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1 Sammendrag
Statens vegvesen har i samarbeid med Sweco Norge AS som plankonsulent utarbeidet forslag
til detaljreguleringsplan for rv. 41 Søre Herefoss – Hynnekleiv i Birkenes kommune.
Planforslaget omfatter parsellene (1) Søre Herefoss – Engebu, (2) Askeåna -

Smedbakken og (3) Stasjonsbyen – Gauslå, en strekning på totalt 8,5 km. Dagens vei
er smal og svingete over lengre partier. Årsdøgntrafikken (ÅDT) varierer fra 350 -

700 kjøretøy, andel tungtransport varierer fra 14 - 17 %. På de smaleste partiene er

det ikke mulig å passere to biler. Det har vært registrert flere ulykker på strekningen
gjennom årenes løp med både personskader og materielle skader.

Målet for planarbeidet er å bedre trafikkavviklingen, øke sikkerheten og redusere
antall ulykker, samt redusere skadeomfang dersom en ulykke inntreffer.

Planforslaget omfatter utbedring av eksisterende veg til 7,5 m bredde og geometrikrav i

henhold til gjeldende vegnormaler. Det har stedvis vært behov for å legge vegen i uberørt
terreng for å sikre en god vertikal- og horisontalgeometri. Hensynet til masseoverskudd og
håndtering av dette har vært spesielt vektlagt, for å minimere unødvendig transport og
redusere klimautslipp.

Samlet sett vurderes planen som positiv og med få negative konsekvenser for

omkringliggende områder. Planen legger til rette for bedre trafikksikkerhet og bedre

trafikkavvikling samtidig som hensynet til vann- og vassdrag, naturmiljø, kulturmiljø,
friluftsliv, naturressurser, forurensning, flom/ras/skred, bygdeliv og naboskap,
naturressurser, støy mm er forsøkt ivaretatt best mulig.

2 Innledning
Statens vegvesen har i samarbeid med plankonsulent Sweco Norge AS og Birkenes kommune
utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for rv. 41 Søre Herefoss – Hynnekleiv. Prosjektet
består av tre delstrekninger (parsell 1, 2 og 3) som alle er i Birkenes kommune

Hva er en detaljregulering?

En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i

kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en

detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet
skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig

rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn.

Planforslaget består av følgende deler:


Planbeskrivelse, datert 19.09.2022 (dette dokument)
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Plankart, datert 19.09.2022

Parsell 1 Søre Herefoss-Engebu (R01-R05)
Parsell 2 Askeåna-Smedbakken (R06-R07)

Parsell 3 Herefoss (Stasjonsbyen) – Gauslå (R08-R14)



Planbestemmelser, datert 19.09.2022
ROS-analyse, datert 12.09.22

Vedlegg til planen:


Tekniske tegninger datert 15.09.22



Fagrapport forurensning, parsell 1 - datert 07.02.2022









Fagrapport forurensning, parsell 2 - datert 14.03.2022

Fagrapport forurensning, parsell 3 - datert 27.06.2022

Fagrapport støy inkl. støykart, parsell 1 - datert 31.03.2022

Fagrapport støy inkl. støykart, parsell 2 - datert 31.03.2022

Fagrapport støy inkl. støykart, parsell 3 - datert 24.06.2022
Fagrapport geoteknikk, parsell 1 - datert 31.03.2022

Fagrapport geoteknikk, parsell 2 - datert 31.03.2022



Fagrapport geoteknikk, parsell 3 - datert 01.07.2022



Fagrapport ingeniørgeologi, parsell 1 og 2, datert 31.03.2022










Fagrapport ingeniørgeologi, parsell 3, datert 21.06.2022

Fagrapport naturmangfold, datert 31.03.2022, revidert 04.07.2022
Fagrapport kulturarv, datert 18.03.2022

Fagrapport hydrologi, datert 31.03.2022, revidert 05.07.2022
Temakart massedeponier parsell 1 – 15.06.22

Temakart massedeponier parsell 2 – 15.06.22

Temakart massedeponier parsell 3 – 15.06.22

Fagnotat overvann – parsell 1, datert 29.04.2022



Fagnotat overvann – parsell 2, datert 29.04.2022



Fagnotat overvann – parsell 3, datert 24.06.2022



Merknader til oppstart av planarbeid

Målet for planarbeidet er å bedre trafikkavviklingen, øke sikkerheten og redusere

antall ulykker, samt redusere skadeomfang dersom en ulykke inntreffer. Dagens vei
er stedvis smal og svingete med behov for oppgradering.

Rv. 41 mellom Birkeland og Hynnekleiv er totalt på ca 34,2 km. Planarbeidet omfatter tre
separate delstrekninger (parseller):

Parsell 1: Søre Herefoss – Engebu (Støa), ca. 3,3 km
Parsell 2: Askeåna – Smedbakken, ca. 1 km

Parsell 3: Herefoss (kryss Stasjonsbyen) – Gauslå, ca. 4,2 km
Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 19.09.22 – 31.10.22.

Dokumentene kan lastes ned fra følgende nettsider:



Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/riksveg/rv41herefoss/

Birkenes kommune: www.birkenes.kommune.no
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Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Agderposten og Birkenes avis. Grunneiere og
rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på
høring til offentlige instanser. Det avholdes åpent informasjonsmøte på Herefoss skole
13.10.22 kl 1800.

Eventuelle merknader til planforslaget må seinest innen 31.10.2022 sendes skriftlige til:

Statens vegvesen postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller firmapost@vegvesen.no.
Innspill merkes med sak nr. 21/133038
Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell
justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling.
Kontaktperson i Statens vegvesen: Jon Olav Upsal tlf. 924 42 753.
e‐post: jon.olav.upsal@vegvesen.no

Kontaktperson i Birkenes kommune: Oda Næs Skoglund
e‐post: Oda.Naes.Skoglund@birkenes.kommune.no

3 Planområdet og eiendommer som omfattes
3.1 Planområdet
De tre delstrekningene ligger alle i Birkenes kommune og startpunktet Søre Herefoss er

lokalisert ca. 16 km nord for Strøget på Birkeland. Søre Herefoss ligger ca. 5 mil nordøst for
Kristiansand og ca. 2 mil nordvest for Grimstad, se figur 1.
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Figur 1: Oversiktskart som viser prosjektets plassering merket med blå ring, kilde: www.vegkart.no

Se figur 2 for nærmere geografisk utstrekning av de tre parsellene.

Figur 2: Oversiktsbilde som viser de 3 ulike delstrekkene. Parsell 1 Søre Herefoss – Engebu, parsell 2 Askeåna-Smedbakken
og parsell 3 Herefoss (kryss Stasjonsbyen) – Gauslå.
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3.2 Eiendommene som er varslet om planarbeidet
Opplistingen nedenfor omfatter gårds- og bruksnummer for eiendommene som er varslet
om planarbeidet.

Parsell 1: 103/1, 103/5, 103/6, 103/8, 104/1, 104/2, 104/6, 104/8, 104/9, 108/1, 108/4,
108/9, 108/10, 108/29, 600/41 – Statens vegvesen og 600/404 – Agder Fylkeskommune
Parsell 2: 92/1, 92/2, 92/4, 92/8, 92/40, 92/53, 92/65, 92/166 og 600/41 – Statens
vegvesen.

Parsell 3: 92/5, 92/45 – Bane Nor, 92/55, 92/63, 124/3, 124/4, 124/6, 124/14, 124/18,
124/23, 124/34 og 600/41-Statens vegvesen.

4 Planstatus og overordnede føringer
4.1 Statlige og nasjonale føringer
4.1.1 Nasjonal transportplan
Prosjektet ligger ikke inne i NTP, men det jobbes med å få det med som et tiltak under
utbedringsstrekninger.

4.1.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019)
Forventningene skal følges opp i planleggingen etter Plan- og bygningsloven og omfatter
følgende tema:





Klima og energiplanlegging
Samferdsel og infrastruktur

Natur, kulturmiljø og landskap

Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

4.1.3 Rikspolitiske planretningslinjer og føringer som er særlig relevante for planarbeidet


Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
(2014)




Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018)
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (2019)



Om barn og planlegging, rundskriv T-2/08



T-1520 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i planleggingen (2012)




T-1442 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (2016)
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.

4.1.4 Aktuelle lover


Plan- og bygningsloven



Naturmangfoldloven (§§ 8-12)




Folkehelseloven (§ 4)
Kulturminneloven
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Vegloven

Vannressursloven
Friluftsloven

Forurensingsloven

Laks- og innlandsfiskeloven

4.2 Målsetting med planarbeidet
4.2.1 Samfunnsmål
Oppnå gjennomgående god nok standard, gjennom utbedring av eksisterende vei og mindre
omlegginger der dette er nødvendig med hensyn til veibredde, kurvatur, stigningsforhold
eller for å unngå tettsteder og randbebyggelse.
4.2.2 Effektmål
Oppnå bedre framkommelighet, økt trafikksikkerhet og jevn veistandard.
4.2.3 Resultatmål
Vedtatt reguleringsplan for parsellene1, 2 og 3.

4.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
Birkenes kommune har vurdert tiltaket forhold til forskrift om konsekvensutredning slik:

Når det gjelder konsekvensutredning, vurderer vi at planarbeidet ikke vil utløse krav
om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 og forskrift om
konsekvensutredning. Vi vurderer at planen ikke vil medføre vesentlige virkninger for
naturmangfold eller miljøhensyn, da reguleringen ikke vil innebære vesentlige
endringer i overordnet plan eller føre til større omdisponering av områder avsatt til
landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF-formål). Det vil være av liten praktisk
betydning om det blir gjort en utredning av konsekvenser i området i form av en
konsekvensutredning eller om utredningene gjøres som en del av planbeskrivelsen
(KU-forskriften § 8).

4.4 Planprosess og medvirkning
Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter
høringsperioden/offentlig ettersyn jf. pbl 3-7. Deretter mottar Birkenes kommune
planbeskrivelse, plankart og reguleringsbestemmelser til politisk sluttbehandling.
Følgende aktiviteter er gjennomført/skal gjennomføres;






Varsel om oppstart - oktober 2021 med frist for tilbakemelding 3. november 2021
Folkemøte ble avholdt torsdag 21.10.2021 på Herefoss skole

Det er avholdt arbeids/informasjons/utvekslingsmøte med politikerne
Utleggelse på høring høsten 2022 (se kap. 2 Innledning for detaljer)

Folkemøte avholdes i høringsperioden på Herefoss skole (se kap. 2 Innledning for
detaljer)
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Oppstart av planarbeidet ble i samsvar med plan‐ og

bygningsloven § 12‐8 annonsert i Agderposten og i Birkenes
avis. Se fig. 3.

Varsel om oppstart ble sendt ut til offentlige instanser samt
grunneiere og andre berørte i brevs form.

Etter fristens utløp var det mottatt 11 innspill/
tilbakemeldinger. Alle innspillene er oppsummert og

kommentert i kapittel 12. Innspillene i sin helhet vedlagt
planforslaget.

Figur 3: utklipp av annonse i
Agderposten

4.5 Regionale planer, kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner
Det foreligger ingen regionale planer for området.
4.5.1 Kommuneplanens arealdel 2020-2032
Utsnittene i fig. 4 – 6 er fra gjeldende kommuneplans arealdel. Hovedformålet på alle tre
strekningene er LNFR - areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Noen steder er det
spredt boligbebyggelse.

Figur 4: Kommuneplanen parsell 1 Søre Herefoss – Engebu, kilde: Birkenes Situasjonskart (kommunekart.com)

Kommuneplanens arealdel for parsell 1 viser at dagens vei er avsatt til samferdsel, deretter
er det byggeområder avsatt til formålene «spredt boligbebyggelse» og «bebyggelse og
anlegg».

9

Store deler av det aktuelle planområdet berøres av faresonene «flomfare» og

«høyspenningsanlegg». Området mellom dagens vei og Herefossfjorden er avsatt til bevaring
naturmiljø.

Flomsonene ligger i tilknytning til Herefossfjorden samt rundt bekken ved Søre Herefoss og
Fjerdingbekken.

Figur 5: Kommuneplanen parsell 2 Askeåna – Smedbakken, kilde: Birkenes Situasjonskart (kommunekart.com)

Kommuneplanens arealdel for parsell 2 viser at dagens vei er avsatt til samferdsel. Store
deler av det aktuelle planområdet berøres av faresonene «flomfare» og

«høyspenningsanlegg». Området mellom dagens vei og fjorden er også her avsatt til
bevaring naturmiljø.

Flomsonene ligger i tilknytning til Herefossfjorden samt bekken Askeåna.
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Figur 6: Kommuneplanen parsell 3 Herefoss (kryss Stasjonsbyen) - Gauslå,
kilde: Birkenes Situasjonskart (kommunekart.com)

Kommuneplanens arealdel for parsell 3 viser at dagens vei er avsatt til samferdsel.

Jernbanetraséen er også markert som samferdsel. Store deler av det aktuelle planområdet
berøres av faresonen «flomfare» og området mellom dagens vei og Gauslåfjorden er også

her avsatt til bevaring naturmiljø. Flomsonene ligger i tilknytning til fjorden samt bekkene

Byttingsbekken og Ljosåna samt mellom Sundtjønn indre og ytre. Sør for Sundtjønn ligger
det en skytebane, som er avsatt til idrettsanlegg.

4.5.2 Tilstøtende reguleringsplaner



Rv.41 Gauslå kleiver (planid: 20170004) ikraftredelsesdato 30.08.2018.

Herefoss sentrum Rv. 41 (planid: 19950003) ikraftredelsesdato 24.05.1995

Figur 7: Tilstøtende reguleringsplaner nord og sør for parsell 3, venstre bilde «Herefoss sentrum» og høyre
bilde «Gauslå kleiver» kilde: Birkenes Situasjonskart (kommunekart.com)

11

Ifølge kommunens kartbase og opplysninger gitt i oppstartsmøte fra kommunen er det ingen
pågående reguleringsplaner under arbeid i eller i nærheten av planområdene.

5 Hovedutfordringer i planområdet
5.1 Trafikksikkerhet
Dagens vei er smal og svingete over lengre partier. Årsdøgntrafikken (ÅDT) varierer fra 700 i
parsell 1 og 2, til rundt 350 kjøretøy i parsell 3. Tungtransporten varierer fra 14 - 17 %. På
de smaleste partiene er det ikke mulig å passere to biler. Det er på dagens vei etablert
møte-/ventelommer for å muliggjøre passering.

Det har vært registrert flere ulykker på strekningen gjennom årenes løp med både
personskader og materielle skader.

Fig. 8. Dagens vei parsell 3. Kilde: vegbilder.

5.2 Flom- og erosjonsfare
Området ligger delvis innenfor sikkerhetssonen for erosjon med fare for flom og utvasking.
Se fig. 9.
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Figur 9: Flom aktsomhetskart, blå strek 7-8 meter vannstandstigning, rød 3-4 meter og gul 2,5 -3 meter,
www.nve.no

5.3 Skredfare, løsmasser
Deler av området ligger innenfor aktsomhetskart og viser steinskred, utløsning og

utløpsområde for snøskred. Se fig. 10. Det er ingen områder med fare for jord- og

flomskred eller aktsomhetsområder. Området ligger over den marine grense og det er ikke
marine avsetninger i eller nær planområdet. Området ansees som sikkert med tanke på
områdeskred (kvikkleire).
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Figur 10: Oversikt snø og steinskred, www.nve.no

Tiltaket må ta hensyn til vannressursloven pga. nærhet til Herefossfjorden og Gauslåfjorden

og bekkene Fjerdingsbekken og Ljosåna.

Området er del av Tovdalsvassdraget som har vært et vernet vassdrag siden 2009.
020/3 Tovdalsvassdraget

Vernegrunnlag: Anbefalt referansevassdrag. Størrelse og beliggenhet i Sør-Norge.

Vassdragets mange vann, elver og våtmarker er sentrale deler av et variert og attraktivt
landskap som strekker seg fra urørte fjellområder i indre deler, gjennom lang og
landskapsdannende nord-sør gående dal til utløp i fjord. Elveløpsformer,

isavsmeltingsformer, botanikk, fuglefauna, landfauna og vannfauna inngår som viktige
deler av naturmangfoldet. Store kulturminneverdier. Viktig for friluftslivet.

6 Mulighetsvurderinger
Redegjørelse for mulighetsvurderingene som er gjort i planarbeidet med kort begrunnelse
for de løsninger som er valgt og ikke valgt. Utgangspunkt for alle parseller var forprosjekt
utført av Statens vegvesen i 2019.
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Parsell 1 Søre Herefoss - Engebru
Pel 0-1150 – se fig. 11.

Figur 11: pel 0 – 1150. Alternativ trase vist med stiplet svart linje.

Det ble vurdert å legge trasen lengre opp i «lia», se fig. 11. Mulig trase frem til pel 800, men

svært krevende terreng videre mellom pel 800 og 1050 gjorde at denne trasen ble forkastet.
Strekningen mellom pel 650 og 850: Det ble vurdert trase uten fylling i Herefossfjorden.
Forkastet fordi dette ville medføre krevende anleggsgjennomføring og et meget stort
masseoverskudd på ~ 100 000 m3, eller tilsvarende 5000 lastebillass.

Valgt trase flytter linjen ut mot fjorden og får en mindre utfylling mellom pel 670-800, se
fig. 12.

Figur 12: pel 650 - 850. Valgt trase.
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Pel 1150-2150, se fig. 13.

Figur 13: pel 1150 - 2150. Alternativ trase vist med stiplet svart linje.

Det ble sett på muligheten for å legge ny veg i høyspenttraseen mellom profil 1360 – 2120.

Den ble forkastet da geolog vurderte sideterrenget som for krevende. Usikkerheten vurderes
som for stor.

Valgt trase får en mindre utfylling mellom pel 1780 - 1820, se fig. 14

Figur 14: pel 1780 - 1820. Valgt trase.

Pel 2150-3350

Valgt trase flytter linjen ut mot fjorden og får en mindre utfylling mellom pel 2340-2390. Se
fig. 15.

Figur 15: pel 2340 - 2390. Valgt trase.
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Utfyllinger mot fjorden, og fylling i vannet på tre steder er valgt fordi det blir mindre

sprengning og fordi overskudd kan brukes til å bygge opp veifyllinger. Det legges også opp
til utslakinger av skråninger der det er mulig og «deponering» av masser i umiddelbar
nærhet til linja for å tilstrebe minst mulig massetransport.
Parsell 2 Askeaana – Smedbakken, se fig. 16:

Figur 16: Alternativ trase (vist med svarte linjer) på østsiden av dagens veg. Slåttene Hage til venstre, Smedbakken
til høyre.

Det ble vurdert å legge utvidelsen av vegen på østsiden av dagens veg, men det viste seg å

være et for krevende sideterreng. Sideterrenget er veldig bratt og grunnundersøkelser viste
at det var opp mot 7m til fjell.

Valgt løsning: Valgt løsning ligger på vestsiden av dagens veg, forbi Slettene Hage for å

unngå det bratte sideterrenget. Den ligger på fylling mot Slettene Hage, deretter krysser den
dagens veg inn i en fjellskjæring på østsiden av vegen. Valgt løsning har tilnærmet
massebalanse.

Parsell 3 Kryss Stasjonsbyen - Gauslå:

Generelle utfordringer på parsell 3 er knyttet til følgende:

Funn av sulfid holdig berg, nærhet til jernbane og to fritidsboliger.
Pel 0-800, se fig. 17.

Grønn stiplet linje er 30 meter avstand fra midt jernbanespor. Iht teknisk regelverk hos

BaneNOR må det iverksettes spesielle tiltak innenfor 30 meter sonen i forbindelse med tiltak
innenfor denne sonen.
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Gul, sort og blå linje gjenbruker dagens trase. Dette medfører sprengning i fjellet på

innsiden/østsiden. Mellom pel 600-650 er det eneste stedet på strekningen med påvist

sulfidholdig berg over grenseverdi. Dette sammen med generelle geologiske forhold gir at
linja foreslås lagt parallelt med dagens trase her. Rød linje er her lik med valgt trase.

Figur 17: Grønn stiplet linje er 30 m sone til jernbanelinja. Gul og blå linje gjenbruker dagens trase. Svart og rød
linje er andre alternativer. Se tekst.
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Pel 800-1550, se fig. 18

Figur 18: Grønn stiplet linje er 30 m sone til jernbanelinja. Sort, rød, gul, blå og orange stiplet linjer er ulike
alternativer. Se tekst.

Grønn stiplet linje er 30 meter avstand fra midt jernbanespor. Iht teknisk regelverk hos
BaneNOR må det iverksettes spesielle tiltak innenfor 30 meter sonen.

Sort stiplet linje så på mulighet å etablere «samferdsel korridor» dvs. med jernbane og vei
relativt tett sammen, og innenfor 30 meters sonen.. Dette kan være gunstig arealmessig,

men pga. terrenget, med høydeforskjeller og delvis dårlig grunnforhold i området og nær
jernbane ble denne løsningen forkastet.

Rød stiplet linje ligger slik at ferdig vei vil ligge utenfor 30 meter sonen, men det vil være
nødvendig å masseutskifte ned til 7-8 meter under dagens terrengnivå på deler av

strekningen. Sprengningsarbeider vil foregå nærme jernbanesporet, dette, sammen med

nødvendig anleggsområde gjør at man kommer 10-15 meter fra jernbanen. I ROS analysen

der BaneNOR deltok fremkom det at dette vil medføre for stor risiko i gjennomføringsfasen
av prosjektet. Rød linje medfører også at de to fritidsboligene må rives.

Gul og blå linje var varianter for å komme lengre vekk fra jernbanen og fritidsboligen. Disse
ville medføre så stort masseuttak (masseoverskudd) og høye skjæringer at de ble forkastet.
Oransje linje er en variant av gul, der fritidsbolig sør spares, mens den nordligste må rives.
Samme utfordringer som for gul og blå, dog noe mindre masseoverskudd, men negativt å
rive fritidsboligen, samt at veien kommer nærme jernbanen og i en kurve. Ble forkastet.
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Pel 1550-2550, se fig. 19

Figur 19: Grønn stiplet linje er 30 m sone til jernbanelinja. Sort og rød stiplet linjer er ulike alternativer. Se tekst.

Grønn stiplet linje er 30 meter avstand fra midt jernbanespor. Iht teknisk regelverk hos
BaneNOR må det iverksettes spesielle tiltak innenfor 30 meter sonen.

Kommentarer for rød og sort linje er som for pel 800-1550. Fra Ljosåna (ca pel 2100) og

videre helt Gauslå (slutt på parsellen) er det mindre kurveutbedringer. Ny trase ligger i all

hovedsak øst (lengre vekk) for jernbanetraseen. Det er ikke gjort ytterligere mulighetsstudier
på denne strekningen.
Valgt løsning: Frem til man nærmer seg Gauslå er det valgt trase som ligger 30 meter eller
lengre vekk fra jernbanen. Fra ca pel 3100 vil trasen ligge nærmere enn 30 meter fra

spormidt, men all utvidelse av veien vil være på østsiden av dagens vei. På noen korte strekk

mellom Sundtjønn og Gauslå vil skråningsutslaget komme innenfor 30 meter sonen. Dette vil
være enkelt terrengarbeid, som det legges opp til at er mulig å gjennomføre med tett og god
dialog med BaneNOR.

7 Planforslaget; plankart og bestemmelser
Planforslaget består av tre parseller som er samlet i en planidentitet, men med flere plankart
nummerert fra og med R01til og med R14. Parsellene er som følger:


Parsell 1: Søre Herefoss – Engebu (Støa) (R01-R05)
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Parsell 2: Askeåna – Smedbakken (R06-R07)

Parsell 3: Herefoss (kryss Stasjonsbyen) – Gauslå (R08-R14)

Det er lagt til grunn vegbredder og geometrisk utforming iht. Hø1 i vegnormal N100 –

(øvrige hovedveger med en årsdøgntrafikk mindre enn 4000 kjøretøy, fartsgrense 80 km/t).
Normalprofilet er vist i fig. 20.

Figur 20 Normalprofil Hø1 – håndbok N100

I planen er det lagt til grunn en utbedring av horisontal- og vertikal geometri, samt utbedre
sikt iht. stoppsiktkrav på 105 m. Videre er det lagt til grunn utslaking av sideterreng for å
begrense behovet for rekkverk.

Det er i utgangspunktet regulert inn minst 10 m annen veggrunn grøntareal utenfor regulert
kjøreveg. Der fylling eller skjæring medfører større utslag er annen veggrunn utvidet. Areal

eid av Statens vegvesen er regulert til annen veggrunn. Noen steder er regulert brede annen
veggrunn der det er nødvendig med ytterligere optimaliseringer i byggefase.

Det er innarbeidet anleggsbelte i plankartet. I utgangspunktet er det lagt inn til rigg- og
anleggsområde ut til og med plangrense, men stedvis har en noe snevrere avgrensning.
Dette pga. bla. eksisterende bebyggelse og dyrka mark.

Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre
til at areal som skal disponeres til vegformål etter vegbygging avviker noe fra vedtatt
formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra

tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget.
Avviket bør ikke overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.

7.1

Nye eiendomsgrenser

Innenfor planområdet skal eiendomsgrensene justeres etter avsluttet utbygging.
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre
til at areal som skal disponeres til veiformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt

formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra
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tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget.

Avviket bør ikke overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.

Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få

matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik
kan foretas uten noen endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring
av reguleringsplanen etter pbl. § 12-14 andre ledd.

8 Beskrivelse av planområdet og planløsning, virkning av
planforslaget
8.1 Trafikkforhold/ infrastruktur
8.1.1 Eksisterende situasjon
Parsell 1 Søre Herefoss - Engebru starter ved avkjørsel til fv

404 Opplandsveien (som går til Roresand i Grimstad

kommune) og slutter ved avkjørsel til Engebu/ Støa. Se fig. 21.
ÅDT på strekningen er 700 (år 2020) hvorav 14% er tunge
(lange) kjøretøy.

Veien er svingete og veibredden varierer fra 5,1 meter til 6,8
meter hvorav smaleste kjørebanebredde er 4,2 meter.

Det er på strekket registrert ti trafikkulykker i perioden 1982 –
2020 omtalt som møteulykke/ forbikjøring/ utforkjøring og
påkjøring bakfra.

Veistrekket har direkte avkjørsel til flere boliger samt avkjørsel
til Topland, Engebu og en-to driftsavkjørsel/ parkeringsplass.
Fartsgrensen er i hovedsak 80 km/t. På første del forbi Søre
Herefoss er det 60 km/t. Det er ikke gang-/sykkelvei på dette
strekket. Det går kollektivtrafikk her to ganger i uken iht AKT

sin rutetabell. Det er busslomme på både vest- og østsiden av
vegen i starten av parsellen, rett nord for fv 404. Øvrige
busstopp er kantstopp.
Figur 21: Utstrekning parsell 1
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Parsell 2 Askeåna - Smedbakken starter rett nord for
Askeåna bru og slutter ved Smedbakken. Se fig. 22.

ÅDT på strekningen er 700 (år 2020) hvorav 14% er tunge
(lange) kjøretøy.

Veien er smal, veibredden varierer fra 4,9 meter til 7,8
meter hvorav smaleste kjørebanebredde er 4,1 meter.
Det er på strekket registrert fem trafikkulykker i perioden
1979 – 2016 omtalt som møteulykke/ utforkjøring og
påkjørsel dyr.

Veistrekket har direkte avkjørsel til tre boliger/ gårdsbruk
samt en-to driftsavkjørsler/ gruslommer.

Fartsgrensen er 80 km/t. Det er ikke gang-/sykkelvei på

Figur 22: Utstrekning parsell 2

strekket. Det går kollektivtrafikk her to ganger i uken iht AKT sin rutetabell og bussen
stopper på kantstopp/ avkjørsler.

Parsell 3 Kryss Stasjonsbyen – Gauslå starter rett

nord for avkjørsel Stasjonsbyen og slutter ved Gauslå
der prosjektet Gauslå kleiver bygges og ferdigstilles
høsten 2022. Se fig. 23.

ÅDT på strekningen er ~350 (år 2020) hvorav 17% er
tunge (lange) kjøretøy.

Veien er smal, veibredden varierer fra 4,0 meter til

6,8 meter hvorav smaleste kjørebanebredde er 3,6
meter.

Det er på strekket registrert fem trafikkulykker i

perioden 1993 – 2009 omtalt som møteulykke eller
utforkjøring.

Veistrekket har direkte avkjørsel til tre boliger/

gårdsbruk, en skytebane samt fem driftsavkjørsler
Figur 23: Utstrekning parsell 3

og syv gruslommer/ møteplasser.
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Fartsgrensen er 80 km/t. Det er ikke gang-/sykkelvei på strekket. Det går kollektivtrafikk
her to ganger i uken iht AKT sin rutetabell og bussen stopper på kantstopp/ avkjørsler.
Annen teknisk infrastruktur

I nær tilknytning til planområdet er det noen steder eksisterende vann- og avløpsnett.

Enkelte av boligene har privat vannforsyning via brønn og septiktank for avløp. Dette gjelder
følgende eiendommer på parsell 1: 108/10, 108/9 og 104/6, parsell 2: 92/8, 92/40 og
92/166 (kun septiktank).

Agder Energi – transformatorstasjon / strøm

Agder Energi Nett har ansvar for distribusjonsnettet som går langsmed rv 41 (merket grønn
- 22 kV). Se fig. 24.

Figur 24 Eksisterende kraftlinjer i parsell 1 (øverst til venstre),
parsell 2 (øverst til høyre) og parsell 3 (nederst til venstre) vist med grønt. (Kilde: www.nve.no)
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Jernbaneforbindelser

Den operative Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger går parallelt med planområdet i
parsell 3. Herefoss stasjon (nedlagt 1989) ligger rett sør for parsell 3.
8.1.2 Beskrivelse planlagt løsning
Prosjektet er et utbedringsprosjekt. Det betyr at mest mulig av dagens veitrase (korridor)
skal gjenbrukes. Dagens vei er for smal, svingete og det må gjøres utbedring av både

horisontal og vertikalkurvatur. For trafikkavvikling i anleggsperioden er det gunstig å legge
deler eller hele veien parallelt med dagens trase.

For noen år siden ble det foretatt mindre utbedringer av smale bruer som ble erstattet med
rør. Dette var ved kryss til Topland og Sundtjønn. Det er ønskelig at disse utbedringene
«gjenbrukes».

Parsell 1 – Søre Herefoss - Engebu starter ca 70 meter sør for veikryss med fv. 404

Opplandsvegen og har en lengde på 3350 meter. De første 350 meterne vil veien ligge

tilnærmet i dagens trasé og kun medføre en utvidelse i bredde samt tilpasning til avkjørsler.
Fylkesvei fv. 404 Opplandsvegen tilpasses riksveien. De to veiene er tilnærmet i samme plan
og en eventuell avretting vil kunne gjøres ved hjelp av asfalt. Avkjørsel Herefossveien 1517,
1525 og 1537 samles i en felles avkjørsel plassert i ca. profil 145.

I profil 350-500 legges ny vei på fylling på vest-siden av eksisterende vei. Videre i profil 510
– 670 legges ny vei på øst-siden av eksisterende vei. I profil 670-900 ligger ny vei tilnærmet
i dagens trasé, men litt høyere enn eksisterende veg og med fylling ut i Herefossfjorden. I
profil 900- 1150 legges ny vei på fylling på vest-siden av eksisterende vei. Videre i profil

1150 – 2300 legges ny vei i eksisterende vei, i profil 2300-2500 legges ny vei på fylling på
vest-siden av eksisterende vei og i profil 2500-3000 legges ny vei på øst-siden av

eksisterende vei med skjæring i fjell. Følgende profiler har skjæring: 510-670, 840-890,

1160-1270, 1410-2160, 2260-2295, 2480-2960, 3140-3200. Skjæringshøyden varierer i
hovedsak fra 10 til 14 meter, men det er også noen fjellskjæringer under 10 m.

Fjerdingsbekken (profil 1280) er utbedret i nyere tid.. Flomhøyde for bekken Q200+klima

Tovdalsvassdraget (nedstrøms) er k+85,2 dvs. maks vannstand er 0,5 meter under asfaltert
vei.

Kommunal vei kv. 1062 Toplandsveien er dimensjonert som kryss for lastebil, mens kv.
1040 Engebuveien er dimensjonert som avkjørsel for lastebil.

Parsell 2 Askeåna - Smedbakken starter rett nord for Askeåna bru og ender opp rett nord for

Smedbakken og har en lengde på 1190 meter. I profil 0-200 flyttes veien gradvis mot øst for
å unngå rasfarlig skråning. I profil 200-270 ligger veien tilnærmet i dagens trasé, med mur
mot bratt skråning på østsiden. Profil 270-600: veien ligger delvis i dagens trasé med

utvidelse på fylling mot Slettene Hage (vest). Deretter krysses dagens vei. I profil 710-860 er
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det skjæring og veien er flyttet på østsiden av dagens vei. Skjæringshøyden er mellom 14 og
15 meter.

Avslutningsvis går veien på fylling på vestsiden av eksisterende vei for å unngå

løsmasseskjæring på østsiden før veien treffer dagens vei. Det er løsmasser på store deler av
strekket.

Eksisterende avkjørsler Herefossveien 2117, 2143 og 2193 tilpasses riksveien.
Parsell 3 Kryss Stasjonsbyen – Gauslå starter rett nord for avkjørsel til Stasjonsbyen og

slutter rett sør for planen Gauslå kleiver hvor veiene kobles sammen. Strekningen har en
total lengde på ca. 4330 meter.

Profil 0-250 ligger veien i dagens trasé med utvidelse på østsiden av eksisterende vei.
Mellom profil 250 og 430 ligger veien i skjæring på østsiden av dagens vei, deretter fra

profil 430 til 830 i hovedsak på fylling vest for dagens vei, med unntak av en liten skjæring
mellom profil 600-650.

Ved profil 850 går veien på østsiden, rett frem og inn i skjæring frem til profil 1080. I profil
1090 krysses Byttingsbekken. Mellom profil 1100 og 2020 ligger veien delvis i skjæring og
fylling.

I profil 2050-2300 ligger veien i hovedsak på fylling og tilnærmet i dagens trasé. I profil

2300-2500 ligger traséen på vestsiden av dagens vei som følge av endret kurveradius ved

skytebanen. Videre i profil 2500-3400 ligger veien tilnærmet i dagens trasé, i profil 34003600 ligger traséen på vestsiden av dagens vei som følge av endret kurveradius. I profil

3600-4000 ligger veien på østsiden av eksisterende vei. Siste delen av strekningen fra profil
4000 til4330 ligger veien i eksisterende trasé hvor utvidelsen tas på østsiden.
Veien får høy bergskjæring, dvs. over 10 meter følgende steder: profil 950-980, 1430-1460,
1650-1680 og 3120-3190. På deler av strekningen ligger veien parallelt med jernbanen.

Avkjørsel i profil 1200 tilpasses riksveien. I profil 2400 etableres ny avkjørsel til skytebanen

og bakenforliggende eiendommer. Eksisterende avkjørsler Herefossveien 2836, 2838, 2846,
2854, 2856, 2850 opprettholdes og tilpasses riksveien. Øvrige driftsavkjørsler og hytteveier
videreføres.

Agder Energi – transformatorstasjon / strøm

Det har vært dialog med Agder Energi for å avklare eventuelle omlegging av høyspentkabler i
luftstrekk når tiltaket etter hvert settes i gang. Dette er ikke avklart enda. Agder Energi er
høringspart i planarbeidet og vil bli få tilsendt plandokumentene.
Bane NOR – jernbane

Parsell 3 ligger på deler av strekningen parallelt med jernbanen.
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Etter ROS analysen for parsell 3, som ble avholdt med deltakelse fra BaneNOR, ble det

besluttet å sin helhet å flytte trasen slik at den ligger minst 30 meter vekk fra jernbanen på
strekningen frem til Sundtjønn. Dette inkluderer også område for anleggsgjenomføring.
Ved Byttingsbekken vil ev. energidreperbasseng plasseres innenfor dagens veilinje på
veivesenets eiendom.

Det er tilstrebet løsninger som ikke tilfører endrede vannmengder inn mot jernbanen i
forhold til dagens situasjon.
Mellom Sundtjønn og Gauslå ligger dagens vei stedvis innenfor 30 meters sona. All

veiutvidelse vil være på østsiden av dagen vei. På noen få steder vil det være utslaking av

sideterreng innenfor 30 meters sonen, der dette vil bli aktuelt vil det håndteres i samarbeid
med BaneNOR i byggefasen.

8.2 Kryssinger av elver og større bekker
8.2.1 Eksisterende situasjon
Det er to broer på parsell 3, Byttingsbekk bru (også kalt Nedstekjerr) og Ljosåna bru.
Byttingsbekk bru (pel 1190) er platebru, byggeår 1927 med lengde 5,4 meter og bredde 5,0
meter (inkl. rekkverk).

Ljosåna bru (pel 2100) er platebru, byggeår i 1989 med lengde 7,8 meter og bredde 7,5
meter (inkl. rekkverk).
8.2.2 Beskrivelse planlagt situasjon
Reguleringsplanen medfører endring på noen av bruene og konstruksjonene på de ulike
parsellene.

Parsell 1: Fjerdingsbekken med kulvert/rør er utbedret i nyere tid og har allerede

tilstrekkelig veibredde. Reguleringsplanen legger til rette for at elveløpet oppstrøms kan
legges om slik at man unngår utvasking av veimassene.

Parsell 3: Kryssing av Byttingsbekk bru (også kalt Nedstekjerr) får ny plassering både i plan
og høyde. Ny kryssing løses ved hjelp av kulvert/rør.

Ljosåna bru: her forutsettes det platebytte for å få tilstrekkelig vegbredde.
Ved kulvert/rør ved Sundtjønn heves veien til +107,48 meter for å hensynta flomkote. Dette
medfører at rekkverk kan settes rett i veiskulder og det vil ikke være behov for fundament.

8.3 Universell utforming
Krav om universell utforming (UU) innebærer at hovedløsningen skal være tilrettelagt slik at
denne kan benyttes av flest mulig på en likeverdig måte. Av ordlyden «innenfor sin
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funksjon» fremkommer at kravet særlig gjelder bygninger og områder rettet mot publikum.

(Ot.prp.nr.45 (2007-2008) s. 341 – 342).

Hovedløsningen er selve veitiltaket, som i dag har en smal og svingete utforming. Veien skal
oppgraderes og utbedres. Det er regulert inn tilstrekkelig areal til å kunne oppgradere
eksisterende holdeplasser ved Søre Herefoss.

Universell utforming (UU) anses derfor å være ivaretatt så langt det lar seg gjøre.

8.4 Landskapsbilde
8.4.1 Eksisterende situasjon
Gjennom hele planområdet er veien i dag et dominerende element i landskapet. Veiens

linjeføring er et godt synlig bånd, som legger seg mellom fjorden og fjellsiden i varierende
avstand fra vannet. Veiens smale bredde bidrar til nærhet til kulturlandskapet (innmark,

hager og bygg), der det er kontakt med det. Veiens krappe kurvatur gjør i tillegg at terrenget
behandles noenlunde skånsomt. Det er likevel flere større fjellskjæringer, og stedvis
utfyllinger i fjorden.

Parsell 1: Områdene i tilknytning til eksisterende vei i parsell 1 er vekselvis skogkledd på

begge sider og typisk utfordrende terreng med bratt fjell/ skråning på østsiden og en bratt
smal sone mot Herefossfjorden på vestsiden -se figur 25. Herefossfjorden ligger på

vestsiden av og langsmed riksveien i varierende avstand. Fjerdingsbekken ligger i nær
tilknytning til og krysser veien i kulvert.

Figur 25: Dagens vei parsell 1 vist rett sør for avkjørsel til Engebu.
Kilde: www.google.no

Parsell 2: Områdene i tilknytning til eksisterende vei i parsell 2 er vekselvis skogkledd på
begge sider og samme typiske utfordrende terreng med bratt fjell/ løsmasseskråning på

østsiden – se fig. 26. Stedvis bratt smal sone mot Herefossfjorden på vestsiden og på tre
større arealer er det opparbeidet hageareal i arealet mellom fjorden og veien.
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Herefossfjorden ligger på vestsiden av og langsmed riksveien i varierende avstand. Det er to
små bekker som krysser veien i stikkrenner.

Figur 26: Dagen vei parsell 2 vist rett sør for Slettene Hage hvor løsmassene er synlige
Kilde: www.google.no

Parsell 3: Områdene i tilknytning til eksisterende vei i parsell 3 er vekselvis skogkledd på
begge sider og får samme typiske utfordrende terreng med bratt fjell/ løsmasseskråning på
østsiden ettersom man nærmer seg Byttingsbekken. Dog i noe mindre omfang. Fra og med

skytebanen ved Sundtjønn åpner landskapet seg opp og består av flatt terreng med vann og
tjern i ulike størrelser – se fig. 27. Gauslåfjorden ligger på vestsiden langsmed riksveien i
varierende avstand. På parsell 3 krysses to bekker: Byttingsbekken og Ljosåna samt to
kulvert/rør mellom Sundtjønn/ Gauslåfjorden og Sundtjønn/ jernbaneundergang.

Figur 27: Dagen vei parsell 3 vist med kulvert/rør Sundtjønn/ Lille Sundtjønn
Kilde: www.google.no
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8.4.2 Beskrivelse planlagt situasjon
Felles for alle parsellene er at ny vei vil ha en større bredde og en stivere horisontal- og

vertikalkurvatur. Dette har direkte virkning på landskapsbilde, i og med at terrenget inntil
veien nesten gjennomgående er preget av stor høydeforskjell på begge sider. Dagens preg
av landskapet langs veien lar seg ikke opprettholde da det vil skapes et gjennomgående
belte med «tilpasningsareal» mellom veikanten og naturterrenget.
For de enkelte parsellene vil endringene arte seg slik:
Parsell 1

Parsell 1 er over lange strekk en utretting i horisontal- og vertikalplan, slik at eksisterende
veitrasé stort sett brukes igjen i det nye veianlegget. Rundt Rekevika blir dagens trasé

liggende igjen pga. større avvik fra dagens linje. I og med det varierende terrenget, medfører
utjevning av veilinja punktvis større inngrep gjennom fyllinger og skjæringer. Ny fylling i
fjorden er beskjeden og forekommer kun ved tre korte avsnitt langs veien. Omfanget av
skjæring på innsiden er nesten konstant, og tidvis er skjæringene ganske høye.
Parsell 2

Langs parsell 2 ligger ny veitrasé nesten 100% i samme korridor som eksisterende linje, men
også her kreves store terrenginngrep for å oppnå ønsket veistandard. Det blir ikke lagt

fyllmasse i fjorden, det kan til og med opprettholdes et naturlig belte med vegetasjon langs
med vannet hele veien.
Parsell 3

I den nordligste parsellen ligger ny veilinje nesten komplett utenfor dagens korridor i

avsnittet sør for Ljosåna. Ny trasé ligger vekselvis nærmere fjorden og lenger bort fra fjorden
enn dagens trasé, og blir dermed omtrent parallellført med Sørlandsbanen. Rett sør for

Ljosåna føres veien gjennom en tosidig fjellskjæring i et kort avsnitt. Nord for Ljosåna ligger
veilinja igjen i dagens veikorridor, med mindre avvik enkelte steder.

8.5 Friluftsliv og vilt
8.5.1 Eksisterende situasjon
Friluftsliv

Tovdalsvassdraget sammen med Herefossfjorden og Gauslåfjorden er i seg selv en

opplevelsesressurs. Vassdraget anvendes til padling/ roing, fisking og bading. Toplandsheia
anvendes til ski- og turgåing. Se fig. 28.
Vilt

Hele dalstrekket hvor riksveien ligger er det gjort flere registreringer av mest rådyr, noe elg
og hjort. Det antas at viltet krysser riksveien flere steder, men det framkommer ikke av
datagrunnlag at noen krysningspunkt er registrert spesielt. Det er ikke kjent å være
registrert storfugl innenfor planområdet. Se fig. 28.
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Figur 28: Illustrasjoner som viser 1) markering av Herefossfjorden/ vannområdene og Toplandsheia på østre side av
Rv41. (kilde:www.ut.no) og 2) kart med eksisterende registreringer av rådyr og elg (Artsdatabanken 2020).

8.5.2 Beskrivelse planlagt situasjon
Omtalte friluftsaktiviteter foregår utenfor planområdet og vil derfor ikke bli særlig påvirket
av veiforbedringstiltaket. En negativ virkning av planforslaget er at veitiltaket kan medføre
endring og gi nye trekkveier for vilt.

8.6 Bygdeliv og naboskap
8.6.1 Eksisterende situasjon
Parsell 1: Langsmed riksveien er det spredt boligbebyggelse og fire hus har avkjørsel direkte
til/fra rv 41. I tillegg kommer driftsavkjørsler og skogsveier.
Parsell 2: Langsmed riksveien er det spredt boligbebyggelse og tre hus som har avkjørsel
direkte til/fra rv 41. Alle med større opparbeidet hageareal i nær tilknytning til bolig.
Slettene Hage har gårdsutsalg. I tillegg kommer driftsavkjørsler, skogsveier/ -stier.

Parsell 3: Langsmed riksveien er det spredt boligbebyggelse og åtte hus og hytter som har
avkjørsel til/fra rv 41. I tillegg kommer skytebanen ved Sundtjønn, driftsavkjørsler og

skogsveier.

8.6.2 Beskrivelse planlagt situasjon
All boligbebyggelse opprettholdes, noen avkjørsler slås sammen og noen saneres. Det er to
bygg som må rives som følge av veitiltaket. Ett gammelt uthus/ løe på parsell 1 og en
garasje i Slettene Hage på parsell 2.

Det er lagt inn flere driftsavkjørsler til tømmer som følge av mottatt innspill.
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8.7 Naturmangfold
8.7.1 Eksisterende situasjon
Parsell 1 går gjennom skogsområder og er stedvis nær Herefossfjorden. Veien støttes flere

steder opp av fyllinger og har høye skjæringer. Veien krysser flere småbekker og en større Fjerdingsbekken. Stedvis er det erosjon både ovenfor og nedenfor veien.
Følgende funn er gjort av arter av forvaltningsinteresse:

Rødlistete arter: Ask (sterkt truet (EN)), elvemusling (sårbar (VU)), lind (nær truet (NT)),

sinoberbille (nær truet (NT)). Sinoberbille er knyttet til osp og unntaksvis eik og muligens

lind, der den utvikler seg under barken på nylig døde trær. Utbredelse og bestandsutvikling
styres først og fremst av tilgang på nylig død osp (og eik). Sinoberbille er en fredet art.
Videre hololepta plana (nær truet (NT)), lever som rovdyr under barken på gamle døde
ospetrær.

Fremmede arter: Fagerfredløs (svært høy risiko (SE)), hagelupin (svært høy risiko (SE)),

fremmed gran (ukjent art/kategori), spirea sp. (ukjent art/kategori), bekkerøye (lav risiko
(LO)).

Følgende funn er gjort av naturtyper av forvaltningsinteresse:
Rik kulturlandskapssjø i søndre del av Herefossfjorden, elvevannmasser omfatter
strømmende vann (nær truet (NT)).

Det kan være potensial av artsrike veikanter. Deler av strekningen har en smal kantsone,

noen steder vokser det ask og svartor, andre steder er kantsonen hogget. Enkelte steder er
det vegetert fylling helt ned til vannkant. Det er anriket en del død ved, enkeltvis og samlet

fra hogst og mulig vindfall. Det er registrert flere fiskearter i Herefossfjorden blant annet ål

(sterk truet (EN)). Lengre ned i vassdraget finnes elvemusling (sårbar (VU)). Fjerdingsbekken
har vandringshinder i kulvert/røren ved lav vannføring.

Andre verdifulle elementer er en stor furu, bjørnebær, større osp, eik, flere svartor, død ved,
abbor og ørret.

Parsell 2 går gjennom et område med kalksilikat, skarn, marmor, og grunnlendte

moreneavsetinger, som kan gi grunnlag for rik vegetasjon.
Følgende funn er gjort av arter av forvaltningsinteresse:

Rødlistete arter: Ask (sterkt truet (EN)), lind (nær truet (NT)), sinoberbille (nær truet (NT)).

Sinoberbille er knyttet til osp og unntaksvis eik og muligens lind, der den utvikler seg under

barken på nylig døde trær. Utbredelse og bestandsutvikling styres først og fremst av tilgang
på nylig død osp (og eik). Sinoberbille er en fredet art. Videre hololepta plana (nær truet
(NT)), lever som rovdyr under barken på gamle døde ospetrær.
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Fremmede arter: Fagerfredløs (svært høy risiko (SE)), hagelupin (svært høy risiko (SE)),

hestekastanje (potensielt høy risiko (PH)), fremmed gran (ukjent art/kategori), iris sp.i (?)
(ukjent art/kategori), syrin (ikke risikovurdert (NR))

Berggrunnen er rik på denne strekningen, så det kan ikke utelukkes f.eks. kalk og

lågurtfuruskog eller artsrike veikanter. Deler av strekningen har en smal kantsone hvor det
vokser blant annet svartor og ask.

Følgende funn er gjort av naturtyper av forvaltningsinteresse: elvevannmasser omfatter
strømmende vann (nær truet (NT)).
Andre verdifulle elementer er en større osp, flere svartor, gammelt furutre, rasmark og
sandtak.

Parsell 3 går gjennom områder med granitt, med grunnlendte moreneavsetninger eller med

breelvavsetninger. Granitt er en sur bergart som ikke gir opphav til rik vegetasjon. Eventuell

rikere morene kan gi opphav til rikere vegetasjon.

Følgende funn er gjort av arter av forvaltningsinteresse:

Rødlistete arter: Fiskeørn (sårbar (VU)), gulspurv (sårbar (VU)) og stær (nær truet (NT)).
Fremmede arter: Hagelupin (svært høy risiko (SE)), kanadagullris (svært høy risiko (SE)),

rynkerose (svært høy risiko (SE)), parkslirekneslekta (svært høy risiko (SE)), spirea sp (ukjent),
skogskjegg (svært høy risiko (SE)), rhododendron sp. (ukjent).

Følgende funn er gjort av naturtyper av forvaltningsinteresse: Gauslåfjorden er kartlagt som
viktig mudderbank og Sundtjern ved Gauslå og Gauslåtjern er kartlagt som viktig ikke

forsuret restområde. I tillegg er det elvevannmasser som omfatter strømmende vann (nær
truet (NT)).
Andre verdifulle elementer er rasmark, større osp, død ved, Byttingsbekken (Nedstekjerr) og
Ljosåna, myrkanter/ myr og sumpskoger.
8.7.2 Beskrivelse planlagt situasjon
Planlagte parseller berører i varierende grad kartlagte registreringer. Det har vært
utfordrende å få til en god veilinje med tanke på å treffe på massebalanse samt

berg/løsmasseproblematikk og samtidig ivareta vegvesen sine håndbokskrav HB N100 og

N200. Dette lar seg vanskelig kombinere med i tillegg å hensynta registrerte trær og planter
ved bevaring.

Det er ønskelig at eksisterende vegetasjon hensyntas i den grad dette er mulig. Det er

enkelte steder regulert en bred korridor for å ha handlingsrom til å kunne velge plassering

av trasé ved prosjektering til byggeplan. Hvis det da viser seg at det er mulig å bevare noen
av de registrerte enkelt-trærne så er det ønskelig at det gjøres.
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Det er tatt inn bestemmelse til plan som sikrer at kantsoner skal revegeteres.
Med tanke på fremmede arter vises det til rapporten «Veileder massehåndtering og
fremmede arter», datert 10.06.2015 og utført for Fylkesmannen i Aust-Agder (nå

Statsforvalter i Agder) hvor det veiledes for å sikre at fremmede arter ikke spres med
masseforflytninger under veiarbeid.

8.8 Kulturarv
Planområdet for parsell 1 og 2 ble befart 12. mai 2022 av Agder Fylkeskommune og det ble
konkludert med at potensialet for å finne nye automatisk fredede kulturminner innenfor de
to parsellene anses som meget liten.
3 ble befart 18.08.2022 og anser også her potensialet for å finne nye automatisk fredede
kulturminner som meget lite.

Tiltaket vil kunne ha en viss innvirkning på nyere tids kulturminner, verneverdige bygg og

kulturlandskap særlig knyttet til parsell 3. En mulig konsekvens av tiltaket vil være at det kan

føre til tap eller skader på til nå ukjente arkeologiske kulturminner i grunnen.

Det gjøres oppmerksom på at dersom det ved tiltak i marken oppdages kulturminner eller
oldsaker, skal arbeidene stanses i den utstrekning de kan berøre fornminnene eller deres

sikringssone på 5 meter. Melding skal i så fall straks sendes Ager fylkeskommune ved
avdeling Kulturminnevern og kulturturisme, seksjon for arkeologi.

8.9 Naturressurser
8.9.1 Eksisterende situasjon
Parsell 1 består i hovedsak av barskog hvor gran er

dominerende. Det er aktiv skogsdrift langs parsellen.

Boniteten variere mellom middels og høy. Forekomster

av eldre skog hogstklasse 5 indikert ved hjelp av røde
felter, se fig. 29.
Parsellen berører ikke dyrka eller dyrkbar mark.

Figur 29: Naturressurser nordre del av parsell 1.
Støa sees lengst nord. Kilde: NIBIO
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Parsell 2 har blandingsskog på fjordsiden av veien og barskog (gran dominerende) på
oppsiden av veien. Det er aktiv skogsdrift langs parsellen. Boniteten er varierende.

Mellomgrønn indikerer høy bonitet, oliven grønn er middels bonitet og lys grønn er lav

bonitet, jf. fig. 21 venstre side. Gule felt er fulldyrka jord. Disse ligger i hovedsak på og
mellom Slettene Hage og Smedbakken 30.

Figur 30: Kartet viser oversikt over de ulike bonitetene i planområdet og type.
Eldre skog hogstklasse 5, røde felter. l (NIBIO).

Det er dyrka mark på Slettene Hage og ved Smedbakken, lengst nord på parsellen. Arealet
som ligger nær dagens vei utgjør totalt ca 13,7 mål som ligger i nær. Ved Slettene Hage er
det i hovedsak frukttær, Ved Smedbakken er det gressproduksjon.

Parsell 3 består i hovedsak av barskog med gran som dominerende, med noe islett av

blandingsskog og lauvskog som vist i utsnitt, se figur 31. Boniteten varierer fra lav til høy.

Det er ikke dyrka mark langs parsellen, med unntak av et mindre jorde (2,4 daa) aller lengst
nord på parsellen. Det er registrert noen arealer med dyrkbar mark mot Tovdalselva og
Sundtjern.

Sør for Lille Sundtjønn ligger Bumyr, en myr på 10-11 daa med ukjent dybde. I figur 22 vises
tre av de ulike skogstypene. Mørk grønn er barskog, lysgrønn er lauvskog og brun er ikke
tresatt areal (myr). Eldre skog hogstklasse 5 er vist med rødt.
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Figur 31: Illustrasjon som viser myrområde og type skog på parsell 3 (kilde: NIBIO). Til venstre
bonitet, i midten og til høyre hogstklasser, der rødt er hogstklasse 5.

Pr. i dag er det kjent å være aktiv drift med hensyn til uttak av skog. Eldre skog hogstklasse

5 vises med røde felter. Det er registrert arealer med dyrkbar mark inn mot eksisterende veg
i området rundt Sundtjern og Bumyr samt noen mindre arealer ved Gauslåtjern. Det er et
mindre jorde ved Gauslå, lengst norf på parsellen.
8.9.2 Beskrivelse planlagt situasjon
Planforslaget berører i all hovedsak skogsareal langs vegen. En god del av skogen er allerede
avvirket. Tap av skogsareal vurderes samlet sett som lite og ubetydelig sammenliknet med
det totale skogsarealet i området.

Ved Slettene Hage og Smedbakken berører planen dyrka mark. Tapet av jordbruksareal er i
underkant av 2,0 daa ved Slettene Hage. Ved Smedbakken beslaglegges i underkant av 3,0

daa, dette gjelder innenfor areal regulert til annen veggrunn grøntareal. Det er regulert inn
mulighet for deponi ved Smedbakken på et areal som i dag er dyrka mark (~3,5 daa).

Deponering gir mulighet for bedre arrondering av arealet. Matjorda graves av før deponering
og legges tilbake etter at deponering er ferdig. Planen berører også et lite areal (<0,1 daa)
med dyrka mark ved Gauslå. Det er regulert inn et belte med midlertidig anleggsareal
utenfor annen veggrunn. Dette areal vil midlertidig utgå som jordbruksareal i fbm

anleggsgjennomføringen dersom arealet benyttes. Arealbeslaget knyttet til dette er lite og av
begrenset varighet.

8.10 Geologi og grunnforhold
8.10.1 Eksisterende situasjon
Løsmassene langs parsell 1, 2 og 3 er kartlagt som tynne moreneavsetninger på NGUs
løsmassekart, se fig. 23. Det vil si at tykkelsen på moreneavsetningene normalt er mindre

enn 0,5 m, men den kan helt lokalt være noe mer. Enkelte områder er også kartlagt som bart
berg, som vil si at mer enn 50 % av arealet er berg i dagen. På parsell 3 er det også kartlagt
to strekninger med breelvavsetninger der mektigheten kan være flere tiltalls meter.
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Grunnforholdene på parsell 1 og 2 vurderes som generelt sett enkle og oversiktlige.

Grunnforholdene på parsell 3 er varierende, første del er hovedsakelig harde masser og
grunt til berg, neste 150 meter er det registrerte myr og torv deretter berg og videre
setningsømfintlige materialer

Kartet i fig. 32 viser morenemateriale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen
(grønn). Bart fjell, stedvis tynt dekke (rosa). Breelvavsetning (oransje), Materiale transportert
og avsatt av breelver. Sedimentet består av sorterte, ofte skråstilte lag av forskjellig

kornstørrelse fra fin sand til stein og blokk. Breelvavsetninger har ofte klare overflateformer
som terrasser, rygger og vifter.

Berggrunnen er i parsell 1 kartlagt som grovkornet Herefossgranitt og for parsell 2 som
«kalksilikat, skarn og marmor», der skarn er definert som hovedbergarten. Parsell 3 er

kartlagt med samme berggrunn som parsell 2 med skarn definert som hovedbergarten samt
noe båndgneis. Alle strekningene går langs med Porsgrunn-Kristiansandforkastningen og

berggrunnen er i mange områder omdannet til breksje/kataklasitt. En breksje defineres som

en løs bergart dannet ved mekanisk nedknusning av en bergart, med kantete fragmenter i en
finkornet matriks. En kataklasitt er i motsetning til breksje en hard bergart som forble
sammenkittet under dannelsen.

Figur 32: Kartutsnittene viser forekomst av løsmasser (til venstre) og berg (til høyre), kilde: www.ngu.no

8.10.2 Beskrivelse planlagt løsning
Syredannende berg og steinkvalitet

Det er foretatt prøvetaking og analyse av bergarter innenfor planområdet med tanke på

syredannende egenskaper til sprengstein. På bakgrunn av utførte analyser er det ikke grunn
til å mistenke syredannende bergarter innenfor planområdet der det skal gjennomføres
sprengningsarbeider langs parsell 1, 2 eller 3. Se også kap 8.13 Forurenset grunn.
Grunnforhold - løsmasser
Parsell 1 – på strekningen er det planlagt å utføre større fyllinger. Stabilitetsberegningene
viser at disse fyllingene har tilstrekkelig stabilitet med forbehold om at det lages stabil
fyllingsfot og at fyllingsfronten erosjonssikres opp til dimensjonerende flomnivå.
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Der hvor det skal fylles ut i Herefossfjorden skal det utføres supplerende grunnundersøkelse
og stabiliteten av fyllingene må vurderes.

Parsell 2 – Her er det stort sett planlagt for moderate fyllinger, som vurderes som

tilfredsstillende dersom det benyttes skråningshelning slakere enn 1:1,5 og at det etableres
en stabil fyllingsfot. De største utfordringene er knyttet til graving i bratte

løsmasseskråninger og samtidig nærhet til Slettene Hage. Det er utført stabilitetsberegninger
for å minimere inngrep ved gården og funnet at det er tilstrekkelig å fylle med helning 1:1,3.
Det er også mulig å etablere tørrmur for å spare mer av gårdsarealet som illustrert nedenfor,
figur 33.

Figur 33 denne løsningen innebærer å flytte veien lenger mot øst og vil ikke interfere med eplelunden. Kilde: Sweco.

Parsell 3 – Her er det stort sett moderate fyllinger, som vurderes som tilfredsstillende
dersom det benyttes skråningshelning slakere enn 1:1,5 og at det etableres en stabil
fyllingsfot.

Bergskjæringer og skredfarevurderinger

Parsell 1 har bergskjæringer langs følgende strekninger: pel 510-670, 840-890, 11601270, 1410-2160, 2260-2295, 2480-2960 og 3140-3200.

Parsell 2 har bergskjæring langs pel 710-860. Alle bergskjæringene i både parsell 1og 2
befinner seg i all hovedsak på østsiden av veien.

Følgende bergskjæringer er i geoteknisk kategori 3.
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Tabell 1: Oversikt over høye bergskjæringer parsell 1 og 2

Parsell 3 har bergskjæringer langs følgende strekninger: Pel 180-200, pel 260-380, 600-

640, 715-735, 820-1070, 1220-1480, 1520-1800, 1860-2010, 2200-2255, 2930-2960,
3100-3235, 3465-3520, 3555-3670, 3620-3725, 3760-3780, 3795-3810, 3860-4055,
4120-4140 og 4180-4280. Bergskjæringene i parsell 3 befinner seg i all hovedsak på
østsiden av veien, men noen steder går veien i tosidig skjæring.
Følgende bergskjæringer er i geoteknisk kategori 3.
Tabell 2: Oversikt over høye bergskjæringer parsell 3

Alle bergskjæringer skal sikres slik at det ikke forekommer nedfall på veibanen. Sikring
etableres slik at man unngår rensk og annen sikring de første 20 årene (N200).

Enkelte steder skal det sprenges i nærhet av bebyggelse og eksisterende infrastruktur. Det

bør gjennomføres tilstandsregistrering i forkant og aktuelle grenseverdier for vibrasjoner fra
sprengning må overholdes.

Oppsummering skredfareutredning

Skredfarevurderinger er utført for alle 3 parsellene. Vurderingene omfatter snøskred,

steinsprang og jord-/flomskred der det er relevant. Det er foretatt modelleringer med

påfølgende og vurderinger av aktsomhetsområder i tillegg til områder som er vurdert som

kritiske basert på innledende studier. Skredfarevurderingene konkluderer stort sett med at
skredrisikoen er akseptabel, med unntak av noen få strekninger der det anbefaltes
sikringstiltak på grunn av steinsprangrisiko. Aktuelle sikringstiltak er grøft/voll
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(avskjerming) og/eller rensk og sikring i sideterrenget. Forutsatt at anbefalte tiltak
gjennomføres så er skredfaren for ny vei totalt sett vurdert til å være akseptabel.

8.11 Barn og Unge
Det bor barn og unge i boligene langsmed riksveien og de bruker planområdet og veien for å
komme seg til og fra skole og aktiviteter. Som følge av avstander og smale trafikkfarlige

veier er det mindre grad av sykling og ferdsel langs riksveien. Barna blir i hovedsak kjørt.
Barn og unge og alle andre vil med oppgradering av veien få en bredere vei som gir mer

plass til å kunne sykle og gå til skole og aktiviteter. Men forbedring av veien vil også høyst
sannsynlig medføre økt fart på biltrafikken som igjen medfører at veien fortsatt vil oppleves
som trafikkfarlig for barn og unge. Praksis med kjøring av barna vil høyst sannsynlig
fortsette.

Planen berører ikke areal benyttet til lek.

8.12 Støy
8.12.1 Overordnede mål og føringer
Normalt er kravet til støyindikatoren Lden dimensjonerende for tiltak langs veier, men for
veier med lav ÅDT slik som Rv. 41 sier veilederen til T-1442/2021 følgende:

«Ved lav trafikkmengde kan en ofte se bort ifra utendørs tidsmidlet
støynivå, og kun vurdere maksimalt støynivå. (…) Når trafikkmengden er
mellom 500 og 1000 kan det vurderes ut fra stedspesifikke forutsetninger
om det er nødvendig med en støyutredning. (…)
Det er da spesielt innendørs støynivå i soverom som bør vurderes
nærmere. Bakgrunnen for dette er at støyen på veger med trafikkvolum
mindre enn noen få tusen biler i døgnet er preget av enkelthendelser: det
er stille i lengre perioder – men tydelig støy hver gang et kjøretøy passerer
og dette kan forårsake støyplage. Det tidsmidlede støynivået alene gir
derfor ikke en god beskrivelse av støybildet ved svært lav
trafikkbelastning.»
Tabell 3: Utdrag fra T-1442/2021, anbefalte støygrenser ved planlegging av ny støyende
virksomhet og bygging av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og
barnehager. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå.
Kilde
Vei

Støynivå på uteoppholdsareal og utenfor vinduer

Støynivå utenfor soverom,

Lden 55 dB

L5AF 70 dB*

til rom med støyfølsomt bruksformål

*) Maksimalnivå. Forutsatt gjennomsnittlig mer enn 10 hendelser pr. natt
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natt kl. 23 – 07



Grenseverdiene for støynivå utenfor rom med støyfølsomt bruksformål gjelder i den
beregningshøyde som er aktuell for den enkelte bo-/oppholdsenhet.



Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i

tilknytning til bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr.
definisjon i kap.6. Beregningshøyden for uteoppholdsareal skal være minimum 1,5
meter over terreng, eventuelt over balkong- eller terrassegulv.

8.12.2 Beskrivelse planlagt løsning
Følgende bygninger har støy over anbefalt grenseverdi og må vurderes for lokale støytiltak.

På grunn av lav ÅDT kan det være nok å vurdere soverom i berørte boliger for tiltak.
Parsell 1:

Tabell 4: Bygninger med støy over anbefalt grenseverdi

Adresse
Herefossveien 1537, 4216 Birkenes
Herefossveien 1517, 4216 Birkenes
Herefossveien 1645, 4216 Birkenes
Herefossveien 1651, 4216 Birkenes
Toplandsveien 3, 4216 Birkenes
*Gjelder utenfor soverom på natt

Gnr/bnr

Støynivå Lden

Støynivå L5AF*

[dB]
63
63
62
59
57

[dB]
79
78
79
75
73

108/09
108/10
104/06
104/08
104/01

Eventuelle lokale støytiltak vurderes og ferdigstilles så tidlig som mulig slik at boliger også
drar nytte av tiltaket også i anleggsfasen.
Parsell 2 og 3: For de aktuelle delstrekningene er det ingen bygninger med støyfølsom bruk
som får vesentlige økninger i støynivå på fasade. Samtlige bygninger i nærheten av ny

veitrasé får enten ingen endring eller reduserte støynivåer. Årsaken til dette er endring i
veitraséens høyde og utforming som påvirker lydutbredelsen fra kjøretøy på veibanen.

Veitraseen legges om forbi to fritidsboliger langs parsell 3. I dag passerer veien vest for

fritidsboligene, mens forslag til ny trase passerer øst for fritidsboligene. Det skal utarbeides
støyberegning for fritidsboligene. Det er tatt inn bestemmelser til planen som ivaretar
støykrav.

8.13 Forurenset grunn
Det er gjort en vurdering om mulig forurenset grunn og syredannende berg (sulfid) i
forbindelse med alle de 3 parsellene i planområdet.
8.13.1 Eksisterende situasjon
Det er gjennomført stikkprøver av borestøv langs strekningene. Analyseresultatene samt
visuelle vurderinger av bergskjæringer på eksisterende vei viser at det er liten risiko for
syredanningspotensial og sulfidholdig grunn. Borestøvprøvene er analysert ved
vannlaboratoriet i Kristiansand. Det er analysert i to runder.
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Parsell 1: det er som følge av gneiss i nordre del av traséen potensiale for syredannende
bergart. Det ble tatt ut ti prøver og konkludert med at det er lite sannsynlig, hvilket ikke

medfører behov for tiltaksplan for håndtering av masser fra parsellen. Det er ikke funnet
noen grunn til å mistenke menneskeskapt forurensning i grunnen på strekningen.

Parsell 2: traséen ligger i sin helhet i et område med kartlagt risiko med høyt potensial for

syredannende bergarter. Tatt ut fire prøver som ble analysert og konkludert med at berget i
stikkprøvene ikke er syredannende.

Det er grunn til å ha mistanke om forurenset grunn som følge av at en låve brant ned
november 2020. Særlig med tanke på polyaromatiske hydrokarboner som er

forbrenningsprodukter. Det er tatt ut åtte prøver som ved analyse viser at området er lite

forurenset og at alle masser kan gjenbrukes i tiltaksområdet. Hvis ikke mulig/ behov for å

bruke massene i tiltaksområdet og de må transporteres ut av tiltaksområdet så må masser
som er lite forurenset leveres til godkjent mottak. Se fig. 34.

Figur 34 Forurensningssituasjonen ved Slettene Hage på parsell 2. I den øverste meteren under terreng fargelagt
etter tilstandsklasser. Blå områder er rene masser, grønne områder er tilstandsklasse 2 og grå områder er
forurenset. Kilde: Sweco

Parsell 3: traséen ligger i sin helhet i område med kartlagt risiko med høyt potensial for

syredannende bergarter - gneis. Det ble tatt ut tjueen prøver av borestøv som ble analysert.
Konklusjonen er at en prøve M3-5 er syredannende, de resterende prøvene er ikke

syredannende. Veiskjæring tilknyttet M3-5 skal følgelig håndteres som syredannende
masser.
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Det er ikke funnet noen grunn til å mistenke menneskeskapt forurensning i grunnen på
strekningen.

8.13.2 Beskrivelse planlagt løsning
Parsell 1, 2 og 3: lage en plan for kontroll og overvåking ved gjennomføring av tiltak ved å

utarbeide et måleprogram for vann før, under og etter anleggsfasen for å verne om
resipienter.

Parsell 2: Det må utarbeides tiltaksplan for forurenset grunn med mål at forurensning i

grunnen ikke skal medføre helserisiko for brukere av området, verken under gravearbeider
eller i ettertid, samt at forurensninger ikke skal spres unødvendig til miljøet med

Herrefossfjorden som mest aktuelle resipient. Tiltaksplan skal omfatte håndtering av masser
og anleggsvann ved gjennomføring av tiltaket.
Parsell 3: Det må utarbeides tiltaksplan for bergskjæring mellom ca profil 600 til ca profil

650 som følge av syredannende masser.

8.14 Hydrologi
8.14.1 Eksisterende situasjon
Analysefeltet tilhører Tovdalsvassdraget og ligger innenfor aktsomhetssone for flom. Kartet
nedenfor viser vannskillet markert med grønn og blå streker, figur 35.

Figur 35 Nedslagsfelt, vannskille, bekkeløp og vann i planområdet (www.nve.no)
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Det er antatt følgende bekkekrysninger for de ulike parsellene. I parsell 1 er det ett punkt for
kryssing – Fjerdingsbekken, mens det i parsell 2 er ingen. Parsell 3 har fire krysninger –
Byttingsbekken, Ljosåna, Sundtjønn og Gauslåtjørna.
8.14.2 Beskrivelse planlagt løsning
I alle tilfeller der nåværende situasjon anses som utilstrekkelig i henhold til krav eller der
veilinje skal endres er det foreslått nye løsninger for gjennomløpene. Dette gjelder alle
gjennomløp utenom Ljosåna bru som har tilstrekkelig kapasitet og skal gjenbrukes.

Angående fiskeoppgang så er dette kun kommentert for Sundtjønn og Gauslåtjørna, som
begge er omtalt som viktige med tanke på fisk.

Parsell 1: Det er lagt til rette for at Fjerdingsbekken sitt bekkeløp oppstrøms kan endres slik

at man unngår dagens situasjon hvor veifyllmassene vaskes ut. For å få gjennomløpet opp til

standard kan det legges et nytt gjennomløp med en diameter på minst Ø2 meter.

Parsell 3: Som følge av at veilinjen er flyttet så får Byttingsbekken helt ny kryssing. Veien

krysses ved hjelp av to stk kulvert/rør med diameter på Ø2,4 meter. Kulvert/rør er foreslått å
gå fra ny veifot til eksisterende veifot slik at fylling blir skjermet fra erosjon. Det blir stor
helning på terreng slik at utløpshastighet blir høy og det er behov for å etablere et
energidreperbasseng ved utløpet. Detaljer knyttet til endelig løsning vurderes ifb.

utarbeidelse av byggeplan og detaljprosjektering, bla. vurdere helningen på røret slik at
utløpshastigheten på vannet blir redusert.

Kryssing av Ljosåna er på samme sted som i dag. Planlagt tiltak er å breddeutvide brua.
Kryssing av Sundtjønn har samme plassering, men veilinja heves for å unngå oversvømmelse
av veien. Kryssing av Gauslåtjørna videreføres slik den er i dag.

Dimensjonerende flomnivå i parsell 1 og 2 for Herefossfjorden er kote +85,2.

Dimensjonerende flomnivå i parsell 3 ved Byttingsbekken er kote +107,1, Ljosåna og

Sundtjønn – kote +107,2 og Gauslåtjørna kote +107,8. Beregning av flom er gjort med
Q200, dvs en 200-års flom med klimapåslag.

Planlagte tre parseller ligger over nevnte flomhøyder med unntak av siste del på parsell 1
hvor tilkobling gul midtlinje på Engebu (Støa) ligger lavere enn oppgitte kote +85,2. Dette

medfører at fra ca. avkjørsel Engebu og fram til parsellens avslutning vil veien overflommes
ved en 200-års flom med klimapåslag.

8.15 Massehåndtering
Håndtering av forurenset grunn ved Slettene Hage i parsell 2, forurenset punkt i parsell 3 og
generelt fremmede arter skal utføres iht. tiltaksplan.
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8.15.1 Overskudd eller underskudd masser
Parsell 1:

Prosjektert løsning har 80 000 m3 fast berg og 45 000 m3 løsmasser. Det er behov for
75 000 m3 fylling i vegkroppen. Videre er det behov for ca 33 500 m3 knust fjell i
overbygningen.

I massebalanse kan man legge til grunn en faktor 1.4 pga fjellet utvider seg. Massebalansen
blir da 112 000 -75 000 = 37 000 m3. Dersom kvaliteten på steinen er tilfredsstillende kan
den da brukes i overbygningen.

Løsmassene kan brukes til utslakinger og terrengforminger.
Parsell 2:
Prosjektert løsning har 13 500 m3 fast berg og 20 000 m3 løsmasser. Det er behov for
10 000 m3 fylling i vegkroppen. Videre er det behov for ca 11 000 m3 knust fjell i
overbygningen.

I massebalanse kan man legge til grunn en faktor 1.4 pga fjellet utvider seg. Massebalansen
blir da 19 000 -10 000 = 9 000 m3. Dersom kvaliteten på steinen er tilfredsstillende kan
den da brukes i overbygningen.

Løsmassene kan brukes til utslakinger og terrengforminger.
Parsell 3:

Prosjektert løsning har 130 000 m3 fast berg og 10 000 m3 løsmasser. Det er behov for
36 000 m3 fylling i vegkroppen. Videre er det behov for ca 48 000 m3 knust fjell i
overbygningen.

I massebalanse kan man legge til grunn en faktor 1.4 pga fjellet utvider seg. Massebalansen

blir da 182 000 -36 000 = 146 000 m3. Dersom kvaliteten på steinen er tilfredsstillende kan
den da brukes i overbygningen.

Løsmassene kan brukes til utslakinger og terrengforminger.
8.15.2 Massedeponi
Reguleringsplanen legger i tillegg opp til muligheten til permanent deponering av

overskuddsmasse. Omfanget for dette behovet vil bli kjent i løpet av utbyggingsprosessen,

der man får bedre kontroll på omfanget av løsmasser og hvilke steinmasser som kan brukes.
Reguleringsplanen setter derfor av områder, som ut fra landskapshensyn kan brukes til å
lagre masser permanent. Det er sett etter 3 forskjellige typer deponisteder:


Eksisterende veitrasé. Her kan masse lagres, dersom veitraséen ikke skal brukes til
andre formål (gangvei, velteplass, overføring til grunneier, m.fl.). I utgangspunktet

kan det lagres en ranke inntil veibredde, med en skråningsvinkel på mellom 1:1,5 og
1:3, avhengig av massetype. Der terrenget tillater det, kan ranken legges inntil

eksisterende fjellskjæring og eventuelt bygges opp inntil den.
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Utvidelse av fylling langs ny vei. Denne deponitypen kan velges i terreng der det

ligger en flate nedenfor en planlagt fylling. Her bør det med fordel deponeres masser

som tillater en bratt skråningsvinkel for å oppnå et høyt deponivolum. Det bør sørges
for en variert skråningsvinkel for å unngå inntrykket av store, sammenhengende

flater med samme geometri. Det vil være en fordel å deponere større blokker i slike
områder som stikker opp fra planeringsnivået for å bryte flatene.


Fylling i senker på oppsiden av ny vei. Dette er aktuelt der ny veihøyde ligger over

dagens terreng og skaper kunstige forsenkninger. Med mindre disse skal brukes til

rassikring eller fordrøyning av vann, kan disse med fordel fylles opp. Utformingen må
sees på individuelt og i samsvar med deponeringsbehovet. Det er potensiale for å
fylle til godt over høyden på tilstøtende ny vei og eventuelt opp etter tilstøtende

skråning. Landskapsopplevelsen for kjørende på ny vei bør legges stor vekt på ved
valg av deponihøyde og avslutning med vegetasjonsdekke.

Frihøyde høyspent hvis luftstrekk skal videreføres, må vurderes nærmere for de ulike

deponiene. Massedeponiene er angitt i plankart med høyder - vises til temakart

massedeponi parsell 1, 2 og 3 med henholdsvis tegningsnummer 001, 002 og 003.

8.16 Fravik fra veinormalene
Parsell 1:


Grøftedybde er ikke 35 cm under bunn overbygning (HB N200)

Parsell 2:



Grøftedybde er ikke 35 cm under bunn overbygning (HB N200)

Dagens kryss rv 41. x fv. 404: Krav til lengdefall i fv 404 (sekundærveien) er ikke
oppfylt. Imidlertid tilsvarende som dagens situasjon (HB N100)

Parsell 3:


Grøftedybde er ikke 35 cm under bunn overbygning (HB N200)



Klotoide i forbindelse med tilpassing til eksisterende vei er ikke i henhold til tabell
(HB N100).

8.17 Teknisk infrastruktur
8.17.1 Overvannshåndtering parsell 1 og parsell 2:
Det er totalt prosjektert om lag tretti nye stikkrenner på strekningen i tillegg til eksisterende
stikkrenne ved Fjerdingsbekken. Dimensjonene på stikkrennene varierer fra DN600 til
DN1200. Stikkrenner er plassert ved aktuelle profil hvor overvannsberegninger og

avrenningsanalyser viser at: a) Større avrenningslinjer kommer inn mot veilinjen b)

Transportkapasiteten i sidegrøft overstiges med 50 % ved 200-års gjentaksintervall c)

Avstand mellom beregnede stikkrenner overstiger om lag 100 m. Dimensjon på de minste

stikkrennene kan mtp kapasitet reduseres til dimensjon ø400, men dette er ikke i henhold til
Håndbok N200. Fravikssøknad for redusert stikkrennedimensjon bør vurderes i

detaljprosjekteringsfasen. Men med bruk av inntakskum kan bruk av dimensjon ø400
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forankres ved henvisning til VA-miljøblad 64. Overdimensjonering av stikkrenner øker også
faren for iskjøving, noe som forsvarer bruk av mindre dimensjoner på steder hvor iskjøving
er vurdert å være en utfordring. For mindre stikkrenner med dimensjon til og med 600 mm
(som hovedsakelig skal håndtere avrenning fra veibane, samt diffus avrenning fra

sideterreng) er det forutsatt bruk av sandfangskum med kuppelrist. For større stikkrenner
bør det etableres inntakskum med rist og med dimensjon om lag 1,5x1,0 m. For større
stikkrenner, som tar imot klart definerte bekker/vannsig fra sideterreng må

inntakskonstruksjon sin utforming være tilpasset sideterrenget sin helling, samt krav til

sikring ved plassering innenfor sikkerhetssone. Anslått arealbehov for inntaksløsning på
stikkrenner større enn 600 mm vil være 2,5x1,5 m.
8.17.2 Overvannshåndtering parsell 3:
Det er planlagt om lag trettifem nye stikkrenner på strekningen. Dimensjonene på
stikkrennene varierer fra DN600 til DN2400. Stikkrenner er plassert ved aktuelle profiler
hvor overvannsberegninger og avrenningsanalyser viser at: a) Større avrenningslinjer

kommer inn mot veilinjen b) Transportkapasiteten i sidegrøft overstiges med 50% ved 200års gjentaksintervall c) Avstand mellom beregnede stikkrenner overstiger om lag 100
m. Mellom om lag profil 3850 – 4050 vil det ikke være mulig å anlegge avlastende

stikkrenner. Drensledning på denne strekningen bør derfor vurderes ved detaljprosjektering.
Dimensjon på de minste stikkrennene kan mtp kapasitet reduseres til dimensjon ø400, men
dette er ikke i henhold til Håndbok N200. Fravikssøknad for redusert stikkrennedimensjon
bør vurderes i detaljprosjekteringsfasen. Men med bruk av inntakskum kan bruk av

dimensjon ø400 forankres ved henvisning til VA-miljøblad 64. Overdimensjonering av

stikkrenner øker også faren for iskjøving, noe som forsvarer bruk av mindre dimensjoner på

steder hvor iskjøving er vurdert å være en utfordring.

For mindre stikkrenner med dimensjon til og med 600 mm (som hovedsakelig skal håndtere
avrenning fra veibane, samt diffus avrenning fra sideterreng) er det forutsatt bruk av

sandfangskum med kuppelrist. For større stikkrenner bør det etableres inntakskum med rist
og med dimensjon om lag 1,5x1,0 m. For større stikkrenner, som tar imot klart definerte
bekker/vannsig fra sideterreng må inntakskonstruksjon sin utforming være tilpasset

sideterrenget sin helling, samt krav til sikring ved plassering innenfor sikkerhetssone.

Anslått arealbehov for inntaksløsning på stikkrenner større enn 600 mm vil være 2,5x1,5 m.
Ved 2x2400 stikkrenne på bekk Byttingsbekk (Nedstekjerr) må hydraulisk utforming av
inntak, og sikring av dette planlegges særskilt, det må også utføres særskilte
erosjonsforebyggende tiltak på utløpssiden.

8.18 Klimagassutslipp
Detaljert oppsett og beregninger for klimagassutslipp gjelder internt i Statens vegvesen kun
for investeringsprosjekt over 50 millioner kroner. Det tas derfor ikke med detaljerte

beregninger i planbeskrivelsen. Statens Vegvesen har krav i alle prosjekt å minimere
klimagassutslipp og dette vil bli fulgt opp i byggefasen.
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En av de viktigste faktorene for å redusere klimagassutslipp i vegprosjekt er å tilstrebe

massebalanse og unngå å transportere masser unødig ut av anlegget. Dette er bakgrunnen
for at det også er lagt mindre fyllinger ut i Herefossfjorden.

9 Avbøtende tiltak
Terrengbehandling kvalitetskrav




Fyllinger over vann skal utføres slik at større vilt ikke skades ved å tråkke i hulrom
Fyllinger i vann skal utføres slik at det er hulrom som gir skjul for fisk

Etablering av ny vegetasjon skal i hovedsak følge prinsippet om naturlig revegetering
med bruk av stedlige arter og stedlige rene masser

Naturmiljø




Unngå hogst i hekkesesong

Legg igjen felte trestammer og grove grener av osp og eik til levested for insekter.

Tilstrebe bevaring av eksisterende død ved langs vegen, flytt den om nødvendig, men
kortest mulig.



Se også ytre miljøplan, kap. 11.2

Ytre miljø plan – se kap 11.2

10 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse
Når det gjelder dagens situasjon innenfor planområdet er det ikke kjent om noen spesielle

forhold som gjør planområdet spesielt utsatt med tanke på risiko‐ og sårbarhet. Det er heller
ikke registrert hendelser av et slikt omfang som tilsier at det må gjøres tiltak.

En utbedring som dette planarbeidet legger opp til vil gi en trafikksikkerhetsgevinst i form
av færre trafikkuhell, i tillegg til at nytt anlegg vil være bedre utformet når uhellet først er

ute (rekkverk og slake skråninger). I tillegg vil rv.41 stedvis få fjernet «krappe» svinger (ny

trase) og slik sett gi en forbedring for bilistene. Drift og vedlikehold av utbedret vei vil også
kunne utføres både mere effektiv og tryggere.

På ny vei vil alle stikkrenner og rør være dimensjonert ift. fremtidige klimaprognoser.

Naturfare i form av steinsprang, snøskred og jord‐ og flomskred vil være uendret, gitt at

anbefalte tiltak for steinsprang følges opp, jf. fagrapport Ingeniørgeologi. Totalt sett er

Statens vegvesen sin vurdering at risikobildet endres i positiv retning ved en gjennomføring
av tiltaket som planlagt i reguleringsplan.

I tabell 6 er det gitt en skjematisk oppstilling av uønskede hendelser/risikoforhold som bør
trekkes frem og krever videre oppfølging. Anbefalte tiltak er hentet fra risikoskjema i ROSanalyse datert 12.09.2022. Tabellen viser i tillegg i hvilken fase det er anbefalt å

gjennomføre tiltaket.

Hendelsene/risikoforhold er ikke listet i prioritert rekkefølge i tabellen.
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Tabell 6 Oppsummering av foreslåtte tiltak i risikoskjema

Oppsummering av risiko- og sårbarhetsforhold med
anbefalte tiltak

I hvilken fase tiltak
er anbefalt
gjennomført. skriv
«og» «eller» hvis

ROS-analyse
[år]
[strekning]

tiltak bør

gjennomføres i
flere faser eller

ID 4. Steinsprang
eller steinskred

Status / oppfølging

Driftsfase

sårbarhetsforhold

Anleggsfase

Tiltak:

Reguleringsplan

ID - Risiko- og

Byggeplan

valgfritt en av dem

Parsell 1 –. Risikoen for er vurdert til akseptabel. Tiltak: Ingen.

Optimalisere

samt eventuelt fanggrøft og/eller betongrekkverk av

byggefase

Parsell 2 – Tiltak: Det anbefales rensk og sikring i løsneområder,

veglinje i

bergskrent.

overordnede risikovurdering med fysisk hinder mot jernbane,
som tiltak. I driftsfasen må det settes permanente fangnett –
bolting gjøres ut fra en faglig vurdering.
Generelt så optimaliseres veilinje slik at der det er mulig blir
veilinje trekt lengst mulig vekk fra jernbane
Se Fagrapport ingeniørgeologi.

reguleringspla

og eventuell boltesikring før arbeidet med bergskjæring
begynner. – Eventuelt fangnett der hvor det er hensiktsmessig.

Følges opp i
byggefase og
driftsfase.

Parsell 3 – Pr.760-870. Tiltak: Det opprettes dialog med

Opprettet

BaneNOR før tiltaket skal utføres. Fysisk hinder sånn som gjerde

dialog med

eller voll, vaktmann fra BaneNOR og utskifting av masse skal

BaneNOR.

skje seksjonsvis. Det settes opp måleutstyr ved jernbanen for å

Flom i Herefossfjorden kan forårsake utvasking av fyllingsfoten.
Tiltak: Det etableres en stabil fyllingsfot med sprengsteinmasser
som legges direkte på berg eller faste morenemasser. Det
brukes tilstrekkelig størrelse på stein i front på fyllingsfot.
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Følges opp i

Anleggsfase

følge utviklingen av setninger under grave -og fyllingsarbeidet.

Byggeplan og

ID 7. Ustabil
grunn/Fare for
utglidning av
vegbanen

nfasen.

Driftsfase

for å ta hånd om løsmassene. Det må utføres vegetrasjonsrensk

Anleggsfase

Fulgt opp i

Tiltak: Sikre areal i reguleringsplanfasen slik at det blir mulighet

Byggeplan og

Som pkt.4.

Reguleringsplan

ID 5. Fjellskred

Driftsfase

Under gjennomføringen vil tiltaket bli beskrevet i BH

Anleggsfase

byggefase

rensk og sikring av sideterreng.

Byggeplan

Følges opp i

supplere med mur/voll eller fanggrøft hvis praktisk mulig og

Reguleringsplan eller

Parsell 3. Tiltak: Sikring, rensk fanggrøft eller evt. mur/kant,

anleggsfasen

beregning er

anbefaler tiltak.

utført.

energidreperbasseng trenger man plass for overgangen fra
basseng til naturlig elveløp slik det så ut før veibygging –
erosjonssikring vurderes.

Parsell 1 og 2. Rør dimensjoneres i henhold til Statens vegvesen
sine publikasjoner N200/V240
– ref. Fagrapport hydrologi.

For å sikre god drenering av «veikroppen» er det i noen tilfeller

utført.

lagt inn ekstra stikkrenner på tvers av vegen, selv om det
beregningsmessig ikke er behov for det mtp.

overvannshåndteringen. Disse stikkrenne har som hovedformål
ekstra stikkrennene er lagt inn der avstand mellom beregnede
stikkrenner overstiger om lag 200 m. Se Fagnotat Overvann.

ID.24. Adkomst til
jernbane, havn og
flyplass.

Tiltak: Bygge interimsveg på de aktuelle stedene (se på

ID.25. Tilkomst for
nødetater.

Begrense størrelse på salve. – Utarbeide faseplaner

byggefase

byggefase

jernbanelinje enn 30 meter. Omkjøring via Fv404 – Håndteres i

Tiltak: Dette ivaretas i byggefase- Sprenge små salver som
minsker faren for større nedfall til eksisterende vei, gir kort

oppryddingstid, utarbeide faseplaner. Dialog med busselskap

Anleggsfase
Anleggsfa

I byggefasen må nødetatene være med i planleggingen.

Byggeplan og

byggefase med direktekontakt mellom BH og nødetater –

og skole før byggingen starter.
Tiltak: Sprenge små salver som minsker faren for større nedfall
til jernbanespor. Der det skal masse utskiftes, må dette skje
seksjonsvis og transport og forflytting skjer via fylling.
I gjennomføringen må dialogen med BaneNOR være tett.
Sånn som gjerde, voll el må vurderes som fysisk hinder til
jernbane.

Følges opp i
byggefase

Opprettet

Anleggsfase

29.
Flyplass/jernbane
/havn/bussterminal

Følges opp i

Følges opp i

muligheten i planfasen) – Vegtraseen legges ikke nærmere

Byggeplan

ID.27.
Skole/barnehage

Anleggsfase

beregning er

Byggeplan og

Kartlegging og

jf. Håndbok N200.

å redusere markvanntransport langs/i «veikroppen». Disse

ID.26. Adkomst
sykehus/helseinstitu
sjoner

byggefase

Tiltak: Parsell 1-3. Det er lagt til grunn minimums-dimensjoner

Byggeplan og

ID.18. Store
nedbørsmengder,
intens nedbør
(som fører til
overvann)

Følges opp i

Anleggsfase

Tiltak: Det lages et energidreperbasseng ved utløpet I tillegg til

Byggeplan og

Kartlegging og

Byttingsbekken er utløpshastigheten såpass høy at veilederen

Reguleringsplan og

Parsell 3: - Pr.1100 Byttingsbekken– For valgt løsning ved

Reguleringsplan og

ID.11. Flom i bekk

dialog med
BaneNOR.
Følges opp i
anleggsfasen
Suppleres ved

dette mht. hva som skal skje med flytting av kabler. Det vil

detaljprosjekte

avholdes flere møter med denne etaten. Ref. notat av

ring.

ID.38. Naturlige
farlige masser
(f.eks. alunskifer og
sulfidmasser)

Det er gjort målinger av svovelinnhold i massene. svovelinnhold

Suppleres ved

mellom 0,15 og 0,8 % er mulig syredannende og det skal

detaljprosjekte

gjennomføres hydrogenperoksid-test.

ring v/YM

kartlegg/innhente data fra kabeletatene. Tas inn i modell -og
tegningsgrunnlag.

pH - pH mellom 6 og 8 vurderes som usikkert da massene ikke
har gitt noe signifikant utslag. På bakgrunn av usikkerheten må
deponisted sikres mot utlekking.

Se fagrapporter forurensing – Parsell 1-3
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Anleggsfase

Uavklart om det er fiber trasse innenfor planområdet. SVV må

Byggeplan og

21.01.2022.

Anleggsfase

Tiltak: SVV sender over Sosi-filer til Agder-energi for å se på

Byggeplan og

ID.32.
Kraftforsyning, og
datakommunikasjon
(f.eks. kabel i
bakken luftspenn
eller trafostasjoner)

Følges opp i
byggefase.

plan.
Følges opp i
byggefase

ID.39. Forurenset
grunn

Tiltak: Utarbeide tiltaksplan, stille krav til håndtering av masser i

Suppleres ved

kontrakt. Sikre deponisted uten utlekking av sigevann med lav

detaljprosjekte

pH.

ring v/YM
plan.

Det skal tas vannprøver av resipient før oppstart av
anleggsarbeidet. Det anbefales åta prøver i bekk eller grøft i
nærheten av prøvepunkt M3-5 ref. rapport forurensing parsell 3
Håndteres i YM plan i byggefasen. Se fagrapport forurensing
1,2 og 3.

byggefase

Følges opp i

Anleggsfase

Som pkt. 4, 5 og 7

Byggeplan og

ID.40.
Terrengformasjoner
som utgjør spesiell
fare

Følges opp i

Anleggsfase

under anleggsarbeidet og i driftsfase.

Byggeplan og

Vannkvalitet skal overvåkes før oppstart av anleggsarbeidet,

byggefase

11 Gjennomføring av forslag til plan
11.1 Framdrift og finansiering
Finansiering av utbyggingen av strekningen er ikke på plass. Prosjektet ligger ikke inne i
NTP, men det jobbes med å få det med som en utbedringsutstrekning.

Derav følger at det heller ikke er satt av tidsramme for når utbyggingen skal skje.

11.2 Trafikkavvikling og anleggsgjennomføring
11.2.1 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Det er ikke omkjøringsveier langs prosjektet. Det må derfor legges opp til

anleggsgjennomføring der trafikk kan passere hele tiden, og at kun korte stopp (inntil 15
minutter) kan tillates.

Der hvor eksisterende vei går parallelt med ny vei, kan trafikken gå uhindret, mens

anleggsarbeidene pågår. Hastighet vil bli nedsatt der arbeider vil foregå innenfor veiens
sikkerhetssone, og det vil bli korte stopp ifm med sprengningsarbeider.

Der ny trase går helt eller delvis i dagens trase vil det måtte legges til rette med for at et felt
kan passere anleggsområdet. Avhengig av sikt og andre forhold er det aktuelt med skilting,
manuell dirigering, trafikklys, ledebil eller en kombinasjon av disse.
11.2.2 Mulige områder til lagring, rigg eller deponi
Det er anlagt anleggsbelte i en bredde på 5 meter langs parsellene med noen tilpassede

utvidelser her og der. På parsell 3 er det begrenset med anleggsbelte mot jernbanen. Her er
det ved anleggsgjennomføring i hovedsak planlagt å jobbe fra og på østsiden.
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Alle parsellene og tilstøtende områder har vært vurdert med tanke på arealer hvor det er

mulighet for lagring, anleggsrigg og deponier. Det har ikke vært kontakt med grunneierne
og eventuell bruk av områdene må avtales nærmere.
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11.3 Ytre miljø
For å ivareta miljøet er det laget en opplisting over de tema som må ivaretas gjennom plan

for ytre miljø. Listen er ikke komplett og må suppleres. Påbegynt liste skal følge prosjektet
videre fra reguleringsplan til byggeplan og entreprise. Plan for ytre miljø skal tilfredsstille

Statens vegvesen sine egne krav.

Tabell 7: Sammenstilling av temaer for ytre miljø
Fagtema

Problem-stilling

Forurensning

Evt. forurensa

sedimenter,

Herefossfjorden.

av

jord og vann
Naturmangfold

Forurensning
av jord og

masser i

Uønsket

Tiltak

Utslipp

Sedimentundersøkelse

hendelse
forurensning

Avrenning til bekk

Tas vannprøver før under
og etter anleggsfasen

og fjord

Fremmede arter

Spredning

Tiltaksplan for

forkriftsmessig
håndtering

Forurenset grunn

ved nedbrent låve

Forurensning

Tiltaksplan for

forkriftsmessig
håndtering

vann
Naturmang-

Naturmang-

Tap

Plan for mulig bevaring

Deponi og

Matjord

Tap av matjord

Plan for avtaking og

fold

dyrka mark

foldsobjekter

reetablering av matjord

dersom deponi på dyrka
mark
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12 Sammendrag av innspillene, oppsummert og kommentert
12.1 Innspill/ merknader til varsel om oppstart
Begrep:

Mening:

«tas til følge»

SVV foreslår at planen/planarbeidet

tilpasses som følge av merknaden. Det er
tatt med en beskrivelse av hvordan dette
ivaretas

«tas til etterretning»

En merker seg forholdet og vurderer dette

«tas til orientering»

En merker seg forholdet, det det gjøres ikke

nærmere i løpet av planprosessen
spesielle tiltak i planarbeidet

Liste over innkomne merknader
NR

Fra

Kommentar

1

Gunn Elisabeth Slettene

Grunneier

2

Nils Topland

Grunneier

3

Trude og Morten

Grunneiere

4

Villy Aas-Hansen m fl

Grunneiere

5

Vibeke Tobiasen

Grunneier

6

Helge og Gunhild

Eiere av fritidsbolig

7

Werner Wernersen

Eier av fritidsbolig

8

Statsforvalter i Agder

Skretteberg

Andreassen

9

Agder Fylkeskommune

10

NVE

11

Bane Nor SF

Nr

Innspill
1

SVV merknad

Gunn Elisabeth Slettene

Merknader sendt 14.10.21 og 25.10.21.
Merknader av 14.10.21:

a) Minner om at vi det er flere husstander
her ute (Slettene), som snart skal ha
generasjonsskifte. Vi selv har en

tomannsbolig, som har vært brukt som

enmannsbolig i mange år. Vi bruker den
nå igjen som tomannsbolig

54

a) Tas til orientering.

b) Vi (Slettene Hage) skal også etablere

b) Tas til orientering. Trafikkmengden

gården. Derfor ber vi at det planlegges inn

det er behov for gs vei etter vegvesenets

cafė, og det er allerede mye trafikk til

gang og sykkelsti og 60-sone, sånn at

Slettene igjen blir integrert i bygda, Jeg ser

(gående og syklende) er ikke så stor at

normaler. Det samme gjelder hastighet,
så veien planlegges videre for 80 km/t.

fram til å høre fra dere om denne saken.
To innspill av natur- og kulturlandskapkarakter:

c) Dalføret mellom Birkeland og Gauslå

c) Tas til orientering. Blåveis er kun

Jeg ber om at blåveisforekomstene tas vare

er fredet og har sånn sett ikke et vern

kalles for «blåveisdalen» på folkemunne.

fredet når den vokser i et område som

på ved utbygging av vei, både for biologisk

slik den står her.

mangfolds skyld, og for opplevelsen med å
kjøre langs veien i april sin skyld.

d) Tas til orientering

d) Jeg har nettopp anskaffet

geiter(pr.01.07.21) for å ta i bruk gamle

kulturbeiter som er grodd igjen på andre
sida av riksveien. Jeg ber om at dere vil
planlegge inn muligheter for husdyr å

krysse veien, sånn at vi i framtida også kan
bruke alle gårdens ressurser.
Merknad av 25.10.21:

e) Tas til orientering

e) Slettene informerer om at det er to

brønner på oversiden av veien. Ønsker
disse erstattet med borevann.
2

Nils Topland

a) Viktig at avkjørsler ifm. med skogsdrift
og adkomst til elva blir ivaretatt, foreslår
bl.a felles avkjørsel med nabo i nord.

regulert inn.

b) Tas til orientering. Dette er forhold
som må løses når byggeprosjektet

b) Samarbeid om hogst ved bygging av

realiseres.

prosjektet, gjelder «inneklemt» skog
mellom veitrasé og el kabler.
3

a) Tatt til etterretning. Driftsavkjørsler er

Trude og Morten Skretteberg

a) Nedkjøringen til fjorden ved Engebu er

mye brukt til sjøsetting av båt/ta opp båt.
Det er en strand der, i Storebukt som blir
brukt om sommeren.
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a) Tas til etterretning. Det er satt av
avkjørselspil i plankartet.

b) Utkjøringen fra Engebukrysset er veldig
uoversiktlig sørover, og kunne med stor
fordel vært flyttet litt på, sørover slik at

b) Tas til etterretning. Krysset er noe
forbedret i vist løsning.

den første kneika heller ikke ble så bratt,
og man kunne få bedre sikt begge veier.
Den er så kort og bratt, at det også har

vært vanskelig å få stoppet før hovedveien
når det er glatt.

c) Så står det en gammel garasje langs

c) Tas til etterretning. Eksisterende

om vinteren. Vi ser at behovet fremdeles er

etter gjeldende regelverk. Det er ikke

veien. Her har vi lagret båt og badebrygge
tilstede.

garasje må innløses og vil bli erstattet
tilrettelagt for flytting av garasjen i
planen.

d) Så et siste punkt, at det også må være

d) Tas til orientering. Det er ikke buss-

krysset. Når ungene skal på

ikke for ordinært buss-stopp her.

grei plass for skolebussen å stoppe i

ungdomsskolen, er det vanlig stor buss,
type 50 seter, som stopper her.
4

stopp her i dag, og det tilrettelegges
Situasjon blir tilsvarende som
eksisterende.

Villy Aas-Hansen, Vibeke Tobiassen, Helge Andreassen, Alexander Aas-Hansen

a) Innspillet omfatter delvis forslag til ny

a) Innspillet om forslag til ny trasé bak

2534 og 2544.

2544 er omtalt under eier av disse.

trasé bak fritidsboligene Herefossveien

fritidsboligene Herefossveien 2534 og

b) Tas til etterretning

b) Vedlagt tre kart med innspill og

merknader, i hovedsak driftsavkjørsel
(velteplass for tømmer)
5 Vibeke Tobiasen
Eier av 92/5. Har i tillegg til merknadene

Se merknad om innspill trasé bak

trasé forbi fritidseiendommene. Ønsker

av disse

omtalt under pkt 4 over, synspunkt om
ikke et restareal mot vest.

fritidsboligene, som er omtalt under eier

6 Helge og Gunhild Andreassen
Eier av fritidsbolig (92/55) Herefossveien
2534.

Tas til følge.

Foreslåtte løsning gjør at fritidsboligen

kan beholdes. Valgt løsning ligger noe

nærmere fritidsboligen enn det som er

Bruker fritidsboligen mye og ønsker

indikert i skisse i innspillet. Se kapittel

beholde den. Foreslår alternativ trasé i

mulighetsstudie (kap 6) for begrunnelse

samarbeid med grunneiere. Foreslåtte

av forkastete alternativer forbi

trasé sendt inn av Villy Aas-Hansen

fritidsboligene.

(undertegnet av fire grunneiere)
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7 Werner Wernersen
Eier av fritidseiendom Herefossveien 2544.

Tas til følge.

Gir innspill på at veien bør trekkes mye

kan beholdes. Valgt løsning ligger noe

eiendommen, se også kart.

indikert i skisse i innspillet. Se kapittel

Foreslåtte løsning gjør at fritidsboligen

nærmere fritidsboligen enn det som er

nærmere lysåsen på innsiden av

mulighetsstudie (kap 6) for begrunnelse
av forkastete alternativer forbi
fritidsboligene.

8 Statsforvalter
Gitt innspill i to omganger. 29.10.2021
som omhandler Søre-Herefoss til Engebu

(Støa), og innspill 11.01.2022 (som gjelder
del strekningene fra Askåna til

Smedbakken og Kryss Stasjonsbyen til

Gauslå, og må sees på som et tilleggsinnspill til innspillet av 29.10.2021.

a) Geologisk befaring og

a) Det er registrert sulfidholdig

grunnundersøkelser er gjennomført i

(berg)grunn nord i planområdet
b) Viser også til forurensningsforskriftens
§ 2-4 og § 2-5. Tiltaksplanen skal
godkjennes av kommunens

forurensningsmyndighet, og nødvendige
rekkefølgebestemmelser som følger av
anbefalinger i tiltaksplanen, må

innarbeides i planene. Vi ber om at dette

perioden fom desember 2021 tom april
2022.

Det er tatt boresteinsprøver for å avklare
sulfid-problematikk og 2 av parsellene
er friskmeldt med tanke på sulfid. I

parsell 3 er det avdekket ett (1) punkt
med forhøyet verdi.

er på plass ved offentlig ettersyn av et

b) Settes krav om tiltaksplan – nedfelt i

c) Utbygger må redegjøre nærmere for de

c) Hydrologi/ hydromorfologi er

planbestemmelsene.

planforslag.

hydrologiske/hydromorfologiske forhold

ved planområdet, både før og etter tiltak.

redegjort for i fagrapport.

Nedbørsfeltet må beskrives.

d) Elvemusling i Flakksvann (sårbar (VU)-

d) Området er kartlagt med tanke på

Ål i Herefossfjorden, rødlistartet relevant å

Herefossfjorden ved hjelp av snorkling.

nasjonal handlingsplan.

bemerke at sur avrenning til vassdraget vil
kunne forringe leveområder for
elvemuslingen nedstrøms.
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fremmede og truede arter på land og i
Redegjort for i fagrapport.

e) Uavhengig av resultater av før-

e) Planbestemmelsene setter krav om

prøvetakingsprogram for å overvåke

fagrapport.

prøvetakingsprogram iht redegjørelse i

kartlegging, må det etableres et

vannkvaliteten i resipienten i forkant av en
eventuell utbygging. Overvåkingen bør
vare ut utbyggingsperioden.
f) Ras: på deler av strekningen er avmerket
som rasutsatt

f) Ras og rassikring er utredet og med

beskreven utførelse i fagrapport er det
ikke behov for å avsette fareområder i
plankart.

g) Bekk: det er to bekker som krysser

g) Tas til orientering Aktuelle bekker på

som fiskeførende

Byttingsbekken, Ljosåna, Sundtjønn og

planområdet. Bekken helt syd er registrert

de 3 delstrekkene er Fjerdingsbekken,
Gauslåtjønn.
h) Skog hogstklasse 5 berøres i liten

h) Eldre skog med hogstklasse 5, dyrka

grad da en god del allerede er hogget.

mark og terrenginngrep

Dyrka mark berøres i lite omfang.

i) Traséen ligger tett på Herefossfjorden

mot vest, med et bratt terreng på østsiden
av veien. Helt syd i planområdet er det

i) Flere traséer er vurdert, redegjøres i
planbeskrivelsen.

arealer registrert som dyrket mark. Å
anlegge en rettere og bredere vei er

utfordrende, og vi ser at det er flere,

herunder potensielt motstridende hensyn
som må vektes opp mot hverandre.

Vi forventer at det sees på flere løsninger
og at det foretas grundige avveininger i

videre planlegging. Vektingene som er blitt
gjort ved valg av trasé må synliggjøres
j) Statsforvalteren minner om at

j) Kantvegetasjon berører enkelte steder,

med årssikker vannføring er lovbeskyttet,

planbestemmelsene.

kantvegetasjonen langs vassdrag
jf. vannressursloven § 11

det er satt krav om revegetering i

k) Utover dette ber vi om at følgende

k) Tas til orientering.

planarbeidet:

Søknad om tiltak kommer i neste runde.

vurderes og gjøres rede for i det videre

Sjekkliste er utfylt.
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Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1
første ledd bokstav g). Se bl.a.
Miljødirektoratets veileder:

Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid §
4.

Støy, se retningslinje for behandling av
støy i arealplanlegging T-1442/2021.

Estetisk utforming/landskapsestetikk,
jf. pbl. § 1-1 femte ledd.

Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte
ledd.

Barn og unges oppvekstvilkår.
Risiko- og sårbarhetsanalyse.

Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til
12, jf. § 7.

Vannforskriften § 12.
9

Agder Fylkeskommune
a) Tas til orientering

a) Utbedring av riksveinettet i Agder er
nødvendig og viktig arbeid

og fylkeskommunedirektøren ser positivt
på planoppstarten.

b) I det videre planarbeidet forutsettes det

at det tas normale planhensyn, i forhold til
klima, miljø og naturinteresser, barn og

b) Tas til etterretning. Redegjort for i
planbeskrivelsen.

unges interesser og gjennomførbarhet. Vi
har følgende spesifikke merknader

tilknyttet kulturminnevern, vannmiljø og
friluftsliv/rekreasjon.

c) Vannmiljø Rv 41 ligger langs

Tovdalsvassdraget og det er flere bekker i

området. Tiltakshaver er ansvarlig for at de

c) Satt krav om tiltaksplan i
planbestemmelsene.

nødvendige tiltak iverksettes slik at
forringelse av miljøtilstand ikke

forekommer. Det er kommunen som har

ansvar for at denne vurderingen blir gjort.
d) Kulturminnevern. På det nåværende

d) Arkeologisk registrering for parsell 1

konflikter med kulturminner/-miljøet.

Konkludert med at: anser potensialet for

stadium kan vi ikke se noen umiddelbare
Arkeologi -Fylkeskommunen har vurdert

at det må gjennomføres en arkeologisk

og 2 ble gjennomført mai 2022.
å finne nye automatisk fredede

kulturminner innenfor de to parsellene
som meget lite. Har dermed ingen

undersøkelse
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spesielle merknader i forhold til
arkeologiske kulturminner.

Arkeologisk registrering for parsell 3 ble
gjennomført august 2022. Konkludert

med at: anser potensialet for å finne nye
automatisk fredede kulturminner

innenfor parsellen som meget lite. Har
dermed ingen spesielle merknader i

forhold til arkeologiske kulturminner.
e) Tovdalsvassdraget som opplevelses-

e) Tas til orientering. Det er ikke

Vurder å sette av arealer til parkering og

av Tovdalsvassdraget.

ressurs.

opphold langs vassdraget. Det er fisk i

tilrettelagt for parkering for fritidsbruk

vassdraget, og det kan være aktuelt å

Prosjektet er utbedringstiltak med

hensiktsmessig å sette av arealer slik at

tilfredsstillende horisontal og

tilrettelegge for fritidsfiske. Det kan være

formål om få gul midtlinje,

vertikalkurvatur og sikkert sideterreng.

tilretteleggingen kan få en universell

Prosjektet har hverken midler eller

utforming. Vassdraget kan i tillegg
anvendes til padling/roing, og vi

oppfordrer derfor om å vurdere om det er
aktuelt å sette av areal til parkering og

mandat til å tilrettelegge for dette
ønsket.

utsettingsbrygge.
10 NVE

Tas til etterretning.

Kun generelle innspill.
NVE vil prioritere å gi konkrete innspill og

uttalelser til reguleringsplaner der det bes
om faglig bistand til konkrete

problemstillinger. På grunn av stor

saksmengde i forhold til tilgjengelige

ressurser har ikke NVE kapasitet til å gå
konkret inn i alle varsler om oppstart til
reguleringsplaner. Etter en faglig
prioritering gir vi bistand til de

kommunene som har størst behov
11Bane NOR
a) Bane NOR minner om at innenfor 30

a) Tas til følge. Generelt er det søkt å

meter fra nærmeste spors midtlinje må

legge linja 30 meter fra spors midtlinje.
Noen plasser er dette ikke mulig. Møter

det innhentes tillatelse for anleggstiltak

med BaneNor har vært avholdt i
planleggingsarbeidet.
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b) Bane NOR vil ikke tillate inngrep i

b) Tas til etterretning. Det er ikke

eller andre tiltak som kan utsette

Det er ikke ledet overvann til jernbanen i

jernbanens fyllinger mot Herefossfjorden,
jernbanen for økt fare for flom-, erosjons-

planlagt inngrep i jernbanens fyllinger.
nye overvannstraser. Eksisterende

, setnings og/eller skredskader. Vi gjør

overvannstraser vil beholdes. Siden

ledes mot jernbanen. Nytt veitiltak kan

(Herefossfjorden) vil vannet måtte

også oppmerksom på at overvann ikke kan

jernbanen ligger mellom veien og utløp
passere jernbanen. Nytt veitiltak vil

ikke legge til grunn bruk av jernbanens

medføre noe mer «harde» flater (asfalt)

stikkrenner.

enn dagens situasjon, men dette er

marginalt og ivaretatt og beskrevet i

fagrapport overvann. Derimot vil det

kunne bli beregningsmessig økning pga

faktisk økt nedbør og større klimapåslag
og sikkerhetsfaktorer enn ved

beregninger utført ved byggeperiode for
anlegget. Dette er faktorer som ikke
kommer av veitiltaket, men pga.
regelverk og klima.
c) Bane NOR har en rekke krav til

c) Tas til følge. Statens vegvesen er klar

Forventer at forslagsstiller setter seg inn i

konsulent satt følgende krav:

planlegging i nærheten av jernbanen.
dette materialet før det utarbeides

over dette og har derfor i bestillingen til
«Nærføring til elv og jernbane medfører
at kompetanse innen disse fagfeltene er

planforslag.

nødvendig.»
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