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Innspill til forslag til kommunedelplan for
strekningen E18 Dørdal-Grimstad
Vi viser til brev mottatt per e-post 11. april 2019 om forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for E18
Dørdal - Grimstad til offentlig ettersyn. Vi takker for muligheten til å gi innspill, og Forum for natur og friluftsliv Agder
(FNF Agder) har følgende innspill;

Generelt
Ny veitrase må legges nærmest mulig eksisterende E18 for å begrense mengden nye inngrep. Ved en så stor
utbygging blir den samlede belastningen på naturmangfold og friluftsliv stor, og ny veitrase med planlagt veistandard
vil berøre viktige natur og friluftslivsområder som fører til barriereeffekt og fragmentering. Derfor ber vi om at det
legges stor vekt på ikke-prissatte konsekvenser som naturmangfold og friluftsliv ved valg av veitrase, og at man
strekker seg langt i å tilpasse seg terreng og legge til rette løsninger som kan virke avbøtende på konsekvensene for
naturmangfold og friluftsliv. I konsekvensutredningen ble flere viktige forhold beskrevet for friluftsliv og
naturmangfold, og når man ser på sammenstillingen av ikke prissatte konsekvenser i konsekvensutredningen er det
flere alternativer som rangeres høyere enn de som er på høring. Vi henviser til forholdene som er beskrevet og
konsekvensvurderingene i rapporten, og håper dette legges til grunn i det videre arbeidet.

Parsellen Dørdal – Tvedestrand
På delstrekningen 3 Tangen vest – Skorstøl ønsker vi å kommentere følgende for de forskjellige ikke-prissatte
konsekvensene;
•

•
•

For å opprettholde stinettet mellom Fiane og Klavfjell er det viktig at den nye E18 bygges med
passeringspunkter der turløyper krysser ny vei. Det samme gjelder for løypenettet mellom Haugen
og Haugsetra. Vegen vil føre til økt støy i friluftslivsområdene som ligger i nærheten, og avbøtende
tiltak som støydemping må prioriteres for å redusere de negative konsekvensene.
Postvegen er et viktig friluftsområde som må tas hensyn til.
Ut fra forslag til kommunedelplanen vil ny vei krysse Gjerstadvassdraget med ny bru like øst for
eksisterende E18. Vassdraget er vernet, hvor naturmangfold og friluftsliv er trukket fram som en del
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av verneformålet. Kryssingen av vassdraget bør bli gjort slik at det blir minst mulig naturinngrep og
at elvene ikke blir tilført forurensning fra vegen.
På delstrekningen 5 Lindland - Tvedestrand ønsker vi å kommentere følgende for de forskjellige ikke-prissatte
konsekvensene;
•

•

I østre del av Tvedestrand ligger det i dag store naturområder som er verdifulle fordi de ligger uforstyrret av
menneskelig aktivitet. Traseforslaget som er lagt ut til høring for denne strekningen kløyver dette
naturområdet og vil føre til økt støy i friluftslivsområdene som ligger i nærheten. Viltets årstrekkmønster, fra
og mot kysten, vil bli sperret av den nye motorveien. Skadevirkningene kan avbøtes noe ved at veien bygges
med tuneller og gode viltoverganger.
Vegårsvassdraget er vernet hvor naturmangfold og friluftsliv er trukket fram som en del av verneformålet.
Kryssingen av vassdraget bør bli gjort slik at det blir minst mulig naturinngrep og at elvene ikke blir tilført
forurensning fra vegen.

Parsellen Arendal - Grimstad
Alternativet som er på høring kommer nær bebyggelse. Veg i tunell gir færre ikke prissatte konsekvenser, og vi ber
om at det vurderes om ytterligere av vegstrekningen kan legges i tunell, slik at konsekvensene for boligområder og
nærturområder kan bli mindre negative.
På delstrekningen 22 Asdal – Temse ønsker vi å kommentere følgende for de forskjellige ikke-prissatte
konsekvensene;
•
•
•

Det er viktig at kryssingen av Lilleelv og Nidelv bli gjort slik at det blir minst mulig naturinngrep og at elvene
ikke blir tilført forurensning fra vegen. Delområde Lilleelv er registrert som A-lokalitet for elvemusling.
Løbbåsen-Rannekleiv-Stampefoss og Langevol – Tingstveit er svært viktige friluftsområder i Arendal
kommune.
Lerestveit har registrering av viktig naturtype som gammel fattig edellauvskog med flere rødlistede
sopparter.

Konklusjon
Ny veitrase må legges nærmest mulig eksisterende E18 for å begrense mengden nye inngrep. Vegutbyggingen vil
føre til store inngrep og negative konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv i planområdet.
Konsekvensutredningen viser at konsekvenser for natur og naturressurser er størst det hvor vegen legges i ny trase.
Planbeskrivelsen viser at vegen går bortsatt fra kortere stykker gjennom Grimstad, Arendal og Brokelandsheia
gjennom naturområder. Ved en så stor utbygging, blir den samlede belastningen på naturmangfold og friluftsliv stor.
Nye E18 skal i tillegg ha en vegstandard som fører til barriereeffekt og fragmentering. Tapet er ikke bare den naturen
som forsvinner i veganlegget, men også forringelsen i de tilliggende natur- og rekreasjonsområder. Derfor ber vi om
at det legges vekt på ikke-prissatte konsekvenser som naturmangfold og friluftsliv ved valg av veialternativ, og at
man strekker seg langt i å tilpasse seg terreng og legge til rette løsninger som kan virke avbøtende på konsekvensene
for naturmangfold og friluftsliv. Arealendringer den største trusselen mot det biologiske mangfoldet, og dermed
også den viktigste årsaken til at arter kommer på Norsk rødliste for arter. 90 % av de truede artene antas å være
negativt påvirket av arealendringer, og disse må tas hensyn til. Det er viktig at den nye E18 bygges med
passeringspunkter der turløyper, viltkorridorer og veier som er viktige for lokalsamfunnet krysser ny vei.
Viltpassasjer må legges der naturlige vilttrekk er for å minske konsekvensene for dyrelivet.
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For Forum for natur og friluftsliv Agder
Jorunn Haugen, koordinator
Kopi:
Gjerstad kommune
Risør kommune
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Grimstad kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
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