. Veikryss vil kunne
påvirke vannforekomsten
negativt.

Høy

(-)

Vannforekomsten kan ikke
unngås, negativt mot øst der
veien vil krysse lenger opp i
vassdraget.

Brøbøvann inkl. elv
Stifoss – Søndeled
(id:018-45-R),
Søndeled-fjorden
bekkefelt (id:018161-R) inkl.
Søndeled-fjorden
(id:0120010101-1-C)
og Vasstøvatnet
(id:018-1262-L)

VF09
Mjåvatnet bekkefelt
(id:018-150-R),
Molandsvann –
Mjåvatn
(id:018-9055-L) og
Hammarbekken inkl.
bekkefelt (id:018152-R)

VF10
Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R) inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018191-R),
Lauvdalsvatnet
(018-9477-L) og
Steaelva (018-34-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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6.1.19 Strekning 5: Lindland‐ Tvedestrand, alt. 5a
Tabell 34 Påvirkning og konsekvens strekning 5: Lindland - Tvedestrand, alt. 5a

Strekning 5: Lindland - Tvedestrand, alt. 5a
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF10

I underkant av 1 km vei
drenerer mot kryssing
ved Knutebekken, like før
utløp til Savannet.
Veilinja ligger tett
inntil/krysser flere mindre
bekker, alle med
tilknytning til
Uvann/Knutetjenn.

Høy

(-)

Mye små bekker og myrer i
området. Trolig liten forskjell i
hvor linja ligger i korridoren i
dette området.
Vannforekomsten kan ikke
unngås, negativt mot øst der
veien vil krysse lenger opp i
vassdraget.

Ca. 4 km vei, inkludert et
strekke med veldig lite
fall, har avrenning mot
Rossålvann eller
omkringliggende
vann/bekkesystemer.
Veien ligger svært
nærme.
Ca. 4,5 km vei med
drenering mot kryssing
av Skjerkholtlonene.
Deler av veien vil trolig
ha avrenning via fyllinger
ut mot sidebekker til
Beindalselva. Veien
ligger direkte over deler
av sidebekksystemet/
myrområdet.
Veien krysser Storelva
med bru. Ca. 2 km vei
drenerer hit, noe fyllinger
i bekk.

Høy

(--)

Om linja trekkes mot øst vil den
legges lenger vekk fra
Rossålvann, men vil da komme
i konflikt med vann på østsiden
av tegnet linje. Ved å trekke
linja mot øst vil en også unngå
sidebekksystemet/myrområdet
til Beindalselva.

Høy

(-)

Storelva må krysses, men om
veien legges mot øst kan
avrenning til sidebekk unngås.
Ved å trekke veilinja mot øst vil
også elva krysses lenger ned i
vassdraget.

Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R) inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018191-R),
Lauvdalsvatnet
(018-9477-L) og
Steaelva (018-34-R)

VF12
Rossålvann,
bekkefelt
(id:018-116-R) inkl.
Rossålvann (id:0189476-L) og Skjerka
bekkefelt inkl.
Skjerka
(id:018-196-R)

VF13
Storelva (Vasseden
– Sognevannet),
bekkefelt (id:018206-R) og Storelva
(Vassende –
Sognevannet)
(id:018-127-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

6.1.20 Strekning 5: Lindland‐ Tvedestrand, alt. 5b
Tabell 35 Påvirkning og konsekvens strekning 5: Lindland - Tvedestrand, alt. 5b

Strekning 5: Lindland - Tvedestrand, alt. 5b
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF10

Ca. 2 km med vei som
drenerer mot fylling ved/i
Knutebekken.

Høy

Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R)
inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018191-R),
Lauvdalsvatnet
(018-9477-L) og

Konsekvens
(-)

Forklaring/usikkerhet
Vannforekomsten kan ikke
unngås, negativt mot øst der
veien vil krysse lenger opp i
vassdraget.
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Strekning 5: Lindland - Tvedestrand, alt. 5b
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

Konsekvens

Ca. 3,5 km vei drenerer til
Vestre Sandvatjenn. Fylling
i vannet og i bekker. Ca.
2,5 km vei har fall mot bru
over Skjerka (større elv).
Totalt ca. 6 km vei med
avrenning mot VF12.
Betydelig miljøskade pga
nærføring langs mye av
vassdraget.
Ca. 3 km vei har fall ned
mot brukryssing av
Storelva.

Høy

(--)

Høy

(-)

Forklaring/usikkerhet

Steaelva (018-34R)

VF12
Rossålvann,
bekkefelt
(id:018-116-R)
inkl. Rossålvann
(id:018-9476-L) og
Skjerka bekkefelt
inkl. Skjerka
(id:018-196-R)

VF13
Storelva
(Vasseden –
Sognevannet),
bekkefelt (id:018206-R) og
Storelva
(Vassende –
Sognevannet)
(id:018-127-R)

Om veilinja trekkes sørøstover
vil trolig mindre deler av
vannforekomsten bli
berørt/større avstand til
vannforekomsten. Veien må
krysse VF12 på et tidspunkt da
de ulike
bekkene/elvene/vannene
strekker seg gjennom hele
korridoren.
Storelva må krysses. Fordel om
kryssing skjer så langt
øst/nedstrøms som mulig.

6.1.21 Strekning 5: Lindland ‐ Tvedestrand, alt. 5c
Tabell 36 Påvirkning og konsekvens strekning 5: Lindland - Tvedestrand, alt. 5c

Strekning 5: Lindland- Tvedestrand, alt. 5c
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF10

Ca. 2,5 km, flatt område,
drenerer til ulike mindre
bekker og vann med
utløp til Lindlandsvatnet.

Høy

(-)

Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte vassdrag
påtreffes lenger opp i
vassdraget.

Trolig vil i overkant av 1
km tunnel drenere ut mot
Skaftstjenna.

Høy

(-)

Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte vassdrag
påtreffes lenger opp i
vassdraget.

Ca. 6 km vei har fall ned
mot kryssing av Åsvannet
(bru). Flere steder langs
dette veistrekket ligger
det fyllinger nært inntil/i
mindre bekker og vann
som alle hører til
vannforekomsten.
Betydelig miljøskade pga
mye fylling i/ved bekk
langs store deler av
vassdraget.

Høy

(--)

Det vil være positivt om linja
trekkes mot sør, sørøst.

Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R) inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018191-R),
Lauvdalsvatnet
(018-9477-L) og
Steaelva (018-34-R)

VF11
Sognebekken
inkl. bekkefelt
(id:018-205-R) og
Sognevannet

VF12
Rossålvann,
bekkefelt
(id:018-116-R) inkl.
Rossålvann (id:0189476-L) og Skjerka
bekkefelt inkl.
Skjerka
(id:018-196-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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Strekning 5: Lindland- Tvedestrand, alt. 5c
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF13

Ca. 2 km vei har fall ned
mot brukryssing av
Storelva.

Høy

Storelva (Vasseden
– Sognevannet),
bekkefelt (id:018206-R) og Storelva
(Vassende –
Sognevannet)
(id:018-127-R)

Konsekvens
(-)

Forklaring/usikkerhet
Storelva må krysses. Fordel om
kryssing skjer så langt
øst/nedstrøms som mulig.

6.1.22 Strekning 5: Lindland ‐ Tvedestrand, alt. 5d
Tabell 37 Påvirkning og konsekvens strekning 5: Lindland - Tvedestrand, alt. 5d

Strekning 5: Lindland - Tvedestrand, alt. 5d
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF10

Ca. 1 km vei drenerer trolig
ut via fylling til
Lindlandsvann.

Høy

(-)

Negativt om linja trekkes mot
vest, da berørte vassdrag
påtreffes lenger opp i
vassdraget.

Ca. 2,5 km vei har fall mot
utløpsbekk fra
Skaftstjenna, langt opp i
vassdraget.

Høy

(-)

Lite betydning hvor i korridoren
veien legges. Mot vest vil større
områder bli påvirket nedstrøms,
mot øst vil flere sidebekker og
vann kunne bli berørt.

Ca. 1,5 km drenerer mot
fylling langsmed Balltjern.
Ca. 4 km vei har fall ned
mot kryssing av Åsvannet.
Flere steder langs dette
strekket er det fyllinger
som vil kunne lede vann ut
i vassdraget lenger
oppstrøms. Betydelig
miljøskade pga mye fylling
i/ved bekk langs store deler
av vassdraget.
Ca. 2 km vei har fall ned
mot brukryssing av
Storelva.

Høy

(--)

Det vil være positivt om linja
trekkes mot sør, sørøst.

Høy

(-)

Storelva må krysses. Fordel om
kryssing skjer så langt
øst/nedstrøms som mulig.

Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R)
inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt
(id:018-191-R),
Lauvdalsvatnet
(018-9477-L) og
Steaelva (01834-R)

VF11
Songebekken
inkl. bekkefelt
(id:018-205-R)
og Songevannet
(id:018-1259-L)

VF12
Rossålvann,
bekkefelt
(id:018-116-R)
inkl. Rossålvann
(id:018-9476-L)
og Skjerka
bekkefelt inkl.
Skjerka
(id:018-196-R)

VF13
Storelva
(Vasseden –
Sognevannet),
bekkefelt
(id:018-206-R)
og Storelva
(Vassende –
Sognevannet)
(id:018-127-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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6.1.23 Strekning 5: Lindland ‐ Tvedestrand, alt. 5e
Tabell 38 Påvirkning og konsekvens strekning 5: Lindland - Tvedestrand, alt. 5e

Strekning 5: Lindland - Tvedestrand, alt. 5e
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF10

Trolig vil ca. 1 km av veien
drenere mot mindre
innløpsbekker til
Lindlandsvannet.

Høy

(-)

Negativt om linja trekkes mot
vest, da linja kommer nærmere
Lindlandsvannet.

Ca. 2 km av veien har fall
mot veifylling ut i
utløpsbekken til
Skaftstjenna.

Høy

(-)

Lite betydning hvor i korridoren
veien legges. Mot vest vil større
områder bli påvirket nedstrøms,
mot øst vil flere sidebekker og
vann kunne bli berørt.

Veistrekket har fall mot sør
hele veien til bru over
innløpselv til Åsvannet.
Tunnel (ca. 0,5 km) og ca.
2 km vei (nord for tunnel)
vil drenere til Balttjern
og/eller utløpsbekk.
Veifyllinger tett inntil, i og
tvers over bekken. Ca. 3,5
km vei har fall mot bru.
Totalt ca. 5,5 km vei med
avrenning til VF12.
Betydelig miljøskade pga
mye fylling i/ved bekk langs
store deler av vassdraget.
Ca. 1,5 km vei har fall ned
mot brukryssing av
Storelva.

Høy

(--)

Det vil være positivt om linja
trekkes mot sør, sørøst.

Høy

(-)

Storelva må krysses. Fordel om
kryssing skjer så langt
øst/nedstrøms som mulig.

Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R)
inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt
(id:018-191-R),
Lauvdalsvatnet
(018-9477-L) og
Steaelva (01834-R)

VF11
Songebekken
inkl. bekkefelt
(id:018-205-R)
og Songevannet
(id:018-1259-L)

VF12
Rossålvann,
bekkefelt
(id:018-116-R)
inkl. Rossålvann
(id:018-9476-L)
og Skjerka
bekkefelt inkl.
Skjerka
(id:018-196-R)

VF13
Storelva
(Vasseden –
Sognevannet),
bekkefelt
(id:018-206-R)
og Storelva
(Vassende –
Sognevannet)
(id:018-127-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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6.2 Påvirkning og konsekvens delstrekning Arendal – Grimstad
Tiltaket har en ÅDT som varierer mellom 20 000 og 33 000. For vannforekomster med høy
sårbarhet (rød farge i tabellen) skal det derfor etableres rensetiltak med to rensetrinn; jfr.
beskrivelse i kap. 3.1. Konsekvensgrad for vannmiljø er vurdert for tiltak uten rensesystem.
Enkelte av vannforekomstene er vurdert som spesielt viktige/sårbare vannforekomster. Dette
er vannforekomster med registrert elvemusling, anadrom strekning og/eller drikkevannskilder
(drikkevannskilde, reservevannkilde og krisevannkilde er alle tatt med under denne
betegnelsen). Vurderingene om påvirkning og konsekvens har tatt hensyn til dette.
6.2.1

Strekning 21: Arendal ‐Asdal, alt. 21a

Tabell 39 Påvirkning og konsekvens strekning 21: Arendal - Asdal, alt. 21a

Strekning 21: Arendal - Asdal, alt. 21a
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF17

Bunnpunkt veilinje ligger
nær Rånakanalen (utløp
av Longumvann), ca. 0,5
km vei drenerer hit.

Høy

Rånakanlen
(id:019-496-R),
inkl.
Langsævann
(id:019-10684L),
Longumvatnet
(019-10538-L

VF18
Lillelv (id:01920-R),
Biebekken –
Solbergvassdra
get (019-502-R),
Sørsvann og
Solbergvann
(ikke vannforekomster i vannnett)

Konsekvens
(-)

Forklaring/usikkerhet
Om veilinja trekkes nordover vil
mer av vannforekomsten bli
berørt negativt.
Om veilinjen trekkes sørover
kan eventuelt veifylling ut i
Longumvannet unngås.

Ca. 1,5 km vei drenerer
til innløpsbekk til
Solbergvann. Noe
drenering mot Sørsvann,
men stor terrengavstand.
Ny vei langs eksisterende
vei.

Høy

(-)

Hvis veilinja flyttes nordover, vil
Sørsvann bli mer berørt, og hvis
linja flyttes lenger sørover blir
Solbergvann bli mer berørt.

6.2.2 Strekning 21: Arendal ‐Asdal, alt. 21b
Tabell 40 Påvirkning og konsekvens strekning 21: Arendal - Asdal, alt. 21b

Strekning 21: Arendal - Asdal, alt. 21b
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF17

Bunnpunkt veilinje ligger
nær Rånakanalen (utløp
av Longumvann), ca. 0,5
km vei drenerer hit.

Høy

Rånakanlen
(id:019-496-R),
inkl.
Langsævann
(id:019-10684L),
Longumvatnet
(019-10538-L

VF18
Lillelv (id:01920-R),
Biebekken –
Solbergvassdra
get (019-502-R),

Konsekvens
(-)

Forklaring/usikkerhet
Om veilinja trekkes nordover vil
mer av vannforekomsten bli
berørt negativt.
Om veilinjen trekkes sørover
kan eventuelt veifylling ut i
Longumvannet unngås.

Ca. 1,5 km vei drenerer
til innløpsbekk til
Solbergvann. Noe
drenering mot Sørsvann,
men stor terrengavstand.

Høy

(-)

Hvis veilinja flyttes nordover, vil
Sørsvann bli mer berørt, og hvis
linja flyttes lenger sørover blir
Solbergvann bli mer berørt.
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Strekning 21: Arendal - Asdal, alt. 21b
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sørsvann og
Solbergvann
(ikke vannforekomster i vannnett)

Ny vei langs eksisterende
vei.

Sårbarhet

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

6.2.3 Strekning 22: Asdal – Temse, alt. 22a
Tabell 41 Påvirkning og konsekvens strekning 22: Asdal – Temse, alt. 22a

Strekning 22: Asdal - Temse, alt. 22a
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF18

Ca.3,5 km vei drenerer til
vannforekomst. Planlagt
veifylling i Lilleelv er over
elvemuslingslokalitet.
Alvorlig miljøskade.

Høy

(---)

Ca. 3 km vei inkludert kort
tunnel drenerer til
vannforekomst. Kryssing
av Nidelva i bru.
Forutsetter at inntegnet
fylling i Nidelva ikke er
reell.

Høy

(-)

Hvis linja flyttes lenger syd, vil
en større andel av ny linje
komme nærmere Nidelva med
større negativ konsekvens.

Veilinja berører ikke
vannforekomsten direkte,
avrenning hit skjer evt.
over terreng.

Middels

0

Det er ikke direkte avrenning til
vannforekomst.

Ca. 4 km vei inklusiv liten
tunnel drenerer til
vannforekomst.
Vannforekomsten krysses
med bru. Veilinje går
gjennom myrområde.

Høy

(-)

Ingen stor konsekvens ved
sideforflytning av linja.

Lillelv (id:01920-R),
Biebekken –
Solbergvassdra
get (019-502-R),
Sørsvann og
Solbergvann
(ikke vannforekomster i vannnett)

VF19
Nidelva (utløp
Hølen) (id:019402-R)

VF20
Nidelva,
bekkefelt Helle
(id:019-492-R)

VF21
Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (01910951-L)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
Veifylling over
elvemuslingslokalitet må
unngås. Kryssing i bru vil ha
mindre negativ påvirkning.

6.2.4 Strekning 22: Asdal – Temse, alt. 22b
Tabell 42 Påvirkning og konsekvens strekning 22: Asdal – Temse, alt. 22b

Strekning 22: Asdal - Temse, alt. 22b
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF18

Ca. 2,5 km vei drenerer til
vannforekomst. Planlagt
veifylling i Lilleelv er over
elvemuslingslokalitet.
Alvorlig miljøskade.

Høy

Lillelv (id:01920-R),
Biebekken –
Solbergvassdra
get (019-502-R),

Konsekvens
(---)

Forklaring/usikkerhet
Veifylling over
elvemuslingslokalitet må
unngås, bru-kryssing vil ha
mindre negativ påvirkning.
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Strekning 22: Asdal - Temse, alt. 22b
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

Ca. 4 km vei inklusiv kort
tunnel drenerer til
vannforekomst (til to
forskjellige lavpunkt på vei).
Bru over vannforekomsten.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes vestover vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget, og
større deler vil kunne bli berørt.

Ca. 5 km vei inklusiv liten
tunnel drenerer til
vannforekomst.
Vannforekomsten krysses
med bru. Veilinje går
gjennom myrområde.

Høy

(-)

Ingen stor konsekvens ved
sideforflytning av linja.

Sørsvann og
Solbergvann
(ikke vannforekomster i vannnett)

VF19
Nidelva (utløp
Hølen) (id:019402-R)

VF21
Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (01910951-L)

6.2.5 Strekning 22: Asdal – Temse, alt. 22c
Tabell 43 Påvirkning og konsekvens strekning 22: Asdal – Temse, alt. 22c

Strekning 22: Asdal - Temse, alt. 22c
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF18

Ca. 2,5 km vei drenerer til
vannforekomst. Planlagt
veifylling i Lilleelv er over
elvemuslingslokalitet.
Alvorlig miljøskade.

Høy

(---)

Ca. 2,5 km vei inklusiv kort
tunnel drenerer til
vannforekomst (til to
forskjellige lavpunkt på vei).
Bru over vannforekomsten.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes vestover vil
krysningspunkt med vassdrag
skje lenger opp i vassdraget, og
større deler vil kunne bli berørt.

Veilinje krysser
vannforekomst med veifylling
– ca. 1,5 km vei drenerer hit.

Høy

(-)

Det er positivt om veilinjen kan
trekkes litt vestover for å unngå
vassdraget.

Veilinjen krysser
innløpsbekker til Temse ved
fire tilfeller, ca. 1 km vei
drenerer til
vannforekomsten.

Høy

(-)

Ingen stor konsekvens ved
sideforflytning av linja.

Lillelv (id:01920-R),
Biebekken –
Solbergvassdra
get (019-502-R),
Sørsvann og
Solbergvann
(ikke vannforekomster i vannnett)

VF19
Nidelva (utløp
Hølen) (id:019402-R)

VF25
Nidelva – ytre
bekkefelt
(id:019-581-R)

VF21
Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (01910951-L)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
Veifylling over
elvemuslingslokalitet må
unngås, bru-kryssing vil ha
mindre negativ påvirkning.

Side 73 av 91

Temarapport Vannmiljø - KU

6.2.6 Strekning 23: Temse ‐ Grimstad, alt. 23a
Strekningen består av mange mindre bekker/grøfter/myrområder som ikke er registrert på kart. Usikkerheter i
hvordan disse vil bli påvirket av tiltaket. Det er i tabellen under så godt det lar seg gjøre tatt hensyn til disse
mindre forekomstene, i tillegg til de større hovedvannforekomstene.
Tabell 44 Påvirkning og konsekvens strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23a

Strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23a
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF21

Ca. 1 km vei i dagen nord for
tunnel (4,5 km) drenerer mot
mindre innløpsbekker til
Temse. Videre går veien
stort sett i tunnel. Bunnpunkt
inne i tunnelen. Usikkert hvor
avrenningsvann vil føres ut,
men forutsetter rensing av
vannet. Om vannet pumpes
nordover drenerer det til
Temse.

Høy

(-)

Veialternativet går i tunnel
under vannforekomsten, og
vil trolig ikke berøre denne.

Høy

0

Alternativet går i tunnel som
berører nedslagsfeltet til
Rorevann (drikkevannskilde
til Grimstad og Arendal).
Sannsynligvis ikke berørt
under forutsetning av tett
tunnel og at renset
vaskevann fra tunnel føres til
annen vannforekomst.

Høy

0

Ca. 1,5 km vei i dagen sør
for tunnel vil trolig drenere
mot mindre tilløpsbekker til
Vossbekken. Om tunnelvann
pumpes sørover vil
avrenningsvann kunne ledes
til denne forekomsten. Det
forutsettes at tunnelvann
renses før utslipp til
resipient.

Høy

(-)

Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (01910951-L)

VF22
Vikkilen
bekkefelt
(id:019-510-R)
inkl. Vikkilen
(0121000200-C)

VF23
Rore bekkefelt
(id:019-456-R)
inkl. Rore (0191270-L)

VF24
Groosfjorden
bekkefelt
(id:019-575-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
Usikkert hvor overvann fra
tunnel blir pumpet ut, men
forutsetter at vannet blir renset
før utslipp til resipient.
Konsekvensgrad beskrevet for
utslipp av renset
tunnelvaskevann til VF21.

Renset vaskevann fra tunnel
må ikke føres mot Rorevannet
(drikkevannskilde Grimstad og
Arendal). Usikkerhet ifm evt.
lekkasje fra tunnel, samt hvis
vaskevannet føres til Rorevann.
Også usikkerhet under bygging
(tverrslag kan bli liggende i
vannforekomsten). Kan blir
betydelig negativ konsekvens
hvis ikke avbøtende tiltak
gjennomføres,
Liten betydning hvor i
korridoren veilinja legges.
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6.2.7 Strekning 23: Temse ‐ Grimstad, alt. 23b
Strekningen består av mange mindre bekker/grøfter/myrområder som ikke er registrert på kart. Usikkerheter i
hvordan disse vil bli påvirket av tiltaket. Det er i tabellen under så godt det lar seg gjøre tatt hensyn til disse
mindre forekomstene, i tillegg til de større hovedvannforekomstene.
Tabell 45 Påvirkning og konsekvens strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23b

Strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23b
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF21

Veilinjen har krysningspunkt
(veifylling) over innløpsbekk
til Temse. 1 km vei drenerer
til bekk. Veilinje går gjennom
myrområde (m/veifyllinger)
som sannsynligvis drenerer
til vannforekomst.
Ca. 2,5 km vei drenerer til
vannforekomst.
Veifyllinger i myrområder
tilknyttet Holletjenn og
innløpsbekk/sidebekk til
Holletjenn.

Høy

(-)

Brukrysning kan være mer
skånsomt enn veifylling over
myrområdet og vannforekomst.

Høy

(-)

En brukrysning vil kunne ha
mindre negativ påvirkning over
myrområdet tilknyttet
Holletjenn.

Ca. 1 km av veien drenerer
mot Rorevann
(drikkevannskilde).
Betydelig miljøskade hvis
overvannet ikke ledes til
annen resipient. Også fare
for tankbilvelt som kan skape
alvorlig miljøskade hvis deler
av veien drenerer hit.

Høy

(--)

Mulig å unngå nedslagsfeltet til
Rorevann hvis veilinje trekkes
østover. Forutsetter
gjennomføring av avbøtende
tiltak.

Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (01910951-L)

VF22
Vikkilen
bekkefelt
(id:019-510-R)
inkl. Vikkilen
(0121000200-C)

VF23
Rore bekkefelt
(id:019-456-R)
inkl. Rore (0191270-L)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

6.2.8 Strekning 23: Temse ‐ Grimstad, alt. 23c
Strekningen består av mange mindre bekker/grøfter/myrområder som ikke er registrert på kart. Usikkerheter i
hvordan disse vil bli påvirket av tiltaket. Det er i tabellen under så godt det lar seg gjøre tatt hensyn til disse
mindre forekomstene, i tillegg til de større hovedvannforekomstene.
Tabell 46 Påvirkning og konsekvens strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23c

Strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23c
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF21

Ca. 1,5 km vei drenerer mot
mindre innløpsbekker til
Temse.

Høy

(-)

Om veilinja legges mot nord vil
den komme nærmere Temse
og kunne påvirke vannet i
større grad.

Veilinja krysser innløpsbekk
til Holletjenn, langt opp i
vannforekomsten. Ca. 1,5
km vei drenerer hit.

Høy

(-)

Legges linja mot sør – sørøst vil
avstanden til Holletjenn minke,
samtidig vil kryssing av
vassdraget skje lenger ned I
vassdraget.

Ca. 2 km vei i tunnel, med
bunnpunkt inne i tunnel.
Krysser trolig under

Høy

0

Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (01910951-L)

VF22
Vikkilen
bekkefelt
(id:019-510-R)
inkl. Vikkilen
(0121000200-C)

VF23
Rore bekkefelt
(id:019-456-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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Strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23c
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

inkl. Rore (0191270-L)

innløpsbekk til
Rosholttjenn/Rore.
Om vann fra tunnel pumpes
mot nord kan det i teorien
ledes ut mot Bukketjenn
(som drenerer ut mot Rore).
Det forutsettes at tunnelvann
renses før utslipp til annen
resipient enn Rore.
Ca. 1,5 km vei i dagen sør
for tunnel vil trolig drenere
mot mindre tilløpsbekker til
Vossbekken. Om tunnelvann
pumpes sørover vil
avrenningsvann kunne ledes
til denne forekomsten. Det
forutsettes at tunnelvann
renses før utslipp til
resipient.

Høy

VF24
Groosfjorden
bekkefelt
(id:019-575-R)

Konsekvens

(-)

Forklaring/usikkerhet

Liten betydning hvor i
korridoren veilinja legges.

6.2.9 Strekning 23: Temse ‐ Grimstad, alt.23d
Strekningen består av mange mindre bekker/grøfter/myrområder som ikke er registrert på kart. Usikkerheter i
hvordan disse vil bli påvirket av tiltaket. Det er i tabellen under så godt det lar seg gjøre tatt hensyn til disse
mindre forekomstene, i tillegg til de større hovedvannforekomstene.
Tabell 47 Påvirkning og konsekvens strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23d

Strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23d
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF21

Ca. 2 km av veilinja drenerer
mot Bjørnetrøbekken
(innløpsbekk til Temse) i
strekning 22. Veien krysser i
tillegg en annen liten
innløpsbekk (ikke markert på
verdikart) til Temse.
Ca. 2 km vei drenerer mot
brukryssing over
Sævelibekken (utløpsbekk
Holletjenn), før veien
drenerer videre mot
bunnpunkt i tunnel. Om
tunnelvann pumpes mot nord
kan det i teorien ledes ut mot
bekkesystem som drenerer
ut i Vikkilen. Det forutsettes
at tunnelvann renses før
utslipp til resipient.
Fra brukryssing har veien
videre fall mot bunnpunkt i
tunnel (ca. 2 km tunnel). Ca.
0,5 km vei i dagen sør for
tunnel har også fall inn mot
bunn tunnel.
Tunnelvann kan ledes mot
sør eller nord. Mot sør vil
utslipp kunne ledes mot
mindre bekkesystem med

Høy

(-)

Liten betydning hvor veilinja
legges. Mot nord vil den berøre
vannforekomsten lenger opp i
vassdraget.

Høy

(-)

Usikkerheter rundt hvor
tunnelvann ledes ut.

Høy

0

Usikkerheter rundt hvor
tunnelvann ledes ut.

Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (01910951-L)

VF22
Vikkilen
bekkefelt
(id:019-510-R)
inkl. Vikkilen
(0121000200-C)

VF24
Groosfjorden
bekkefelt
(id:019-575-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet
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Strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23d
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

utløp i Vossbekken. Det
forutsettes at tunnelvann
renses før utslipp til resipient

6.2.10 Strekning 23: Temse ‐ Grimstad, alt. 23e
Strekningen består av mange mindre bekker/grøfter/myrområder som ikke er registrert på kart. Usikkerheter i
hvordan disse vil bli påvirket av tiltaket. Det er i tabellen under så godt det lar seg gjøre tatt hensyn til disse
mindre forekomstene, i tillegg til de større hovedvannforekomstene.
Tabell 48 Påvirkning og konsekvens strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23e

Strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23e
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF21

Veilinja kommer ut av tunnel
i skillet mellom strekning 22
og 23. Ca. 0,5 km vei har fall
mot en mindre innølpsbekk
til Temse.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes mot sør kan
deler av vannforekomsten
unngås.

Ca. 0,5 km vei har fall mot
brukryssing over
Sævelibekken (utløpsbekk
Holletjenn), før veien
drenerer videre mot en
mindre bekk ut mot Vikkilen
(Kryssløsning). Veien går
videre inn i tunnel. Totalt ca.
1,5 km vei i dagen med
drenering mot
vannforekomsten. Om
tunnelvann pumpes mot nord
vil det kunne ledes mot
vann/bekkesystem ved
kryssløsningen (se VF24).
Ca. 5 km, mesteparten i
tunnel, har fall mot
bunnpunkt i tunnelen.
Tunnelvann kan ledes mot
sør eller nord. Mot sør vil
utslipp kunne ledes mot
mindre bekkesystem med
utløp i Vossbekken. Det
forutsettes at tunnelvann
renses før utslipp til
resipient.

Høy

(-)

Kryss: Fyllinger og kryssløsning
berører bekkesystemet i stor
grad (navn på bekkesystem
ikke kjent).

Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (01910951-L)

VF22
Vikkilen
bekkefelt
(id:019-510-R)
inkl. Vikkilen
(0121000200-C)

VF24
Groosfjorden
bekkefelt
(id:019-575-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

Om veilinja og kryssløsning
trekkes mot sør vil mindre deler
av vannforekomsten bli berørt.

Høy

(-)

Liten betydning hvor veilinja
legges i korridoren.
Usikkerheter rundt hvor
tunnelvann ledes ut.
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6.2.11 Strekning 23: Temse ‐ Grimstad, alt.23f
Strekningen består av mange mindre bekker/grøfter/myrområder som ikke er registrert på kart. Usikkerheter i
hvordan disse vil bli påvirket av tiltaket. Det er i tabellen under så godt det lar seg gjøre tatt hensyn til disse
mindre forekomstene, i tillegg til de større hovedvannforekomstene.
Tabell 49 Påvirkning og konsekvens strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23f

Strekning 23: Temse - Grimstad, alt. 23f
ID,
navn

Beskrivelse av tiltaket

Sårbarhet

VF21

Veilinja kommer ut av tunnel
i skillet mellom strekning 22
og 23. Ca. 1 km vei har fall
mot en mindre innølpsbekk
til Temse.

Høy

(-)

Om veilinja trekkes mot sør kan
deler av vannforekomsten
unngås.

Veien krysser Sævelibekken
(utløpsbekk Holletjenn) i et
høydebrekk, så denne
bekken blir trolig lite berørt.
Veien drenerer videre mot en
mindre bekk ut mot Vikkilen
(Kryssløsning). Veien går
videre inn i tunnel. Totalt ca.
1,5 km vei i dagen med
drenering mot
vannforekomsten.
Ca. 3 km vei har fall mot
brukryssing over
Vossbekken. Ca. 100 m av
dette er tunnel. Fyllinger
langs veien drenerer ut mot
terreng eller mot mindre
sidebekker til Vossbekken.

Høy

(-)

Kryss: Fyllinger og kryssløsning
berører bekkesystemet i stor
grad (navn på bekkesystem
ikke kjent).

Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (01910951-L)

VF22
Vikkilen
bekkefelt
(id:019-510-R)
inkl. Vikkilen
(0121000200-C)

VF24
Groosfjorden
bekkefelt
(id:019-575-R)

Konsekvens

Forklaring/usikkerhet

Om veilinja og kryssløsning
trekkes mot sør vil mindre deler
av vannforekomsten bli berørt.

Høy

(-)

Ved å trekke linja mot sør vil
kryssing av Vossbekken skje
lenger ned i vassdraget.
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7 Samlet konsekvensutredning
7.1 Sammenstilling av konsekvens for delstrekning Dørdal – Tvedestrand
7.1.1 Sammenstilling av konsekvens for hver strekning
Tabell 50 Sammenstilling av konsekvens, strekning 1: Dørdal- Grøtvann

STREKNING 1: DØRDAL - GRØTVANN
ID
VF01
VF02
VF03
VF05

Delområde/
navn

Refalt

Bakkevann bekkefelt (id:017-79-R),
inkl. Bakkevann (id:017-7904-L)
Hullvann bekkefelt (id:017-71-R), inkl.
Hullvann (id: 017-1255-L)
Vadfosselva (id:017-197-R) inkl.
Vadfosselva bekkefelt (id:017-195-R)
Heglandselva bekkefelt (id:017-193-R)
inkl. Heglandselva (id: 017-202-R) og
Lonelva (id:017-203-R)

0

(-)

(-)

0

(-)

(-)

0

(-)

(-)

0

0

0

Avveining

1a

1b

For VF02 – VF05 er konsekvens av
eksempellinje a og b like.
Noe negativ
Noe negativ

Samlet vurdering Jf. Tabell 6-5 i
V712
Rangering
Forklaring til rangering

2

1
Minst påvirkning av
Bakkevann

Tabell 51 Sammenstilling av konsekvens, strekning 2: Grøtvann - Tangen Vest

STREKNING 2: GRØTVANN - TANGEN VEST
ID
VF04
VF05

Delområde/
navn

Refalt

Grøtvann bekkefelt (id:
017-194-R) og Store
Grøtvann (id: 017-8163-L)
Heglandselva bekkefelt
(id:017-193-R) inkl.
Heglandselva (id: 017-202R) og Lonelva (id:017-203R)

0

0

0

0

0

0

(-)

(-)

(--)

(-)

Avveining
Samlet vurdering Jf.
Tabell 6-5 i V712
Rangering
Forklaring til rangering

2a

2b

2c

2d

Eksempellinjene berører ikke VF04 direkte, Grøtvann er
drikkevannskilde.
Noe negativ
Noe
Middels negativ
Noe
negativ
negativ
1
2
4
3
Ligger med
Noe
Krysser
Noe
størst avstand
mindre
tilførselselv til
større
til Lonelva.
avrenning
Lonelva med
avrenning
til VF enn
fylling.
til VF enn
2d.
2b.
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Tabell 52 Sammenstilling av konsekvens, strekning 3: Tangen Vest - Skorstøl

STREKNING 3: TANGEN VEST - SKORSTØL
ID
VF05
VF06
VF07
VF08
VF14
VF15
VF16

Delområde/
navn

Refalt

Heglandselva bekkefelt (id:017-193-R)
inkl. Heglandselva (id: 017-202-R) og
Lonelva (id:017-203-R)
Gjerstadvatnet bekkefelt (id:018-76-R)
inkl. Gjerstadvatnet (id:018-1264-L)
Sunda bekkefelt (id:018-75-R) inkl.
Holtefjorden (id:018-11720-L) og
Midtvatnet (id:018-1263-L)
Vestre Skorstølvannet til Stifoss,
bekkefelt (id:018-112-R) og Haugelva
inkl. Skorstølvannet (id:018-99-R)
Ilsjø bekkefelt (id:017-174-R)
Svart bekkefelt (id:018-111-R), inkl. Svart
(id:018-1266-L)
Brøbøvann inkl. elv Stifoss – Søndeled
(id:018-45-R), Søndeled-fjorden bekkefelt
(id:018-161-R) inkl. Søndeled-fjorden
(id:0120010101-1-C) og Vasstøvatnet
(id:018-1262-L)

0

(--)

(--)

0

(-)

0

0

(-)

(--)

0

(-)

(-)

3a

3b

3c
(-)

0
0

(-)
(-)

0

(--)

Avveining

Alternativ a og b er relativt like, og går begge i stor grad i
eksisterende trasé. Alternativ c berører i større grad
vannforekomster som i dag er mindre berørt.

Samlet vurdering Jf. Tabell 6-5 i
V712
Rangering
Forklaring til rangering

Middels
negativ
1

Middels negativ

Middels
negativ

2
Mye vei drenerer
mot
vannforekomstene.

3
Berører i større
grad mindre
berørte
vannforekomster.
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Tabell 53 Sammenstilling av konsekvens, strekning 4: Skorstøl - Lindland

STREKNING 4: SKORSTØL - LINDLAND
ID
VF08

VF09

VF10

VF16

Delområde
/navn

Refalt

Vestre Skorstølvannet til
Stifoss, bekkefelt (id:018112-R) og Haugelva inkl.
Skorstølvannet (id:01899-R)
Mjåvatnet bekkefelt
(id:018-150-R),
Molandsvann – Mjåvatn
(id:018-9055-L) og
Hammarbekken inkl.
bekkefelt (id:018-152-R)
Ekksjø – Lindlandsvatnet
(id:018-190-R) inkl.
Lindlandsvatnet (id:0189433-L), Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018-191-R),
Lauvdalsvatnet (0189477-L) og Steaelva
(018-34-R)
Brøbøvann inkl. elv
Stifoss – Søndeled
(id:018-45-R), Søndeledfjorden bekkefelt (id:018161-R) inkl. Søndeledfjorden (id:01200101011-C) og Vasstøvatnet
(id:018-1262-L)

0

(-)

(-)

(-)

(-)

0

0

(-)

(--)

(--)

(--)

(-)

0

0

(-)

Avveining
Samlet vurdering Jf.
Tabell 6-5 i V712
Rangering
Forklaring til rangering

0

4a

4b

4c

4d

4e

4f

4g

4h

4i

(-)

0

(-)

(-)

(--)

(--)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Påvirkning til Molandsvann (krisevannkilde) og elvemusling nedstrøms Aklandstjenna (VF09) er avgjørende.
Noe negativ
Middels
Middels
Middels Noe
Noe negativ
Middels negativ
Middels
negativ
negativ
negativ
negativ
negativ
2
9
6
5
3
1
7
9
Berører
Krysser
Noe
Påvirker ikke
Har betydelig
Krysser
Molandsvann i Molandsvann
mindre
Molandsvann
avrenning til
Molandsvann
mindre grad
(bru)
avrenning
Molandsbekken
enn 4b og
4h
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(-)

Noe
negativ
4

Tabell 54 Sammenstilling av konsekvens, strekning 5: Lindland- Tvedestrand

STREKNING 5: LINDLAND - TVEDESTRAND
ID
VF10

VF11

VF12

VF13

Delområde/
navn

Refalt

Ekksjø –
Lindlandsvatnet
(id:018-190-R) inkl.
Lindlandsvatnet
(id:018-9433-L),
Lindlandsvannet
bekkefelt (id:018-191R),
Lauvdalsvatnet (0189477-L) og Steaelva
(018-34-R)
Songebekken
inkl. bekkefelt (id:018205-R) og
Songevannet (id:0181259-L)
Rossålvann, bekkefelt
(id:018-116-R) inkl.
Rossålvann (id:0189476-L) og Skjerka
bekkefelt inkl. Skjerka
(id:018-196-R)
Storelva (Vasseden –
Sognevannet),
bekkefelt (id:018-206R) og Storelva
(Vassende –
Sognevannet) (id:018127-R)

0

5a
(-)

5b
(-)

0

5c

5d

5e

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0

(--)

(--)

(--)

(--)

(--)

0

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

Avveining
Samlet vurdering Jf.
Tabell 6-5 i V712
Rangering
Forklaring til
rangering

Noe
Noe
Noe
Noe
Noe
negativ
negativ
negativ
negativ
negativ
2
3
4
5
1
Alternativene er relativt like, avstand til Storelva er
avgjørende for rangeringen.

7.1.2 Strekninger med høyest rangering for delstrekning Dørdal – Tvedestrand
Tabell 55 Strekninger med høyest rangering for delstrekning Dørdal – Tvedestrand

TEMA Vannmiljø
Strekning nr.

Strekning navn

Strekning 1
Strekning 2
Strekning 3
Strekning 4
Strekning 5
Forklaring:

Dørdal - Grøtvann
Grøtvann - Tangen Vest
Tangen Vest - Skorstøl
Skorstøl - Lindland
Lindland – Tvedestrand

Eks.
linje
b
a
a
f
a
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7.2 Sammenstilling av konsekvens for delstrekning Arendal ‐ Grimstad
7.2.1 Sammenstilling av konsekvens for hver strekning
Tabell 56 Sammenstilling av konsekvens for strekning 21: Arendal - Asdal

STREKNING 21: ARENDAL - ASDAL
ID
VF17
VF18

Delområde/
navn

Refalt

Rånakanlen (id:019-496-R), inkl.
Langsævann (id:019-10684-L),
Longumvatnet (019-10538-L
Lillelv (id:019-20-R),
Biebekken – Solbergvassdraget
(019-502-R),
Sørsvann og Solbergvann (ikke
vannfore-komster i vann-nett)

0

(-)

(-)

0

(-)

(-)

Avveining
Samlet vurdering Jf. Tabell 6-5
i V712
Rangering
Forklaring til rangering

21a

21b

Ingen forskjell i alternativene
Noe negativ
Noe negativ
1
1
Ingen forskjell i alternativene

Tabell 57 Sammenstilling av konsekvens for strekning 22: Asdal - Grimstadporten

STREKNING 22: ASDAL - TEMSE
ID
VF18

VF19
VF20
VF21
VF25

Delområde/
navn

Refalt

Lillelv (id:019-20-R),
Biebekken –
Solbergvassdraget (019-502R),
Sørsvann og Solbergvann
(ikke vannfore-komster i
vann-nett)
Nidelva (utløp Hølen) (id:019402-R)
Nidelva, bekkefelt Helle
(id:019-492-R)
Temse bekkefelt (id:019-493R), Temse utløpselv (019-31R) og Temse (019-10951-L)
Nidelva – ytre bekkefelt
(id:019-581-R)

0

(---)

(---)

(---)

0

(-)

(-)

(-)

0

0

0

(-)

(-)

(-)

Avveining
Samlet vurdering Jf.
Tabell 6-5 i V712
Rangering
Forklaring til rangering

22a

22b

22c

(-)

0

Påvirkning på Nidelva avgjør rangering
Stor negativ
Stor negativ
Stor negativ
3
Størst
påvirkning på
Nidelva

2

1
Lengst avstand
fra Nidelva
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Tabell 58 Sammenstilling av konsekvens for strekning 23: Temse - Grimstad

STREKNING 23: TEMSE - GRIMSTAD
ID
VF21

VF22

VF23
VF24

Delområde/
navn

Refalt

Temse bekkefelt
(id:019-493-R),
Temse utløpselv
(019-31-R) og
Temse (019-10951L)
Vikkilen bekkefelt
(id:019-510-R) inkl.
Vikkilen
(0121000200-C)
Rore bekkefelt
(id:019-456-R) inkl.
Rore (019-1270-L)
Groosfjorden
bekkefelt (id:019575-R)

0

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0

0

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

0

0

(--)

0

0

(-)

0

(-)

(-)

Avveining
Samlet vurdering
Jf. Tabell 6-5 i
V712
Rangering
Forklaring til
rangering

23a

23b

23c

(-)

23d

23e

23f

Eksempellinjene har tilnærmet lik konsekvens. 23d kommer best ut da alternativet
har minst/liten sannsynlighet for å påvirke Rorevann (drikkevannskilde).
Noe negativ
Middels
Noe
Noe negativ
Noe
Noe
negativ
negativ
negativ
negativ
4
Usikkerheter
rundt avrenning
fra tunnel mot
Rorevann

6
Avrenning
mot
Rorevann

5

1
Ingen
påvirkning/
avrenning
mot
Rorevann.

2
Mindre
avrenning
mot VF24
enn 23f.

3

7.2.2 Strekninger med høyest rangering for delstrekning Arendal ‐ Grimstad:
Tabell 59 Strekninger med høyest rangering for delstrekning Arendal - Grimstad

TEMA vannmiljø
Strekning nr.

Strekning navn

Strekning 21
Arendal - Asdal
Strekning 22
Asdal - Temse
Strekning 23
Temse - Grimstad
Forklaring:
Eksempellinje 21a og 21b er helt like og umulig å rangere for tema vannmiljø.

Eks.
linje
a/b
c
d
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7.3 Nasjonale mål
Vannforskriften gjennomfører EUs vanndirektiv i norsk rett. Et viktig formål med
Vannforskriften er å sikre en mer helhetlig og økosystembasert vannforvaltning i Norge ved
utarbeiding av helhetlige, sektorovergripende, regionale vannforvaltningsplaner og
tiltaksprogrammer i henhold til direktivet. Vannforskriften definerer miljømålene for
vannforekomster til å være «god kjemisk og økologisk tilstand» (innen 2021).
Fylkesmennene er delegert myndighet for vannforvaltning.
Vannforskriftens paragraf § 4, 5 og 6 omhandler henholdsvis miljømål for overflatevann,
miljømål for kunstige og sterkt modifiserte vannforekomster, og miljømål for grunnvann. Det
er miljømål for overflatevann som er relevant for resipienter i tilknytning til dette deltema. Ihht
Vannforskriften skal tilstanden i overflatevann beskyttes mot forringelse, forbedres og
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemisk
tilstand, i samsvar med klassifiseringen i Vannforskriften.
Hvis det er fare for forringelse av vannkvaliteten ved gjennomføring av tiltaket, skal tiltaket
vurderes etter Vannforskriftens § 12. Paragraf 12 omhandler ny aktivitet eller nye inngrep i
en vannforekomst og at dette kan gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i §46 ikke nås eller at tilstanden forringes, dersom dette skyldes:
 Nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller endret
nivå i en grunnvannsforekomst, eller
 Ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse av miljøtilstanden i en
vannforekomst fra svært god tilstand eller god tilstand.
I tillegg til sårbarhetsvurderingen som er gjennomført, må det vurderes om Vannforskriftens
§12 blir oppfyllt. Det står beskrevet i ny V712 at det er «lite aktuelt å anbefale et alternativ
som medfører at miljømålene i en vannforekomst ikke nås med mindre alle
konfliktreduserende tiltak er tatt inn i planleggingen, samfunnsnytten er svært høy eller andre
utbyggingsalternativer mangler, jamfør veiledning til bruk av vannforskriftens §12 gitt i brev
fra KLD 23.2.2015.»
Alle alternativene vil medføre forurenset avrenningsvann. Håndbok N200 sier at for veier
med ÅDT >15 000 og høy sårbarhet på resipient (gjelder alle alternativene) bør det etableres
minimum to-trinns rensesystemer, hvor trinn 1 består av rensing av partikler mens trinn 2
består av rensing av løste stoffer. Det forutsettes at N200 følges.
Ved vurdering av konsekvensgrad er ikke avbøtende tiltak inkludert. Veitiltaket inklusiv
avbøtende tiltak er på kommunedelplan-nivå kun vurdert overordnet, noe som fører til
usikkerhet i vurdering om tiltaket strider mot vannforvaltningsforskriften. Det er imidlertid
sannsynlig at gjennomføring av avbøtende tiltak vil redusere konsekvensgrad slik at ikke
tiltaket strider mot nasjonale mål.

7.4 Oppfølging av planprogram
Planprogrammet stiller krav om at alle vannforekomster innenfor planområdet skal
sårbarhetsvurderes. Dette er gjort ihht metode beskrevet i SVV, rapportnr. 597.
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7.5 Usikkerhet
Det er usikkerhet knyttet til veigeometri og hvilke deler av veien som drenerer til hvilke
vannforekomster. Dette gjelder også avrenning fra tunnel. Det er benyttet profiltegninger av
eksempellinjene for å beregne grovt hvor mange km vei som drenerer mot de ulike
vannforekomstene. Dette gir en usikkerhet i vurderingen av påvirkning av nedstrøms
vassdrag og dermed også konsekvensen for disse vassdragene.
I tillegg er det knyttet usikkerhet til deler av grunnlagsmaterialet og spesielt vurderingene av
økologisk tilstand som er basis for sårbarhetsvurderingen. Grunnlagsmaterialet er hentet fra
Vannportalen og Vann-nett. Det er svært vanskelig å vurdere usikkerhet i dette
datamaterialet. Det meste av vurderingene rundt økologisk tilstand er lagt inn av
Fylkesmannen, men det er svært ulikt datamateriale som ligger til grunn for disse
vurderingene. Det er ikke gjennomført befaringer eller feltundersøkelser for tema vannmiljø i
dette prosjektet.

7.5.1 Vurdering av usikkerhet for delstrekningen Dørdal – Tvedestrand
Det er knyttet usikkerhet til hvor stor påvirkning veilinjene vil få på de ulike vannforekomstene
etter hvor veilinja legges i korridoren. I hovedtrekk er det positivt om veilinja legges så langt
ned i vassdraget som mulig, slik at så lite som mulig av vassdraget blir berørt.
For Dørdal – Tvedestrand er det viktig at veilinjene berører Store Grøtvann og Molandsvann,
som begge er vannkilder, minst mulig.

7.5.2 Vurdering av usikkerhet for delstrekningen Arendal ‐ Grimstad
Tilsvarende som for delstrekning Dørdal – Tvedestrand. For delstrekning Arendal – Grimstad
er Rore spesielt viktig å ta hensyn til da dette er drikkevannskilde for begge kommuner.

7.6 Konsekvenser i anleggsperioden
De største potensielle negative konsekvensene i anleggsperioden knyttet til vannmiljø er
følgende:
 Partikkelavrenning
 Avrenning av nitrogen fra sprengstoff ved sprengningsarbeid
 Høy pH i avrenningsvann fra betongarbeid
 Drivstoffspill
 Spill av andre kjemikalier
Avrenning fra massedeponier og gravearbeid kan føre til tilslamming av gyteplasser, og egg
og rogn på gyteplasser/gyteområder kan tildekkes i et uheldig omfang. Spesielt gyteperioden
om høsten samt oppvekstperioden fra september til mai kan være kritisk. Tilslamming av
elvemuslingslokaliteter er også en svært reell problemstilling. I tillegg vil partikler kunne føre
med seg næringsstoffer og føre til redusert vannkvalitet både mhp partikler og eutrofiering av
nedstrøms vassdrag.
Avrenning av nitrogenrester i avrenningsvann med høy pH kan føre til dannelse av
ammonium/ammoniakk som kan gi akutt giftvirkning på fisk og andre ferskvannsorganismer.
Skarpkantede partikler fra sprengstein, kan skade gjeller på fisk.
Negative konsekvenser i anleggsperioden av avrenning av nitrogenrester og potensielt
dannelse av ammoniakk er mest aktuelle fra utløp av tunneler, samt nedstrøms
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deponiområder for sprengstein. I tillegg vil kombinasjonen av sprengstoffrester og
betongarbeid være spesielt uheldig (gir høy pH). Det er flere lange tunneler på strekningen
som potensielt kan føre til forringelse av vannkvaliteten i nedstrøms vassdrag under drive- og
anleggsperioden. Det bør foreslås avbøtende tiltak i denne perioden.

Videre vil søl/utslipp av diesel, hydraulikkolje m.m. fra anleggsmaskiner kunne føre til tilsøling
av gyteområder. Oljekomponenter kan i verste fall ha akutt giftvirkning på fisk.

7.6.1 Skadereduserende tiltak i anleggsperioden
Anleggsperioden vil vare over flere år, og det vil være store områder hvor det foregår
anleggsaktivitet hvor forurensning av nedstrøms vassdrag er en reell fare. Det er sannsynlig
av forurensningsmyndighetene vil stille krav til maksimalt utslipp av forurensende stoffer fra
anlegget med en utslippstillatelse for anleggsfasen. Det skal lages en plan for gjennomføring
av anleggsperioden som tilfredsstiller krav gitt i utslippstillatelsen inkludert prosjektering av
avbøtende tiltak.
Det skal i tillegg gjennomføres overvåking oppstrøm og nedstrøms veitiltaket for å
dokumentere at anleggsaktiviteten ikke overskrider grenseverdier av forurensende stoffer til
nedstrøms vassdrag.
Avbøtende tiltak kan være:





Tiltak mot avrenning av partikler fra gravearbeid og massedeponi:
o Avskjærende grøfter oppstrøms slik at overflatevann fra oppstrøms område
ikke renner inn i deponi eller område som er under graving.
o Massedeponi legges på høytliggende områder slik at mengde overflatevann
reduseres til nedbør på selve deponiet – ev. dekkes deponi med tett duk.
Lokalisering av deponier nær vannresipienter nevnt over må unngås.
o Etablering av graskledte buffersoner eller sedimentasjons-dammer nedstrøms
graveområder/deponiområder. Ev. etablering av siltgardiner i nedstrøms
vassdrag.
o Fokus på masseforflytninger i perioder med lite nedbør. Suksessiv
revegetering.
Drivstoffspill/spill fra andre kjemikalier: Etablere egnede plasser for påfyll som ikke
drenerer til sårbare resipienter.
Tiltak mot avrenning av ammonium/skarpkanta partikler ifbm sprengningsarbeid:
o Resirkulering av drivevann
o Skille avrenning fra sprengsteinfyllinger og avrenning fra betongarbeider for å
hindre dannelse av ammoniakk. Ev. tilsetting av syre før utslipp til resipient.
Må vurderes mot eksisterende pH i vassdragene.
o Avskjæring av overflatevann oppstrøms fylling. Styre plassering av fylling slik
at en unngår avrenning mot sårbare vassdrag.
o Omlasting av sprengsteinsmasser før deponi/dumping i sjø vil redusere
mengden skarpkantede partikler. Mellomlagring ev. vasking av stein vil føre til
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at det meste av ammoniumrestene går over til nitrat som ikke er akutt giftig for
fisk /ev. spyles vekk.
Tiltak mot avrenning fra sulfidholdige bergarter: Sulfidholdige bergarter er definert
som forurenset grunn jf. forurensningsforskriften §2-3, og ved terrenginngrep i
forurenset grunn stilles det blant annet krav til undersøkelser (forurensningsforskriften
§ 2-4) og utarbeidelse av tiltaksplan (forurensningsforskriften § 2-6). Avbøtende tiltak
for avrenning av overvann fra sulfidholdige bergarter vil være å øke pH i vannet.
Dette kan gjøres ved å etablere kalkfilter i sedimenteringsdam/infiltrasjonsdam. Økt
pH øker sedimentering av tungmetaller som kan løses ut fra sulfidholdig bergarter.
Sedimentert materiale som inneholder tungmetaller vil må kjøres bort til mottak som
tilfredsstiller krav i forurensningsforskriften.

7.7 Skadereduserende tiltak i driftsperioden
I henhold til N200 skal det, basert på sårbarhetsvurderingen, etableres rensetiltak (to-trinn)
for all vei som drenerer til vassdrag både i dagsone og tunnel. To-trinns rensning gjelder når
ÅDT er over 15000 og avrenningen drenerer til vannforekomster med høy sårbarhet eller når
ÅDT er over 30000 (gjelder alle vannforekomster).
Trinn 1 har som primærfunksjon å fjerne partikler og partikkelbundne forurensningsstoffer.
Dette gjøres i hovedsak ved en sedimenteringsprosess der overvannet ledes til et basseng/
en grøft hvor hastigheten til avrenningsvannet reduseres tilstrekkelig til å oppnå
sedimentering av partikler. Det er svært viktig at sedimenteringsenheten dimensjoneres med
tilstrekkelig kapasitet (oppholdstid) slik at partiklene sedimenterer.
Trinn 2 har som primærfunksjon å fjerne løste forurensningsstoffer. Løste stoffer fjernes ved
hjelp av filterløsninger, enten som infiltrasjonsbasseng/grøfter med stedegne eller tilførte
løsmasser eller i lukkede prefabrikkerte løsninger.
Plassering og prosjektering av rensetiltak gjennomføres etter at veilinje er valgt.
Skadereduserende tiltak vil være like for begge delstrekninger.
Aktuelle tiltak kan være:
- Sedimentasjonsdammer/grøfter (partikkelrensing, trinn 1)
- Infiltrasjonsdammer/grøfter (Ved riktig filtermasse og dimensjonering kan
infiltrasjonsgrøfter tilfredsstille rensetrinn 1 og 2)
- Lukket renseanlegg for tunneler (kan tilfredsstille rensetrinn 1 og 2 ved riktig
dimensjonering)
I tillegg vil det være svært viktig å unngå å velge veilinjer med betydelig til alvorlig miljøskade
for tema vannmiljø.
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Prinsippskisser:

Figur 19. Prinsippskisse for sedimentasjonsbasseng (rensetrinn 1), hentet fra «Vannbeskyttelse i
vegplanlegging og vegbygging» (Statens vegvesen, 2014)

Figur 20. Prinsippskisse av infiltrasjonsgrøft (rensetrinn 1 og 2), hentet fra «Vannbeskyttelse i
vegplanlegging og vegbygging» (Statens vegvesen, 2014)

8 Måloppnåelse
I planprogrammet er det oppgitt flere mål for prosjektet. For tema vannmiljø er følgende mål
relevant:
Samfunnsmål 1: Planprosjektet E18 Dørdal – Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske
målene i NTP 2018-29 nås.
Effektmål 3: Denne kommunedelplanen skal muliggjøre «et transportsystem som samlet sett
minimaliserer belastning på ytre miljø. Herunder minimalisere nedbygging av dyrka mark.
Ved vurdering av konsekvensgrad er ikke avbøtende tiltak inkludert. Veitiltaket inklusiv
avbøtende tiltak er på kommunedelplan-nivå kun vurdert overordnet, noe som fører til
usikkerhet i vurdering om tiltaket strider mot vannforvaltningsforskriften. Det er imidlertid
sannsynlig at gjennomføring av avbøtende tiltak vil redusere konsekvensgrad slik at ikke
tiltaket strider mot nasjonale mål.
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Måloppnåelse for prosjektet er videre behandlet i dokumentet konsekvensutredning –
sammenstilling og anbefaling.

9 Miljøoppfølging
Inkludert før‐etterundersøkelser
Inneværende fase er en oversiktsplan hvor kunnskapsstatus må være god nok til å sikre
beslutningsgrunnlag for valg av linje/korridor. Etter at linjevalg er avgjort vil det være
nødvendig med videre miljøoppfølging, bl.a. ved at datagrunnlaget i konsekvensutredningen
forsterkes for den valgte traséen. Følgende forhold vil være særlig viktig i det videre arbeidet
med vannmiljø i byggefasen:
-

Plassering og valg av renseløsninger

-

Beregning av forurensningsfaktorer fra vei til vann på et mer detaljert nivå

-

Overvåkning av vannkvalitet i berørte vannforekomster (både før og under
anleggsfasen, samt i driftsfasen)
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