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1 INNLEDNING 

Dette dokumentet er et vedlegg til Planbeskrivelse E18 Dørdal-Grimstad (Dok-E-003), og må 
leses i sammenheng med planbeskrivelsen. De innledende kapitlene (kap. 1-6) i 
planbeskrivelsen gjengis ikke i dette dokumentet. Konsekvens for strekningen Dørdal-
Buråsen og Blautmyrknatten-Fosstveit er beskrevet i planforslaget. 
 
Dette dokumentet omhandler planalternativ 1 – Buråsen – over Moland til 

Blautmyrknatten (se fig 1-1). 

 

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredningen og øvrige dokumenter er 
tilgjengelige på prosjektets medvirkningsportal:  

nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad/medvirkningsportalen  

Uttalelser til planforslaget og planalternativ kan formidles slik: 

 direkte via medvirkningsportalen 

  e-post til e18dg@asplanviak.no   

 brev til Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika 
merket «E18 DG – høringsuttalelse» 

 

Frist for uttalelser til planforslaget er 28. mai 2019. 
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1.1 Det grønne feltet viser planalternativ 1 – Buråsen – over Moland til Blautmyrknatten. Det blå feltet er 

planforslaget som er beskrevet i planbeskrivelsen. 
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Planforslaget bygger på eksempellinjene som ble konsekvensutredet, se kap. 6.5 i 
planbeskrivelsen for detaljer. Konsekvensutredningen er delt i to hoveddeler, en for ikke-
prissatte konsekvenser (se kap. 8.9 i planbeskrivelsen) og en for prissatte konsekvenser (se 
kap. 8.10 i planbeskrivelsen). Ikke-prissatte og prissatte konsekvenser har rangert 
eksempelveilinjene etter hvilke linjekombinasjoner som gir minst negative konsekvenser. 
Disse rangeringene er så sammenstilt i en samfunnsøkonomisk analyse (se kap. 8.11 i 
planbeskrivelsen).  
 
I planbeskrivelsen er Nye Veiers anbefalte korridor for kommunedelplan beskrevet. Gjennom 
planprosessen har det kommet ønske om at alternative korridorer også legges ut til offentlig 
ettersyn. Beskrivelse av de alternative korridorene er vedlegg til planbeskrivelsen, slik at 
virkninger for miljø og samfunn blir tydeliggjort.  
 
Alternative korridorer for kommunedelplan er: 
Planalternativ 1 Buråsen – over Moland til Blautmyrknatten (Risør og Tvedestrand) 
Planalternativ 4 helt kryss ved Heidalen og Asdal (Arendal) 
 
I plankartet er det alternative planforslaget vist som et skravert område med en veilinje 
(markert med tykk, rød strek), kryssområder (markert med en blå sirkel) og tilknyttede 
lokalveier (markert med en tynnere rød strek). Det skraverte området som omslutter veilinja, 
er forslag til båndlagt område. Innenfor det båndlagte området skal ny E18 planlegges. 
Båndleggingen betyr at området får et generelt bygge- og deleforbud i 4 år fra planen er 
vedtatt. Bygge- og deleforbudet skal gi nødvendig tid til å få utarbeidet en reguleringsplan 
som avklarer arealbruken i detalj, uten at det gjennomføres andre tiltak som kan være til 
hinder for planleggingen og utbyggingen av ny E18.  
 
Det er i utgangspunktet foreslått et båndlagt område på 250 meter til hver side for veilinja, 
totalt 500 meters bredde. I enkelte områder er båndlagt område utvidet for blant annet å 
inkludere mulige deponiområder. I andre områder er båndlagt område innsnevret for blant 
annet å ta hensyn til eksisterende bebyggelse eller store miljøverdier. 
 
Det er i planbestemmelsene lagt inn generelle bestemmelser og bestemmelser som gjelder 
spesielt for mindre avgrensede områder med viktige hensyn/interesser som skal ivaretas i 
reguleringsplanarbeidet (markert i plankartet, for eksempel H710_4 som gjelder hensyn til 
naturmangfold).  
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2 BESKRIVELSE AV ALTERNATIVT PLANFORSLAG 

Det alternative planforslaget starter ved Buråsen, og følger dagens E18 sørover til like ved 
Pinesund bru. Her er det nødvendig med utretting av noen kurver for å få til høyere hastighet 
på veien.  

 
Figur 2.1 Planalternativet følger dagens E18 på deler av strekningen, men krysser Pinesund vest for 

dagens bru. 
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2.2 Eksempelveilinja krysser over Pinesund i ny bru, vest for dagens bru. Den sorte stiplede linja til 

venstre er skille mellom delstrekning 3 og delstrekning 4.  

Kryssløsning for planalternativet avhenger av hvordan delstrekningene bygges ut. Dersom 
Nye Veier bygger ut første etappe, Dørdal-Buråsen, beholdes dagens kryss ved Moland. 
Dersom det blir full utbygging av Dørdal-Tvedestrand, er det for kort avstand mellom dagens 
kryss ved Moland og nytt kryss ved Kroktjenn, og krysset ved Moland utgår.   
 

 
2.3 Dagens kryss ved Moland beholdes dersom det blir etappevis utbygging. Linja følger dagens E18 fram 

til Aspelund, og tar derfra i sørvestlig retning inn mot Torbjørnsdalen.  
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2.4 Det er vist et kryss øst for Kroktjenn, ved Sagmyra. Dersom dette krysset etableres, må dagen kryss 

ved Moland nedlegges. Det må etableres en ny lokalveikobling til Vinterkjerr og til fv. 416 Aklandsveien 

mot Vegårshei.  

 
Figur 2.5 Planalternativet på strekningen Kjørslehølen - Fosstveit 
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2.6 Ved Sagmyra krysser eksempellinja Kjørslehølen. Det er foreslått ei bru i krysningspunktet. Den sorte 

stipla linja til venstre i bildet viser overgangen mellom delstrekning 4 og delstrekning 5. Savannet ligger 

nederst i bildet.  

 
2.7 Eksempellinja krysser Sandvannet over Sandvamellom.  

Av hensyn til friluftslivinteresser er planområdets avgrensning utvidet nordover ved 
Sandvannet for å se om det er mulig å finne en løsning som ikke berører friluftsinteressene 
knyttet til vannet og nærområdet rundt. Dersom en finner en løsning nord for Sandvannet 
som er teknisk og økonomisk forsvarlig, vil konsekvenser for ikke-prissatte tema utredes og 
det vil bli sett samlet på om løsningen er et bedre alternativ.  
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Figur 2.8 Planområdet er utvidet nordover ved Sandvannet. Motivet for utvidelsen er å se på om det er 

mulig å finne en bedre trasé for vei nord for vannet av hensyn til friluftslivinteresser knyttet til vannet og 

nærområdet rundt.  

Etter kryssing av Sandvannet, føres eksempelveillinja sørvest mot Blautmyrkollen, og fra 
dette punktet følger eksempelveilinja planforslaget som er beskrevet i planbeskrivelsen.  
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3 VIRKNINGER MILJØ OG SAMFUNN 

3.1 Trafikale virkninger 

 
Beregnet trafikk langs dagens E18 og lokalveinettet er vist i figur 3-1 under.  
 

 
3.1 Beregnet årsdøgntrafikk på dagens veinett ved Risør i 2022. Trafikkmengdene er vist i boksene på 

kartet.  

Beregnet trafikk for E18 og lokalveinettet dersom planalternativet med E18 gjennom Moland 
og med kryss ved Sotningskleiv er vist i figur 3-2 under. 

 
 3.2 Beregnet trafikk på ny E18 og lokalveinettet er vist i figuren. Røde tall viser økning i trafikk på 

lokalveinettet, grønne tall viser reduksjon i trafikk på lokalveinettet.  
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3.2 Forholdet til andre planer 

Planalternativet går gjennom tre kommuner: Gjerstad, Risør og Tvedestrand.  
 
I Gjerstad kommune berøres kun områder som er avsatt til landbruk, natur og friluftsområder 
i kommuneplanens arealdel.  
 
I Risør kommune berøres i hovedsak områder som er avsatt til landbruk, natur og 
friluftsområder i kommuneplanens arealdel.  
 
Ved Moland ligger to større næringsarealer innenfor båndlagt område, se figur 3-3. 
 

 
3.3 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel ved Moland i Risør kommune. Forslag til båndlagt område for ny 

E18 er lagt over med sort skravur, eksempelveilinja vises med tykk rød strek. Kryssområde er markert 

med en blå sirkel.  

I Tvedestrand kommune berøres kun områder som er avsatt til landbruk, natur og 
friluftsområder i kommuneplanens arealdel.  
 
3.3 Landskapsbilde 

Det vises til «Temarapport Landskapsbilde (Dok-F-002) for verdivurderinger av områder og til 
«Tilleggsutredninger ikke-prissatte konsekvenser (Dok-F-018)» for vurdering av 
konsekvenser. 
 
I delområde Molandsvann-Mjåvann krysser planalternativet Molandsvannet i bru ved 
eksisterende Pinesundet bru. Foreslått linjeføring gjør at kryssingen ligger noe høyere og 
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noe mer på skrå enn dagens bru. Veianlegget kommer fra tosidig fjellskjæring i nord rett før 
kryssingen av Molandsvannet og lander på en stor fylling i sør før den treffer dagens E18. I 
dette punktet krysser også kraftlinja som går gjennom delområdet. Veianlegget blir synlig i 
landskapsrommet rundt Molandsvann, men ikke ved Mjåvann, nordøst i delområdet. 
Utforming av bru, lengden på brua og størrelse på fyllinger i sør bestemmer hvor stor 
påvirkning den har for landskapsbildet. Planalternativet medfører noe miljøskade på 
delområdet. 
 
I delområde Akland-Lindland går planalternativet sørover fra Moland industrifelt gjennom ei 
lita grend, med et småskala, harmonisk kulturlandskap. Veianlegget vil dominere over 
skalaen i landskapsbildet og bli godt eksponert i kanten av landskapsrommet. Selve 
kryssingen av dalen er i planalternativet vist med bru og fylling i Torbjørnsdalen, noe som vil 
påvirke landskapsrommet betraktelig. Videre sørover følger planalternativet den overordna 
retningen i terrenget.  
Konsekvensgraden påvirkes hovedsakelig av kryssingens utforming, volum og plassering. 
Planalternativet medfører betydelig miljøskade for delområdet. 
 
I delområde Timmerheiene-Lundeåsen krysser planalternativet en liten elvedal i bru og 
skjærer seg sørover gjennom en åsrygg. Deretter ligger alternativet godt forankret mellom 
skogkledde koller vest for Lindland, før det dreier vestover på større fyllinger ned i et 
myrområde. Deretter er eksempelveilinja foreslått med tosidig skjæring et godt stykke fram til 
Sandvannet. Sandvannet krysses midt på – i kort bru og med fyllinger for landkar. 
Planalternativet går gjennom et terreng som er lite påvirket av inngrep og fragmenterer dette. 
 
Utforming av bruer og kryssingen av Sandvannet vil ha stor påvirkning på landskapsbildet.  
 
Lengden på brua og utforming av fyllinger bestemmer påvirkningsgrad på landskapsbildet. 
Kryssingen av Sandvannet deler landskapsrommet i to og veianlegget påvirker 
landskapsrommet rundt vannet.     
Planalternativet medfører betydelig miljøskade på delområdet. 
 
Samlet medfører planalternativet middels negativ konsekvens for landskapsbilde. 
 
3.4 Friluftsliv, by- og bygdeliv 

Det vises til «Temarapport Friluftsliv, by- og bygdeliv (Dok-F-006)» for verdivurderinger av 
delområder og til «Tilleggsutredninger ikke-prissatte konsekvenser (Dok-F-018)» for 
vurdering av konsekvenser. 
 
I delområde Skjerkholt-Moland følger planalternativet i stor grad dagens trasé for E18 fram til 
Asplund, men med noe kurveutretting. Planalternativet har nytt krysningspunkt over 
Pinesundet ved Mjåvann/Molandsvann. Veianlegget ligger med store fyllinger i 
Torbjørnsdalen, ellers stort sett med tosidige skjæringer. Planalternativet krysser flere stier 
og veianlegget gir nærføring til turmål på Gullåsen, samt økt nærføring til gårds- og 
boligbebyggelse i Torbjørnsdalen. Flere boliger blir direkte berørt. Et utmarksområde fra 
Styggedal og sørover blir berørt, men nærhet til eksisterende vei (Aklandsveien) gjør at veien 
kommer i et område der det allerede er inngrep. Planalternativet medfører noe miljøskade for 
delområdet.  
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I delområde Lundeheiane-Høgås-Ljøstad går planalternativet i dagsone i tosidig skjæring, 
men også med noe fyllinger gjennom et større sammenhengende utmarksområde. Elva 
Kjørslehølen mellom Savannet og Lindlandsvannet krysses med bru. Sandvannet krysses 
med bru.  
Planalternativet krysser gjennom et stort sammenhengende og urørt naturområde. 
Veianlegget krysser flere turstier på hele strekningen og medfører barrierevirkning for jakt- 
og friluftsinteressene. Kryssing av elva Kjørslehølen på bru skjer ved en badeplass (lokal). 
Veien gir nærvirkning til turmålet på Lindland. Kryssing over Sandvannet med bru gir 
nærvirkning til badeplasser i Sandvann og til turmålet Sandvannshytta. Det er knyttet sterke 
friluftsinteresser til området som blir berørt av tiltaket. Lydbildet i det urørte naturområdet 
endres. Planalternativet medfører betydelig miljøforringelse i delområdet. 
 
Samlet har planalternativet middels negativ konsekvens for tema friluftsliv/by- og bygdeliv. 
 
3.5 Naturmangfold 

Det vises til «Temarapport Naturmangfold (Dok-F-004)» og «Temarapport Vannmiljø (Dok-F-
014) for verdivurderinger av delområder og til «Tilleggsutredninger ikke-prissatte 
konsekvenser (Dok-F-018)» for vurdering av konsekvenser. 
 
Planalternativet har nærføring til lokaliteten Kroktjenna (økologisk funksjonsområde for fugl 
med C-verdi). Tiltaket vil medføre nærføring med tjernene og fuglelivet i tjernet vil kunne bli 
negativt påvirket, spesielt i anleggsfasen. (Det må påpekes at fuglelivet i tjernet er lite 
undersøkt, og at områdets verdi som C-lokalitet er usikker). Planalternativet medfører noe 
miljøforringelse for lokaliteten. 
 
Sør for Moland går planalternativet i helt ny trasé. Ingen kjente naturtypelokaliteter vil 
berøres. Potensialet for naturtypelokaliteter med verdi A eller B er lite, men hele strekningen 
er ikke kartlagt. Tiltaket vil berøre to områder med relativt store areal med sammenhengende 
eldre skog, se Figur 3.4 Store områder med sammenhengende eldre skog langs 
planalternativet er vist med rødt i kartet (markert R i kartet). 
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Figur 3.4 Store områder med sammenhengende eldre skog langs planalternativet er vist med rødt i kartet 

(markert R i kartet). 

 
Landskapsøkologi 
Tiltaket går parallelt med E18 sør til Moland og krysser deretter mot sørvest. Tiltaket vil gå i 
helt ny trasé vest av dagens E18, opptil 1,5-3,2 km fra dagens trasé. Det er ingen tuneller på 
strekningen men det er broer ved Savannet og Kjørslehølen som drenerer ut av Savannaet. 
Det vil være noe nærføring med eksisterende skogsbilveger. Landskapsøkologisk er 
landskapet i nordre del av planalternativet (ved delstrekning 4r) vurdert som middels verdi, 
dvs. lokal til regional landskapsøkologisk funksjon. Sør for Savannet er landskapet vurdert 
som stor landskapsøkologisk verdi, dvs. regional til nasjonal landskapsøkologisk funksjon. 
Verdien er vurdert til stor da dette er et av områdene med størst konsentrasjon av 
gammelskog på strekningen. Dette er også et landskap med lite menneskelig ferdsel. 
 
Veianlegget vil i noen grad splitte opp et landskap uten særlig tekniske inngrep (utover 
skogbruk/skogsbilveger), store nye barrierer vil skapes og landskapsøkologiske funksjoner 
vil brytes.  
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Planalternativet går gjennom et landskap hvor det er kjent minimum tre storfuglleiker. 
Opplysningene om to av leikene er gammel (fra før 1997) og status i dag kan være endret. 
En av leikene blir direkte berørt, og her skal det ha vært aktivitet de siste årene. En 
hekkelokalitet for fiskeørn ligger ca. 350 m fra tiltaket. Det er en risiko (dog trolig liten) for at 
denne hekkelokaliteten for fiskeørn går ut av bruk. Trolig er det flere viktige viltforekomster i 
landskapet. Vel så viktig som risiko for at reirlokaliteter forlates er at landskapet endres på 
kort og lang sikt ved at viktig areal for næringssøk endres (for storfugl, rovfugl m.fl.) eller at 
byttedyr tilgang endres (gjelder spesielt rovfugl). Disse konsekvensene er vanskelige å 
forutse. 
Planalternativet medfører betydelig miljøskade ifht landskapsøkologi på strekningen. 
 
Vilttrekk 
Planalternativet går parallelt med E18 sør til Moland og krysser deretter mot sørvest. Tiltaket 
går i ny trase hele delstrekningen sør for Moland. 
Tiltaket påvirker 11-13 vilttrekk derav fire av middels verdi. Tiltaket går utelukkende i 
dagsone og i ny trase langt unna dagens E18. Tiltaket avskjærer en lang rekke vilttrekk og 
splitter opp viktige viltområder. Broer på strekningen vil alle kunne fungere som vilttrekk og 
redusere barrierevirkningen noe, men det er noe usikkerhet knyttet til om broer realiseres slik 
at de fungerer som viltpassasje. Hvis ikke vil det gi større negativ konsekvens. 
Planalternativet medfører alvorlig miljøskade for vilttrekk, i hovedsak knyttet til områdene sør 
for Moland hvor planalternativet går i ny trasé.  
 
Vannmiljø 
Ved delområde Vestre Skorstølvann går planalternativet langs en mindre bekk/myrområde 
ved Lindtjenn, helt øverst i vannforekomsten. Ca. 2 km vei drenerer hit. Tiltaket ligger i 
samme område som eksisterende vei og planalternativet medfører noe miljøskade for 
delområdet. 
 
Ved delområde Mjåvannet krysser og berører planalternativet vannforekomsten flere steder. 
Totalt vil ca. 5 km vei drenere ut mot vannforekomsten. Veganlegget krysser Molandsvann 
(krisevannkilde) og tilførselsbekk/elv til Aklandstjenna og ligger i samme område som 
eksisterende vei. Planalternativet vil kunne påvirke spesielt viktige/sårbare vassdrag 
(brukerinteresser i Molandsvann og Hammarbekken) negativt. Planalternativet medfører 
betydelig miljøskade for delområdet. 
 
I delområde Ekksjø-Lindlandsvatnet krysser planalternativet innløpet til Savannet med bru. 
Om lag 4 km av strekningen drenerer til vannforekomsten, både ved brukryssing og via 
fyllinger nært inntil/i innløpsbekker til Lindlandsvannet. Planalternativet berører 
vannforekomsten lenger oppstrøms enn dagens E18, men vannforekomsten blir lite berørt. 
Virkning av planalternativet er noe miljøskade på delområdet.  
 
I delområde Rossålvann – Skjerka bekkefelt berører planalternativet vannforekomsten med 
en bru og omlag 2,5 km vei drenerer mot brua over Sandvannet. Planalternativet medfører 
noe miljøskade for delområdet.  
 
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. Konsekvensgrad for 
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vannmiljø er vurdert for tiltak uten rensesystem. I planforslag og planalternativ er det gitt 
bestemmelser om rensetiltak for vann fra tunneler og ved påslipp av drensvann til bekker / 
elver i anleggs- og driftsfase som sikrer at dette ivaretas i videre planarbeid. Ved 
gjennomføring av rensetiltak vil konsekvensgrad for vannmiljø reduseres. 
 
Samlet medfører planalternativet stor negativ konsekvens for naturmangfold da veganlegget 
vil medføre et stort og nytt fragmenterende inngrep siden det er ingen tunneler og få bruer på 
denne strekningen og tiltaket går i kanten av et sammenhengende område med eldre skog 
og landskapsøkologisk viktig område. Linja vil medføre et stort inngrep i et landskap med få 
tekniske inngrep (dog i partier betydelig påvirket av skogbruk) og et område med liten grad 
av menneskelig forstyrrelse. Viktige forekomster av sårbare arter som fiskeørn og storfugl vil 
berøres (men det er manglende kunnskap om dagens status for flere av leikene for storfugl). 
Få naturtypelokaliteter berøres dog, og konsekvensgraden ligger mellom middels negativ 
konsekvens og stor negativ konsekvens. Sandvannet vil krysses midt på linja.   
 
3.6 Kulturarv 

Det vises til «Temarapport Kulturarv (Dok-F-003)» for verdivurderinger av delområder og til 
«Tilleggsutredninger ikke-prissatte konsekvenser (Dok-F-018)» for vurdering av 
konsekvenser. 
 
I delområde Postvegen Homme-Moland krysser planalternativet gjennom delområdet i sør 
ved Moland, og følger dagens E18 som en utvidelse mot øst. Utvidelsen skjer dermed på 
motsatt side av det automatisk fredete gravfeltet. Det legges til grunn at det ikke blir inngrep i 
kulturminnet. Høydedraget mellom dagens E18 og gårdsmiljøet på Moland er en viktig 
skjerm, og det legges til grunn at denne blir opprettholdt.  Videre legges det til grunn at det vil 
være mulig å krysse over postveien uten direkte inngrep, og at postveien fortsatt kan brukes. 
Med disse forutsetninger vil planalternativet medføre ubetydelig miljøskade for delområdet. 
 
Videre sørover er det ikke kjente kulturminner langs strekningen, men området er lite kartlagt 
med tanke på kulturminner. Dette er en klar feilkilde.  
 
Samlet har planalternativet ubetydelig konsekvens for tema kulturarv, under forutsetning av 
at man unngår inngrep i automatisk fredet gravfelt på Moland.  
 
3.7 Naturressurser 

Det vises til «Temarapport Naturressurser (Dok-F-005)» for verdivurderinger av delområder 
og til «Tilleggsutredninger ikke-prissatte konsekvenser (Dok-F-018)» for vurdering av 
konsekvenser. 
 
Dyrket- og dyrkbar mark 
I delområde Moland gir planalternativet beslag av deler av flere areal med dyrka mark. 
Veilinjen følger i all hovedsak dagens E18, men tar noe areal på siden av denne avhengig av 
eventuell justering, breddeutvidelse og utforming/plassering av kryss. Planalternativet 
medfører noe negativ miljøskade for delområdet. 
 
Vannressurs  
Ved vannressurs Moland passerer planalternativet i kant med vannressursen i samme trase 
som eksisterende E18. Kan medføre forverring. Imidlertid vil forurensning fra vei være relativt 
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ubetydelig ift. industri på stedet. Det er mulighet for påvirkning av grunnvannstand, særlig 
ved dypere terrenginngrep. 
 
Ved vannressursen Molandsvann krysser planalternativet Molandsvann i bru omtrent midt 
på. Krysser på omtrent samme sted som eksisterende E18 og planalternativet medfører 
ubetydelig miljøskade på vannressursen. 
 
Mineralressurser 
Det er ikke registrert mineralressurser av verdi innenfor planalternativet. 
 
Samlet har planalternativet noe negativ konsekvens for tema naturressurser. 
 
 
3.8 Konsekvenser for bomiljø og helse 

Planalternativet påvirker bomiljø og helse i et område langs dagens E18 ved Moland og i ny 
trasé opp Torbjørnsdalen. I Torbjørnsdalen vil flere boliger bli revet og bomiljøet som helhet 
blir redusert både i form av færre beboere og nærføring med vei til et område som i dag 
ligger i landlige omgivelser.  
 
Forbi boligområdene Kvienga og Akland gir planalternativet (i likhet med planforslaget) en 
vesentlig reduksjon i trafikkmengder, fra ÅDT 11700 til ÅDT 1900 etter omlegging av veien. 
For bomiljøet ved Akland vil dette bety en vesentlig reduksjon av støy i forhold til dagens 
situasjon, selv om det fortsatt vil være noe trafikk på dagens E18.  

 
Figur 3.5  Beregnet utendørs støy for dagens E18 uten støytiltak, med trafikkmengder for år 2060. Rød 

sone er støy over 65 dB, mørk gul sone er støy over 60 dB og lys gul sone er støy over 55 dB.  

I resterende deler av planalternativet går veianlegget gjennom utmark og området med noe 
spredt fritidsbebyggelse, men ingen boliger. 
 
3.9 Konsekvenser for kommunal planlegging 

Ved Moland og Sandvann er båndlagt område utvidet for å ha mulighet i videre planarbeid å 
vurdere om det gir bedre løsning å legge veianlegget nord for Moland og nord for Sandvann.  
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3.10 Prissatte konsekvenser 

Delkapittelet beskriver prissatte konsekvenser for veilinje 13900 (1B + 2B + 3B + 4A + 5A) på 
delstrekningen E18 Dørdal – Tvedestrand.  Linjen kommer i tillegg til linjer behandlet i 
«Temarapport Prissatte konsekvenser» (Dok-F-007).   
 
Dette delkapittelet refererer til resultat presentert i «Temarapport Prissatte konsekvenser» og 
bør leses sammen med temarapporten.  Det er foretatt en sammenligning mot veilinjene 
13710, 13730 og 13390 som er høyest rangert i prosjektet etter sammenstilling med ikke-
prissatte. 
 
3.10.1 Beskrivelse av tiltak 

Veilinje 13900 består av eksempelstrekningene 1B + 2B + 3B + 4A + 5A.  Det innebærer at 
veilinjen ligger mot vest gjennom hele prosjektstrekningen.  En oversikt over eksempellinjer 
mot de øvrige linjene er vist i tabellen under. 
 

Strekning 1 Strekning 2 Strekning 3 Strekning 4 Strekning 5 Veilinje 

1A 2B 3B 4A  5B 13390 

1B 2A 3A 4A 5B  13710 

1B 2A 3A 4D  5(B-C) (5F) 13730 

1B 2B 3B 4A 5A 13900 
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3.6 Oversiktskart som viser eksempellinjer som er utredet i planarbeidet.  

 
3.10.2 Trafikkanalyse 

Differansen i de veilinjene som er vurdert i etterkant av konsekvensutredningen av 
eksempellinjer, er ulike fra Gjerstad til Tvedestrand. Differansen går på hvor langt fra dagens 
kryss ved Vinterkjær de ulike veilinjene kommer, og hvilken avstand ny E18 får som følge av 
å svinge seg nærmere Vinterkjær. 
 

Veilinje Distanse 
E18 

Differanse  
Linjelengde 

Distanse 
NyE18 – 
Vinterkjær 

Differanse 
Lengde 
adkomstvei 

13710 52.910 m  2.500 m  

13900 53.130 m +220 m 1.500 m -1.000 m 

13790 53.600 m +660 m 0 m -2.500 m 
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3.10.2.1 Prissatte konsekvenser - resultat for linje 13900 

Analysen viser at veilinje 13900 vil gi en netto nytte (NN) på -3 705 mill kr og en netto nytte 
per budsjettkrone (NNB) på -0,37.   
  

 Forventet trafikantnytte er beregnet til 7 269 mill. kr.  
 Operatørnytten er beregnet til 2 mill kr. 
 Veilinjen gir en budsjettkostnad på 10 108 mill kr.   
 Kostnad for samfunnet for øvrig er beregnet til 867 mill kr.   

 

3.10.2.2 Sammenligning mot 13710, 13730 og 13390 

Trafikantnytten for øvrige veilinjer varierer mellom 7 286 og 7 499 mill. kr, som innebærer at 
trafikantnytten for 13900 er marginalt svakere. Sammenlignet med de andre linjene er 
operatørnytten under gjennomsnittet, men komponentene er små sammenlignet med andre 
effekter, så betydningen er minimal.   
 
Sammenlignet med de andre linjene ligger budsjettkostnaden under kostnaden for 13730 
men over 13710 og 13390.  Kostnad for samfunnet for øvrig er litt lavere enn 13710, 13730 
og 13390.   
 
En netto nytte på -3 704 mill kr er et svakere resultat enn for linje 13390 og 13710 
(planforslaget), men marginalt bedre enn for linje 13730.  NNB på -0,37 er på nivå med 
13730 og svakere enn 13390 og 13710 (se tabell 1 og fig 3-6). 
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Nytte- 

komponent 

13710 13730 13390 13900 

1B+2A+3A+ 4A+5B 1B+2A+3A +4D+5(C-E) 1A+2B+3B+ 4A+5B 1B+2B+3B+ 4A+5A 

Trafikantnytte 7 286 7 499 7 286 7 269 

Operatører 13 13 13 2 

Budsjettvirkning for 
det offentlige (B) 

-9 430 -10 243 -9 132 -10 108 

Trafikkulykker 1 336 1 335 1 336 1 397 

Luftforurensing -386 -331 -382 -243 

Skattekostnad -1 886 -2 049 -1 826 -2 021 

Netto nytte (NN) -3 067 -3 775 -2 706 -3 704 

Netto nytte pr. 
budsjettkrone 

(NNB) 
-0,33 -0,37 -0,30 -0,37 

Rangering etter 
sammenstilling 

1 2 3 - 

Tabell 1 Sammenstilling av de ulike eksempellinjene for strekningen Dørdal-Tvedestrand. Linje 13710 er 

planforslaget som er beskrevet i planbeskrivelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


