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1. BAKGRUNN 

Som en del av grunnlaget for utarbeidelse av planprogrammet for en kommunedelplan er det utført 

orienterende grunnundersøkelser og foreløpige geotekniske vurderinger av det avgrensede 

planområdet på strekningen Dørdal-Tvedestrand og på strekningen Arendal-Grimstad.                                                   

Det er foreløpig utført orienterende undersøkelser kun i de aktuelle planområdene i Grimstad. Dette 

gjelder strekningene for linje 22A, fra Nidelva i området ved Helle, Øyestad/Kvikshaug, og sydover 

med tunnelløsninger under Dømmesmoen, linje 23A og 23G, og videre mot Øygardsdal- Krysset for 

linje 23G.  Det er også utført undersøkelser for linje 22C, som krysser Nidelva syd for Ravneberg, og 

som kommer inn på eksisterende E18 ved Nedenes. Den går deretter videre sydover til Grimstadporten 

og derfra ned mot Øygardsdal-krysset, i området for dagens trase for E18, via Bie-heia og Frivoll, med 

linjene 23E og 23F.                                                   

Dette notatet beskriver de geotekniske vurderingene som er uført for aktuelle planområder/linjer 

mellom Arendal og Grimstad. De geotekniske vurderingene er utført for å få en oversikt over 

kostnader og gjennomførbarhet.  E18 mellom Arendal og Grimstad planlegges som en 4-felts 

motorvei. Strekningen er ca. 20 km lang. Vurderte planområder/veglinjer mellom Arendal og 

Grimstad ligger stedvis i områder med bløte avsetninger og dårlige grunnforhold.   

Geotekniske vurderinger i dette notatet er kun ment som mulige anbefalinger med løsninger ut fra 

utførte grunnundersøkelser. Undersøkelsene er utført for en kommunedelplan, og er i utgangspunktet 

grove undersøkelser for å kunne gjøre geotekniske vurderinger for gjennomførbarhet og kostnader. 

Undersøkelsene er kun utført som totalsonderinger og tolkning av disse. Det er foreløpig ikke tatt opp 

kontrollerende prøveserier for mer detaljert geoteknisk prosjektering.  I den senere planprosessen må 

det utføres mer detaljerte undersøkelser. Ved en totalentreprise har entreprenøren selv ansvar for å 

foreta egne vurderinger i sin planlegging og gjennomføring av prosjektet for neste planfaser – 

reguleringsplan/byggeplan. Entreprenøren har også selv ansvar for å foreta nødvendige supplerende 

grunnundersøkelser i den grad dette er nødvendig for å avklare endelige fundamenteringsløsninger. 

Dette gjelder spesielt fundamenteringsløsninger på bruer og andre konstruksjoner.

 

 Figur 1. Oversikt over vurderte vegtraser mellom Arendal og Grimstad. 
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Grunnundersøkelsene er utført av Rambøll Norge AS i perioden 2018 /2019 og er presentert i 

datarapport 1350028221 datert 24.04.2019: E18 Dørdal – Grimstad, Planområder E18 Arendal - 

Grimstad 

Den geotekniske vurderingen er utført for linje 22A, 22C, 23A, 23G, 23E og 23F 

 

2. GEOTEKNISK KATEGORI / MYNDIGHETSKRAV 

  

Forskrifter: 

 TEK 17 §7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger 

 TEK 10 §10-2 Konstruksjonssikkerhet 

 

Prosjekteringsstandarder: 

 NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0 – Grunnlag for prosjektering av 

konstruksjoner) /2/ 

 NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 (Eurokode 7 – Geoteknisk prosjektering, Del 1)/3) 

 NS-EN 1997-2:2008 (Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2) /4/ 

 NS-EN 1998-1:2004+A1:2013+NA:2014 (Eurokode 8 – Prosjektering av konstruksjoner for 

seismisk påvirkning, Del 1) /5/ 

 NS-EN 1998-5:2004+NA:2008 (Eurokode 8 – Prosjektering av konstruksjoner for seismisk 

påvirkning, Del 5) 

 

Veiledninger/håndbøker: 

 NVE Veileder 7/2014. Sikkerhet mot kvikkleireskred, vurdering av områdestabilitet ved 

arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 

sprøbruddegenskaper.  

 Statens vegvesens Håndbok N200 Vegbygging /10/                                                                      

Statens vegvesens Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging /9/                                                   

Statens vegvesens Håndbok N400 Bruprosjektering 

 
2.1 Kontroll av prosjektering iht. Eurocode og håndbøker.   

NS-EN 1997-1: 2004+A1:2013+NA:2016 stiller krav til prosjektering ut fra geoteknisk kategori.      

Tabell NA.A1(901) i nasjonalt tillegg til Eurokode 0 (NS-EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016) gir 

eksempler på byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler i pålitelighetsklasser (CC/RC) fra 1 til 4                

Prosjektet vurderes i hovedsak å tilhøre pålitelighetsklasse 3 (CC/RC), med bakgrunn i at dette kreves 

for tunneler, broer og veier i områder med sprøbruddmateriale. I de delene av traséene der ingen av 

overnevnte punkt er aktuelle kan pålitelighetsklasse 2 vurderes.  

Eurokode 0 gir videre føringer for krav til omfang av prosjekteringskontroll og utførelseskontroll, 

avhengig av pålitelighetsklasse. 

- Prosjektet er vurdert i prosjekteringskontrollklasse 3 (PKK3), noe som medfører 

krav om egenkontroll (DSL1), intern systematisk kontroll (DSL2) og utvidet 

kontroll (DSL3) for prosjektering. Standarden angir at utvidet kontroll i PKK 3 
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innebærer kontroll som bekrefter at egenkontroll og intern systematisk kontroll er 

gjennomført og dokumentert av det prosjekterende foretaket, samt en overordnet 

gjennomgang av de geotekniske vurderingene. 

- Prosjektet er vurdert i utførelseskontrollklasse 3 (UKK3), noe som medfører krav til 

egenkontroll (IL1), Intern systematisk kontroll (IL2) og utvidet kontroll (IL3) for 

utførelse. For ytterliggere informasjon om hva som kreves i UKK3 vises det til NS-

EN 1990:2002+A1:2005+NA:2016 pkt. NA.A1.3.1(904)  

 

 
2.2 TEK 17 § 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger /7/ 

 
 

§ 7-2 Sikkerhet mot flom og storm 

Det er ikke utført vurderinger vedrørende skade fra flom.   

§ 7-3 Sikkerhet mot skred 

Prosjektering etter NVEs retningslinjer ivaretar kravet til sikkerhet mot større leirskred i henhold til 

TEK 17. /11/ 

Det må presiseres at det ved påvisning av sensitiv, kvikk leire eller sprøbruddmaterialer i deler av 

planområdet, vil det i utgangspunktet være pålagt at det utføres en uavhengig kontroll U (utvidet 

kontroll) hvor konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) settes til klasse 3, og tiltakskategori ≥K2.  

Det er registrert områder på strekningen mellom Arendal og Grimstad hvor det er kvikkleire innenfor 

aktuelle planområder. Dette gjelder områder ved Nidelva, områder på strekningen fra Grimstadporten 

til Bie og mellom Bie og Frivold.   

  

Lokal stabilitet ivaretas med prosjektering etter NS-EN 1997-1: 2004+A1:2013+NA:2016.   

    

3.2 Kontroll av aktuell planfase 

 

Det anbefales at uavhengig kontroll i henhold til både NVE 07/2014 og Norsk standard ikke utføres 

for kommunedelplan, men utsettes til henholdsvis reguleringsplan og byggeplan.   

Begrunnelsen for dette er at vurderingene som er gjort for kommunedelplan er grove vurderinger med 

bakgrunn i et begrenset omfang av grunnundersøkelser. Vurderingene legger hovedsakelig vekt på at 

geotekniske løsninger som er gjennomførbare. Senere planfase for en reguleringsplan/byggeplan vil 

medføre supplerende og mer detaljerte undersøkelser for konstruksjonsfundamenteringer og 

stabilitets- og setningsvurderinger. Det vurderes derfor som mer hensiktsmessig at uavhengige 

kontroller blir utført når dette foreligger.  

Neste planfase, reguleringsplan, er planlagt utført med kun en valgt veglinje. 

 

 

 

3. GRUNNFORHOLD OG GEOTEKNISK VURDERINGER 

 

Områdebenevnelsen i den videre geotekniske vurderingen, refererer til områdene som er beskrevet i 

den geotekniske datarapporten. Vedlagt er oversiktskartet tegning nr. 101.  

3.1  Linje 22A Område 7 og 8, Helle, Øyestad og Kvikshaug.   

Det er registrert marine havavsetninger med kvikkleire i områder før kryssing av Rykeneveien ved 

Helle. Ved kryssingen av Nidelva ved Øyestad/Kvikshaug, linje 22A, er det områder med berg i 
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dagen, men både før og etter kryssingen av Nidelva ved Helle og Kvikshaug er det dalsenkninger hvor 

det stedvis er registrert bløte marine havavsetninger og antatt kvikkleire.                                

Brukryssing over Nidelva antas fundamentert på berg. Dalområder og lave partier på nordsiden av 

Nidelva må utføres med geotekniske tiltak og bruer må fundamenteres på peler, Etter kryssing av 

Nidelva fundamenteres brua på berg, men i området ved Kvikshaug må det vurderes geotekniske tiltak 

og eventuelle bruer må fundamenteres på peler. 

 

3.2 Kvartærgeologi  

Løsmasser i området ved Helle, Øyestad og Kvikshaug viser stedvis bart fjell langs Nidelva og store 

områder med avsetninger av tykk marin leire.   

  

Figur 2.  Kvartærgeologisk kart i området ved Helle ,Øyestad og Kvikshaug. 

 

 3.3  Linje 22C  Område 9, Kryssing av Nidelva syd for Ranekleiv   

På nordsiden av Nidelva ligger planområdet med en linje lagt som en tunneløsning under Ravnekleiv, 

og kommer ut i dagen med en brukryssing over Rygeneveien og Nidelva. Det antas en fundamentering 

av brua direkte på berg for landkarfundamentet. Eventuelt søylefundament ned mot Nidelva 

fundamenteres også ned på berg. På sydsiden av Nidelva er det registrert bløte avsetninnger av antatt 

kvikkleire i dybde 7-8 meter over faste masser og foreløpig antatt berg i dybde 10-15 meter. Brua 

fumdamenteres på peler til berg. Det er ikke utført sonderinger ute i Nidelva og eventuelle 

brufundamenter  ute i elva antas foreløpig plassert på peler til berg.  Noe lenger mot syd stiger 

terrenget brattere mot Utsikten og det synes å være en overgang til berg 
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3.4 Kvartærgeologi 

Løsmasser i området ved kryssing av Nidelva syd for Ravneberg viser avsetninger av tykk marin leire.   

  

Figur 3.  Kvartærgeologisk kart i området ved Ravneberg og Nidelva.    

 

3.5 Linje 22A, 23A og 23G Kvikshaug–Fjæremoen/Lillemoen–Solbergåsen. Område 3 og 4. 

  

Fra Kvikshaug og ned mot Fjæremoen og Holetjenn, for linje 22A, er det ikke utført undersøkelser. 

Det antas ikke store spesielle geotekniske problemstillinger på denne strekningen.  

Området ved vestsiden av Holetjenn er markert med et myrområde. Sonderingene viser inntil 8-10 

meter med meget bløt avsetning av antatt kvikkleire under myr/torv, som synes å øke ut mot Holetjern. 

Det må utføres geotekniske tiltak ved kryssing av dette område med et fyllingsparti med tanke på 

stabiliteten, eventuelt en bruløsning. Masseutskifting kan også vurderes.  

Området ved Fjæremoen/Lillemoen viser marin strandavsetning og noe moreneavsetning. 

Sonderingene viser middels faste til meget faste avsetninger. Dette er i området på nordsiden av en 

kort tunnel, linje 23G. Det synes ikke å være geotekniske problemstillinger i dette området, men det 

bør tas høyde for noe masseutskifting i det øvre topplaget i dybde 1-2 meter. 

For lang tunnel under Dømmesmoen, linje 23A og for kort tunnel linje 23G under Dømmesmoen, 

viser undersøkelsen nødvendig overdekning for tunnelløsninger frem til påhuggsområdet under 

vanntårnet ved Solbergåsen. For den lange tunnelen er det registrert løsmasser i dybde inntil 17 meter 
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ved kryssing av draget/dalen som går vestover mot Rore.  Her er det bløte løsmasser i dybde 5 meter 

over faste masser. Det antas en kort løsmassetunnel på dette partiet, og noe utgraving innenfor avstivet 

spunt eventuelt en midlertidig større utgraving med slake graveskråninger. 

Løsmassetunnelen vil bli fundamentert delvis på berg og delvis på løsmasser, og det bør antas noe 

fundamentering av løsmassetunnelen på stålkjernepeler. Det er her antatt at et linjepålegg godt under 

foreløpig registrert berg i dybde 17 meter vil bli for dypt for tunnelen. 

 

3.6  Kvartærgeologi 

Kvartærgeologisk kart i området ved Holetjenn og Fjæremoen/Lillemoen viser avsetninger av morene 

og tykk strandavsetning (sandige avsetninger). Ved Holetjenn vises det avsetninger av torv/myr. 

 

  

Figur 4.  Øvre markering viser kvartærgeologisk kart i området ved Holetjenn og Fjæremoen/Lillemoen                 
Nedre markering viser kvarærgeologisk  kart i området for lang og kort tunnel under Dømmesmoen.                      

 

3.7 Linje 23G Solbergåsen–Øygardsdal-krysset. Område 2  

Videre sydover mot Øygardsdal-krysset, linje 23G, synes det å være avsetninger av marin 

strandavsetning med sandige avsetninger over bløtere avsetninger av marin havavsetning i dybden. 

Sandlaget som synes å være av forholdsvis faste masse, har en tykkelse på 5-10 meter i området opp 

mot Solbergåsen, men avtar sydover mot Øygardsdal-krysset. De bløte avsetningene i dybden antas å 

være sensitive avsetninger og kvikkleire.  For etablering av en løsmassetunnel/portalløsning etter en 
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fjelltunnel i Solbergåsen, vil det være positivt med tanke på en anleggsgjennomføring i løsmassene, av 

det som synes å være faste avsetninger av sand i det øvre laget.  

Dybden til berg (antatt) og ikke kontrollert med innboring, kan synes å være fra 7 meter og opp til 

større enn 30 meter. Tykkelsen på de faste massene varierer, men avtar noe sydover mot Øygardsdal-

krysset. Et borpunkt i krysset Opplandsveien/Gjærbrøndveien på kartet kalt Kryssen, rett syd for 

Solbergåsen, er avsluttet i dybde 20 meter uten stopp, og det er kvikkleire fra 12 m dybde under 

fastere masser. Et borpunkt ved Klingremoen er avsluttet i dybde 30 meter uten stopp, og det er 

kvikkleire fra dybde 17 meter. 

Det synes ikke aktuelt med noen lang tunnel videre fra Solbergåsen ned mot Øygardsdal-krysset, da 

berget ligger for dypt og det er kvikkleire i dybden. En mulig løsning vil kunne være en tunnel som 

kommer ut under Solbergåsen og ligger med en forlenget tunnel/portal under terreng frem til kryssing 

under vegkrysset «Kryssen». Veien går så opp i terrenget og ligger som en skjæring og videre som en 

liten fylling ned mot Øygardsdal-krysset. Løsningen med en portal vil kunne bygges i topplaget av det 

som synes å være faste masser av sand/grus, uten å måtte gå ned i den bløte leira.  Muligens må 

portalen ligge noe over terreng ute ved «Kryssen» og at lokalveien løftes noe opp og gå over. Dette for 

å komme fortest mulig opp og unngå for lang portal.   

 

3.8 Kvartærgeologi 

Kvartærgeologisk kart i området fra Solbergåsen til Øygardsdal-krysset viser avsetninger av tykk 

strandavsetning. Dette er avsetninger av sandige masser som i dybden ligger over antatt bløt marin 

avsetning av leire.    

  

Figur 5.  Kvartærgeologisk kart i området fra Solbergåsen til Øygardsdal-krysset   

 



Notat - E18 Dørdal – Grimstad    Planområder E18 Arendal -Grimstad  

 
 

 

E18 Dørdal - Grimstad  Side 9 av 13 

3.9 Linje 22C Nedenes–Grimstadporten. Område 6.    

For østre linje fra Nedenes og frem til Grimstadporten, linje 22C, følger planområdet/aktuell linje stort 

sett eksisterende trase for dagens E18. Undersøkt område på dyrket mark på vestsiden nært inn mot 

dagens E18, før Grimstadporten, for et større fyllingsparti, viser svært bløt grunn med avsetning av 

kvikkleire i dybde 15-20 meter.  Sonderingen på østsiden av eksisterende E18,viser også svært bløte 

avsetninger av antatt kvikkleire i dybde 10-12 meter. En veglinje gjennom dette området enten på 

østsiden eller vestsiden av eksisterende E18 må ivaretas med geotekniske stabiliserende tiltak dersom 

veglinja skal legges med et større fyllingsparti. Alternative løsninger kan være kalk-

sementstabilisering eller bruk av lette masser.    

   

3.10 Kvartærgeologi  

Kvartærgeologisk kart i området nord for Grimstadporten viser avsetninger av tykk marin leire.  

 

Figur 6.  Kvartærgeologisk kart i området nord for Grimstadporten.   

 

3.11 Grimstadporten–Bringsvær–Holetjenn. Område 6. 

Utførte sonderinger langs en mulig linje over Bringsvær, viser avsetninger av tildels meget faste 

masser i stor dybde, antatt sandige, i området for borpunktene 45,46 og 53.  På det lavereliggende 

området ved borpunktene 54 og 55 synes det å være 7-13 meter med bløt avsetning, antatt kvikk leire, 

som igjen ligger over fastere avsetninger. Det er ikke geotekniske problemer i de høyereliggende 

områdene, men på lavpartiet nærmere Grimstadportern hvor det er registrert bløt og antatt kvikkleire 

må det utføres geotekniske tiltak for et fyllingsparti. Alternative løsninger kan være kalk-

sementstabilisering eller bruk av lette masser. Det er ikke utført sonderinger i området ved 

Holetjennene (myrområde), med det er utført en kontroll av løsmasser som viser myrdybder på 2-7 

meter. Kontrollboring i vegen opp til Amfiet i Fjæreheia viser at berget ligger kun 1.2 meter under 
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vegnivå.  En mulig linje med lang tunnel under Dømmesmoen for et alternativ fra Grimstadporten 

over Bringsvær, viser at påhugget for en tunnel bør ligge vest for Holetjennene (myra). 

 

3.12 Kvartærgeologi  

Kvartærgeologisk kart i området Bringsvær til Holetjenn. Ved Bringsvær er det avsetninger av 

strandavsetning og innsalg av breelvasetning (grove masser/sand), på det høyereliggende partiet i 

terrenget. På det lavereliggende områdene nærmere Grimstadporten er det tykk marin avsetning. Dette 

stemmer bra med utførte undersøkelser. Videre mot vest og og Holetjennene er det berg i dagen og 

myrområder. 

 

Figur 7.  Kvartærgeologisk kart i området Bringsvær til Holetjenn.   

 

3.13 Linje 23E og 23F Grimstadporten–Bie–Frivoll–Øygardsdal-krysset. Område 1. 

Etter Grimstadporten følger planområdet/aktuelle linjer området for dagens E18 trase forbi Bringsvær, 

Vik-krysset, og ned mot Bie heia, linje 23E og 23F.  Det er noe varierende grunnforhold, og det er 

registrert noe sensitive avsetninger og mulig kvikkleire. En kryssing under Bie-heia for linje 23E og 

23F, med en tunnelløsning synes å kunne gjennomføres, men overdekningen kan stedvis bli liten 

under boligområdene. Etter Bie-heia ligger planområdet med alternative linjeføringer både på 

vestsiden, linje 23 E, og østsiden av eksisterende E18, linje 23F, over et lavereliggende område. 

Undersøkelsen i dette området viser avsetninger av bløt sensitiv kvikk leire i dybder 10-27 meter på 

vestsiden av E18 og 7-20 meter på østsiden. Dybdene referer til utførte borpunkter, og stedvis kan det 

være større dybder.     
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Linje 23F 

For linje 23F på østsiden ligger linja med bruløsning som passerer over Fv. 48 ved Grimstad Vertshus. 

Linja kommer ut under Bie-heia med en skjæring og krysser under eksisterende E18 med største 

dybde på 10-12 meter, og med en skjæring på 15-16 meter på det meste. En boring tett inn mot dagens 

E18 viser her 17 meter med bløt avsetning av antatt kvikkleire. Det medfører at ny E18 må krysse 

under eksisterende E18 i bløte avsetninger. En bruløsning må fundamenteres på peler til berg i dybder 

10-20 meter. Alternativ til en bruløsning vil være en fylling med høyde på 5-6 meter som kun krysser 

med en bru over Fv. 48. Et fyllingsparti vil kreve geotekniske tiltak. Alternative løsninger kan være 

kalk-sementstabilisering eller bruk av lette masser. Etter passering med Fv. 48 ved Grimstad 

Vertshus/kro vil det bli fjellskjæringer på 6-12 meter. Etter fjellskjæringene blir det et parti med 

løsmasseskjæring noe før og inn på eksisterende E18. 

Linje 23E 

For linje 23E viser foreløpige undersøkelser dybder på 15-27 meter med kvikkleire i området mellom 

Bie-heia og Frivoll.  Dypeste område omtrent ved bekkekryssingen. En mulig fjell-tunnelløsning 

under Bie-heia og Frivoll vil medføre at det må bygges en løsmassetunnel på partiet mellom Bie-heia 

og Frivoll, en lengde på 550 meter. Løsmassetunnelen må bygges innenfor avstivet skråstagforankret 

spunt til berg, i dybde inntil 10 meter, om den skal legges under eksisterende bekkekryssingen i 

området. Det antas at avrenning til bekken og flom i dette området er svært sårbart, og at bekken må 

opprettholdes minst på det nivået den har i dag. Deler av løsmassetunnelen synes å kunne 

fundamenteres direkte på berg inn mot Frivoll. Dette kan medføre at øvrig deler av løsmassetunnelen 

må fundamentere på peler, muligens stålkjernepeler, for å unngå skjevsetninger på konstruksjonen. 

3.14 Kvartærgeologi  

Kvartærgeologisk kart i området Bie-heia og Frivoll viser tykk marin avsetning og noe 

strandavsetning. 

 

Figur 8.  Kvartærgeologisk kart i området Bie-heia og Frivoll 
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3.15 Alternativ linje for en lang sammenhengende fjelltunnel under Bie-heia og Frivoll 

Det er utført supplerende vurderinger for en mulig alternativ linje ytterligere lenger mot vest for en 

mulig sammenhengende lang fjelltunnel under Bie-heia og Frivoll, en tunnel på ca. 2 km. Mulig linje 

er vist på plan under. Foreløpige boringer viste overdekninger på 10 meter, og det har blitt besluttet at 

det skal utføres ytterligere supplerende undersøkelser, for om mulig kunne finne flere og nødvendige 

punkter med ønsket overdekning.   

                                   

 

 Figur 9. Alternativ linje for mulig lang sammenhengende tunnel under Bie-heia Frivolldalen og Frivoll. 

 

3.16 Grunnforhold og geoteknisk vurdering av planområder Dørdal–Tvedestrand                                       

For strekningen Dørdal-Tvedestrand er det foreløpig ikke utørt undersøkelser. Dette med bakgrunn i at 

det til nå har vært for mange alternative linjer og kombinasjoner.  

Det anbefalte planområde/linjevalget, for delområdene 1-5, passerer over vann og større daler med 

foreløpige antatte løsninger med bru og store fyllinger. Tilsvarende er det løsninger med store 

skjæringer og enkelte tunnelløsninger. Stedvis er det kryssinger over større og mindre myrområder, og 

områder med marine avsetninger som kan være svært bløte og inneholde kvikkleire. Generelt på hele 

strekningen mellom Dørdal og Tvedestrand er det store markerte områder med bart fjell eller tynt 

dekke over fjell.  Foreløpig geoteknisk vurdering er også basert på kvartærgeologiske kart utarbeidet 

av NGU. Det vises til http://www.ngu.no/. Det ville vært tidkrevende å skulle utføre undersøkelser 

stedvis på alle disse linjene, selv med grove undersøkelser.                                                    

Planområdet er nå anbefalt på strekningen Dørdal –Tvedestrand og det vil så snart som mulig bli 

oppstart på aktuelle strekninger/punkter også her, for å kvalitetssikre det planområdet/linja som er 

anbefalt med tanke på kostnader. 

http://www.ngu.no/
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