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Planbeskrivelse 
Forslag til detaljreguleringsplan for trafikksikkerhet fv.415 
Simonstad, Åmli kommune 
 

 
 
 
Sammendrag 
 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs fv. 415 på 
strekningen Gjerulstadkilen i øst til Simonstad næringsområde i vest. Det er forventet betydelig 
trafikkøkning av tunge kjøretøy på fv. 415, spesielt tømmervogntog, knyttet til etablering av ny 
Biozin®-fabrikk på Jordøya, samt utvidelse av produksjonskapasitet på eksisterende sagbruk 
Bergene Holm Nidarå. Gående og syklende er i dag nødt til å benytte fylkesveien, som har et 
høyt fartsnivå. 
 
Gang- og sykkelveien vil øke trafikksikkerheten for gående og syklende og mulighetene for å 
gå og sykle mellom boligene i nærområdet blir vesentlig bedre. Dette er igjen positivt for 
folkehelsen. Tiltaket legger også til rette for mer miljøvennlige reiser og større mulighet til å 
bevege seg uten bil. På sikt kan strekningen inngå i et større nettverk for gående og syklende. 
Når ny fylkesvei mellom Selåsvatn og Simonstad blir bygget vil gamleveien ligge igjen som en 
lite trafikkert lokalvei, og det er kort vei til Nelaug stasjon på sykkel.  På sikt ser en også for seg 
sammenhengende vei for gående og syklende til Åmli sentrum og videre opp til Treungen.  
 
Konsekvensene for landskapet, naturmiljøet, kulturmiljøet/kulturminner og vann- og vassdrag 
vurderes som små. Tiltaket beslaglegger noe jordbruksareal (~3,0 daa). 
 
Samlet sett vurderes tiltaket som meget samfunnsnyttig. 
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1. Bakgrunn og hensikten med planen 
 
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide detaljert reguleringsplan for gang- og sykkelvei 
langs fv. 415 ved Simonstad i Åmli kommune. Det er forventet betydelig trafikkøkning av tunge 
kjøretøy på fv. 415, spesielt tømmervogntog, knyttet til etablering av ny Biozin®-fabrikk på 
Jordøya, samt utvidelse av produksjonskapasitet på eksisterende sagbruk Bergene Holm, avd. 
Nidarå. Planen skal bidra til bedre trafikksikkerhet for gående og syklende i området. 
 
Det er rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co as som fremmer planforslaget på vegne av Åmli 
kommune. 

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet 
 
Planområdet ligger ved Simonstad og omfatter strekningen fra Gjeruldstadkilen til vestre kryss 
til Jorøya, og omfatter areal langs nordsiden av fv. 415 Planen berører hele eller deler av 
følgende gnr./bnr.: 44/20, 21, 22, 24, 29, 33, 41, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 68, 73, 85, 87 og 
600/415. Se Figur 1. 
  

 

Figur 1. Oversiktskart over planområdet. Gul linje viser en grov oversikt over strekningen der det 
planlegges GS-vei 

For ytterligere beskrivelser av eksisterende forhold i planområdet vises det til kap. 6 
Virkninger/konsekvenser av planforslaget. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 
 
Kapittelet omhandler planer og føringer på ulike nivå i forvaltningen som planarbeidet må 
forholde seg til. 
 

3.1 Nasjonale mål, lover, forskrifter og retningslinjer 
3.1.1 Nasjonale mål 
Overordnede politiske mål omtalt i stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og 
konvensjoner skal legges til grunn ved planleggingen. Dette gjelder blant annet mål om 
redusert klimautslipp, redusert transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, alle skal ha 
muligheter for friluftsliv, sikring av biologisk mangfold, sikring av et representativt utvalg av 
kulturminner og kulturmiljøer, redusert omdisponering av de mest verdifulle 
jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle mv.  
 

Relevans for planarbeidet: De fleste forholdene over er omtalt i kap. 6 Konsekvenser 
av planforslaget.  

 
3.1.2 Lover  
I tillegg til plan- og bygningslovens (pbl) vil planforslaget måtte forholde seg til en rekke 
sektorlover (f. eks. naturvernloven, kulturminneloven, diskriminerings- og 
tilgjengelighetsloven) som har bestemmelser om disponering og utforming av arealer. 
 
3.1.3 Forskrift om konsekvensutredning 
Planen og tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredninger.  
 
Planen vurderes ikke å komme inn under forskriften §§ 6 og 7 om planer som alltid skal 
konsekvensutredes. Fv. 415 gjennom området er forskriftsfredet (Simonstad 
kompensasjonsvei) gjennom kulturminneloven. Fredningen gjelder strekningen kryss fv. 41 til 
Storbrua, en strekning på over 13 km. Planlagte gang- og sykkelvei vil ligge langs veien og 
berører ikke veien direkte. Gang- og sykkelvei langs fylkesveien medfører kun inngrep av 
svært beskjedent omfang og de samlede virkningene av tiltaket vurderes som marginale. En 
kan ikke se tiltaket medfører vesentlige virkninger for vernet av fylkesveien. Det vurderes ikke 
være behov for konsekvensutredning knyttet til planlegging av gang- og sykkelvei langs 
fylkesvei. 
 
Planen faller heller ikke inn under § 8 jf. forskriftens vedlegg II om planer og tiltak som skal 
vurderes nærmere. Kriterier for om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
følger av forskriftens § 10. Planlagte gang- og sykkelvei vurderes ikke å få vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn i forhold til utløsningskriteriene i forskriftens § 10. 
 
3.1.4 Universell utforming 
Universell utforming er nedfelt i formålsparagrafen til plan- og bygningsloven av 2008. 
Prinsippet er at universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte 
byggetiltak. I teknisk forskrift til plan- og bygningsloven og veileder til teknisk forskrift er krav 
og løsninger nærmere nedfelt og beskrevet. Universell utforming er videre innarbeidet i bl.a. 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, friluftsloven og lov om offentlige anskaffelser.  
En mye brukt definisjon av universell utforming er følgende: «Universell utforming betyr at 
produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes på en slik måte at 
alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle 
tilpasninger eller hjelpemidler.»  
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3.2 Regionale planer og føringer 
3.2.1 Regionplan Agder 2030 
Regionplan Agder er Agder-regionens viktigste overordnede dokument for regional utvikling. 
Hovedmålet med Regionplan Agder 2030 er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og 
økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. 
Planen har fem hovedsatsingsområder: 

 
o Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter 
o Verdiskaping og bærekraft 
o Utdanning og kompetanse 
o Transport og kommunikasjon 
o Kultur 

 
Relevans for planarbeidet: Reguleringsplanen bidrar til bedre forhold for gående og 
syklende i Åmli og større mulighet for å velge sykkel som transportmiddel.  

 
3.2.2 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016 – 2021 
Formålet med vannforvaltningsplanen er å gi rammer for fastsetting av miljømål som skal sikre 
en mest mulig helhetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av vannforekomstene, i et langsiktig 
perspektiv. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder sitt formål er å bedre 
tilstanden for naturen i alle vannforekomster, og prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12, 
om bærekraftig bruk er ivaretatt. Miljømålet for naturlige vannforekomster av overflatevann 
(elver, innsjøer og kystvann) er at de skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand innen 
2021. 
 

Relevans for planarbeidet: Planen har avrenning til vannforekomst Nidelva og Nelaug.  
 

3.3 Kommunale planer  
3.3.1 Kommuneplanen 
Kommuneplanen for Åmli kommune ble vedtatt 27.02.2020. Planområdet er i gjeldende 
kommuneplan 2019-2031 avsatt til LNF-formål. Fv. 415 er avsatt til samferdselsformål. Deler 
av området omfattes av hensynsone flomfare. Det følger av bestemmelsene til 
kommuneplanen at hensynssona for flomfare for Nelaugvannet er satt til kote + 143. Se Figur 
2 

 

 
Figur 2. Utsnitt av gjeldende kommuneplan for området. Det meste av området er avsatt til LNF. 
Området omfattes også av hensynssone faresone flomfare. 
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3.4 Gjeldende reguleringsplaner og tilgrensende planer 
3.4.1 Reguleringsplan for fv. 415 Simonstad - Selåsvatn 
Planområdet er uregulert med unntak av et lite areal lengst i øst som omfattes av 
reguleringsplan for fv. 415 Simonstad – Selåsvatn.  
 
Planområdet grenser i vest til detaljreguleringsplan for Simonstad næringsområde som i 
skrivende stund ikke er vedtatt. Reguleringsplan for Jordøya sees midt i kartet og berøres ikke 
av planarbeidet. Se Figur 3. 
 

 
Figur 3. Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner for området. Reguleringsplan for fv. 415 Simonstad – 
Selåsvatn sees lengst til høyre i bildet. Det er et pågående planarbeid, som omfatter regulering av 
næring i vestre del av planområdet (ikke vedtatt enda). Reguleringsplan for Jordøya sees midt i kartet. 
 

3.5 Fredning av fv.415 
Parsellen av fv. 415 fra Storbrua til Rislandsfeta (Askeladden ID 129025), er fredet etter 
kulturminneloven §22a, 21.12.2009, og er oppført i Nasjonal verneplan for veier, bruer og 
veirelaterte kulturminner som objekt nr. 200.  
 
Formålet med fredningen er å bevare denne parsellen av fv. 415 med elementer som 
eksempler på kompensasjonsvei bygd på 1960-70-tallet som erstatning for nedlagt jernbane. 
Fredningen omfatter veiens linjeføring i terrenget, dvs. veiens horisontal- og vertikalkurvatur. 
 
Åmli kommune omtaler fredningen som følger i notat av 25.04.19 rev. 05.06.19:  

Fredningen er gjort av Riksantikvaren med skriv/vedtak 21.12.2009. Veien er fredet fra 
Storbrua til Rislandsfeta under Kategori Kompensasjonsvei, verneverdi oppgitt til 
Tidstypisk – gjenbruk av gml. jernbanetrasè og Omfang av vernet er gitt Linjeføring. I 
fredningsbestemmelsene, som må betraktes som forholdsvis strenge, heter det under 
III Fredningsbestemmelser i pkt. 2. Ombygging er ikke tillatt. Unntak fra dette er 
ombygginger av hensyn til trafikksikkerhet, eventuelle tilbakeføringer jf. Punkt5, eller 
som anført i godkjent forvaltningsplan. Pkt. 5. Tilbakeføringer kan gjennomføres 
dersom de kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter godkjennelse fra 
forvaltningsmyndigheten.  

 
Under IV Dispensasjon heter det: Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt VI, kan i særlige 
tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke 
medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § I5a første ledd. 
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Fra Storbrua og nordover til litt nord for Simonstad stasjon følger fv. 415 ikke noen 
gammel jernbanetrase, her ligger den omtalte gamle jernbanetraseen intakt slik den 
har ligget siden byggingen rundt 1910. Fra ca. avkjøringen til grendehuset Vonheim og 
nord-/vestover er fylkesveien bygd i jernbanetraseen. Grensene til jernbanen-/veigrunn 
er meget variable på strekningen.  
 
Fredningen, om den håndheves strengt uten mulighet for unntak eller dispensasjon for 
den aktuelle strekningen kunne komme til å legge betydelige hindringer for en sterkt 
ønsket samfunnsmessig utvikling på Simonstad. Til nå har en oversikt over planer for 
samlede private og offentlige investeringer på godt i overkant av 4 milliarder kroner i 
området. 
 

Arealet som omfattes av fredningen er vist med blått i Figur 4. 

 
Figur 4. Illustrasjonen viser næringsområde under regulering (gjennomsiktig gul figur) eiendomsgrenser 
der veigrunn er markert turkis. Hentet fra kommunens notat.  
 

3.6 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
3.6.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Målet med planretningslinjene er å fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, 
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønstre og transportsystem bør 
legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.  
 

Relevans for planarbeidet: De fleste forholdene over er omtalt i kap. 6 Konsekvenser 
av planforslaget.  

 
3.6.2 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene  
Formålet med de statlige planretningslinjene er å:  

a) sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.  
b) sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.  
c) sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet 

med å redusere klimagassutslipp.  
 

Relevans for planarbeidet: Det planlegges for gs-vei, noe som kan bidra til at flere 
velger sykkel som transportmiddel. Reduserte klimagassutslipp. 

 
3.6.3 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen  

Formålet med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen er å:  
a) Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.  
b) Gi kommunene bedre grunnlag for å innlemme og ivareta barn og unges interesser 

i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling.  
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c) Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt 
med andre hensyn/interesser.  

 
Relevans for planarbeidet: Barn og unges interesser er beskrevet og ivaretatt – se kap. 
5 Planforslaget og 6 Konsekvenser av planforslaget.  

 

4. Planprosess  
 

4.1 Oppstartsmøte 
Det ble avholdt oppstartsmøte med administrasjonen i Åmli kommune 26.05.2020. Referat fra 
oppstartsmøtet foreligger. Det ble gitt generelle og konkrete tilbakemeldinger i forhold til 
overordna planer og formålet med planarbeidet.  
 

4.2 Varsel om oppstart av planarbeid 
Planarbeidet ble kunngjort den 06.07.2020 ved brev til berørte parter/grunneiere, offentlige 
instanser og grupper/organisasjoner, i tillegg til annonse i Tvedestrandsposten og kunngjøring 
på hjemmesidene til Stærk & Co og Åmli kommune. Frist for merknader ble satt til 24.08.2020.  
 

4.3 Medvirkning 
Det har ikke vært avholdt egne informasjonsmøter ifb. kunngjøringen. Dersom kommunen 
ønsker at det skal avholdes informasjonsmøte ifb. det offentlige ettersynet, vil dette bli 
kunngjort samtidig som høringsbrevet sendes ut.  

 

4.4 Innkomne merknader til kunngjøringen 
Det kom inn 6 merknader ved kunngjøring om oppstart av planarbeid, 4 fra offentlige instanser 
og 2 fra private/andre aktører. Det er laget et eget vedlegg med sammendrag av merknadene 
med forslagsstillers kommentarer. Alle merknadene vedlegges i sin helhet planforslaget.  
 

5. Beskrivelse av planen 
5.1 Generelt 
Reguleringsplanforslaget er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf. plan- og 
bygningsloven (pbl.) § 12-3 av 2008. Arealformål er angitt iht. § 12-5. Bestemmelser er 
utarbeidet iht. § 12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht. pbl. § 4-2.  
 
Forslag til reguleringsplankart er utarbeidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i 
Euref koordinatsystem med et detaljeringsnivå tilsvarende FKB-A. Focus Arealplan 2020 er 
benyttet. Kartet er konvertibelt med sosi-format, versjon 4.5.2. 
 

5.2 Planavgrensning 
Planområdet er på rundt ~43 daa. Det er tatt med areal ut til senterlinje fv. 415 og en god del 
areal nord for fylkesveien. Planen berører hele eller deler av følgende gnr./bnr.:  44/20, 21, 22, 
24, 29, 33, 41, 46, 47, 48, 50, 52, 55, 68, 73, 85, 87 og 600/415. Planavgrensning som ble 
kunngjort er vist i Figur 5. 
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Figur 5. Planavgrensning ved kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid, datert 06.07.2020. 

Plangrensa er redusert i forhold til det som ble vist ved oppstart av planarbeidet. Dette gjelder 
i hovedsak avgrensningen mot nord. I vest er planområdet innsnevret slik at det kun omfatter 
gang- og sykkelvei med sideareal.  
 

5.3 Arealbruk 
Planområdet omfatter et areal på ~43 daa. Den aktuelle strekningen er på ~2000 m. I Tabell 
1 framgår arealformålene, og en arealoversikt av de ulike formålene: 

Arealformål Symbol 
Areal 
(daa) 

Kjørevei (2011) SKV 5,5 

Gang-/sykkelvei (2015) SGS 6,2 

Annen veigrunn – tekniske anlegg (2018) SVT 4,8 

Annen veigrunn – grøntareal (2019) SVG 1,0 

Landbruksformål (5110) LL 16,0 
Bruk og vern av sjø- og vassdrag med tilhørende 
strandsone (6001) 

V 0,5 

SUM  42,6 
Tabell 1. Arealoversikt 
 
Forslag til reguleringsplankart framgår av Figur 6. 
 

 
Figur 6. Forslag til reguleringsplankart.  
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5.4 Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene i planen 
5.4.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
 
For oversiktens skyld er det utarbeidet illustrasjonsplaner (1-3) som viser profilnummer. Se 
vedlegg 4 for oversikt over profilnummer.   
 
Kjørevei - SKV 
Eksisterende fylkesvei 415 er regulert inn i tråd med dagens forhold. Planen omfatter ingen 
tiltak i fv. 415 og veien vil ligge slik den gjør i dag. Eksisterende fylkesvei omfattes av områdene 
o_SKV1 – o_SKV2. o_SKV5 ligger som vertikalnivå 3 og omfatter eksisterende bru. 
 
På grunn av stor avstand mellom eksisterende avkjørsler langs fylkesveien er det vurdert som 
lite hensiktsmessig å samle disse. To avkjørsler må legges om (ved profil 100 og profil 480) 
og det er planlagt to nye atkomstveier i den forbindelse (SK3 og SK4). Se beskrivelse nedenfor. 
Øvrige eksisterende avkjørsler er regulert inn i tråd med eksisterende forhold. Det er små 
høydeforskjeller i området og gs-veien får ingen konsekvenser for avkjørslene. Det er vist 
atkomstpiler i eksisterende avkjørsler. Krav til frisikt fra eksisterende avkjørsler til gs-vei er 
sikret i bestemmelsene.  
 
SK3 
Atkomstveien ved eiendommen gnr/bnr 44/24, Simonstad 337 (profil 480) og innenforliggende 
eiendommer legges om (se Figur 7) som følge av knapt med areal mellom fylkesveien og 
bygningene på gnr/bnr 44/24. SKV3 er regulert inn med bredde 4,0 m inkl. tosidig skulder (0,25 
cm).  
 
SK4 
Avkjørsel til hytte på eiendommen gnr/bnr 44/29,46 (profil 100) må legges om som følge av 
store høydeforskjeller. Atkomsten er foreslått flyttet østover og koblet sammen med avkjørsel 
til nr. 377 (profil 60) slik at antall avkjørsler reduseres. Løsningen innebærer ~100 m kjøring 
på gang- og sykkelvei. Dette vurderes som trafikksikkerhetsmessig akseptabelt da trafikken til 
hytta er lav. Dagens atkomst fra hytta ut på fv. 415 stenges. Se Figur 7. SKV4 er regulert inn 
med bredde 3,0 m inkl. tosidig skulder (0,25 cm).  
 
 
 
 

 
Figur 7. Utsnitt av reguleringsplankartet som viser SKV3 til venstre og SKV4 til høyre.  
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Gang- og sykkelvei - SGS 
o_SGS1 – o_SGS3 er regulert til offentlig gang- og sykkelvei. Gang- og sykkelveien er regulert 
inn med bredde 3,0 m inkl. 0,25 cm to-sidig skulder jf. Statens veivesen sin veinormal N100. 
Gang- og sykkelveien skal nyttes som atkomstvei på to strekninger, og mellom profil 60 - 110 
og profil 1730 - 1970 er gs-veien derfor regulert inn med bredde 3,5 m inkl. 0,25 cm to-sidig 
skulder. 
 
Veiskillet mellom vei og gs-vei er som hovedregel planlagt med bredde 3,0 m målt fra veikant 
til veikant, jf. N100. Det er benyttet smal løsning 1,0 m veiskille og rekkverk på to 
delstrekninger. Dette gjelder strekningen mellom profil 420 – 510 og mellom profil 880-1050, 
der en har valgt å legge gs-veien 1 m fra veikant og med rekkverk.  
 
Profil 420 - 510 
Bolighuset og uthuset på gnr/bnr 44/24 (nr 337) ligger tett inntil fylkesveien. Se Figur 8. 
Veiskillet mellom fylkesveien og gs-veien er derfor redusert til 1,0 m (profil ~420 – 480). 
Minsteavstanden mellom veikant gs-vei og boligen på 337 er ~3,8 m. Løsningen krever 
rekkverk pga. fartsgrense 80 km/t. Eksisterende avkjørsel i området må flyttes da rekkverket 
blir stående i siktsonen til avkjørselen. Avkjørselen er flyttet til vestsiden av uthuset, og det må 
bygges ny atkomstvei til nr 337 og eiendommene innenfor. Dette vil gi en trafikksikker løsning, 
som også bidrar til mindre trafikk gjennom tunet til 337. 
 

 
Figur 8. Foto som viser bolighuset på gnr/bnr 44/24 (nr 337) 
 
Det er vurdert å legge gang- og sykkelveien nord for eiendommen gnr/bnr 44/24. Løsningen 
innebærer ca. 70 m lengre gs-vei og dette vil framstå som en omvei. Omveier medfører større 
risiko for at gående og syklende velger å gå/sykle på fylkesveien. Omlegging av fylkesveien 
for å unngå nærføring til nr 337 vil kreve store og omfattende inngrep og anbefales ikke. 
Omleggingen vil måtte skje over flere hundre meter (anslagsvis rundt 600 m). 
 
Profil 880 - 1050 
Gang- og sykkelveien krever utvidelse av dagens skjæring langs fylkesveien mellom profil 880 
og 1050. Terrenget mot nord er bratt og for å unngå store terrenginngrep er det foreslått smalt 
skille (1,0 m) og rekkverk mellom fylkesveien og gs-veien. Det er ingen avkjørsler på 
strekningen. Se Figur 9 og Figur 10. 
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Figur 9. Smal løsning og rekkverk mellom fv. og GS-vei mellom profil 880 – 1050. Vonarheim til høyre. 
 

 
Figur 10. Smal løsning mellom fv. og GS-vei mellom profil 880 – 1050 sett mot øst. Løsningen krever 
rekkverk, dette er ikke vist.  
 
Dersom det legges inn 3,0 m skille mellom fv. og gs-vei innebærer dette betydelig større 
terrenginngrep, større konsekvenser for landskapet og et vesentlig større masseoverskudd. I 
tillegg ventes det å bli behov for større kostnader knyttet til sikring pga. større skjæringshøyder 
(opptil ~12 m gitt helling 10:1 uten paller). 
 
Profil 1050 - 1200 
Gang- og sykkelveien krysser vassdraget (bekken fra Mjonevann) der det gamle brukaret 
ligger i dag. Gang- og sykkelveien følger den gamle veilinja fram til profil ~1200. Vertikalnivå 
2 viser arealene under brua, der vann og kantsone skal tas vare på, mens vertikalnivå 3 viser 
selve gs-veien med tilhørende skulder og rekkverksrom. Se Figur 11. 
 
Gang- sykkelveien vil på denne strekningen ligge noe lavere enn fylkesveien. Grunnen til dette 
er at det gamle brukaret med tilhørende vei ligger lavere enn dagens vei. Se Figur 12. 
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Figur 11. Mellom profil 1050 – 1200 vil gs-veien legges i en bue utenom fylkesveien for å kunne benytte 
et eldre brukar og deler av den gamle veien. Vertikalnivå 2 til venstre, vertikalnivå 3 til høyre. 
 

 
Figur 12. Krysningspunkt for gang- og sykkelveibru. Gammelt brukar til venstre i bildet. 
 
Profil 1500 - 2000 
Mellom profil 1500 og 1200 planlegges gs-veien på eksisterende lokalvei. Deler av veien 
benyttes i dag som atkomstvei til boliger (4 stk). Vegnormalen N100 åpner for at gang- og 
sykkelvei også kan nyttes som atkomstvei der trafikkbelastningen er lav (inntil ca. 10 boliger). 
Bredden på gs-veien er økt til 3,5 m der veien også skal nyttes som atkomstvei.  For å knytte 
gs-veien inn mot veinettet i vest er det regulert inn en kobling mellom eksisterende atkomstvei 
og veien som ligger i reguleringsplanen for Simonstad næringsområde. Se Figur 13. 
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Figur 13. Til venstre: gang- og sykkelvei planlegges på lokalvei. Til høyre: Lengst i vest knytter gs-veien 
seg inn mot det regulerte næringsområde vest på Simonstad og regulert veisystem.  
 
Annen veigrunn – tekniske anlegg - SVT 
Annen veggrunn, tekniske anlegg omfatter sonen mellom fylkesveien og gs-veien, samt 
sidearealene på den planlagte gs-veibrua i vertikalnivå 3 over grunnen.  
 
Annen veigrunn – grøntareal - SVG 
Sideareal langs nordsiden av gang- og sykkelveien og langs private atkomstveier er regulert 
til annen veggrunn, grøntareal. Bredden på områdene regulert til offentlig annen veggrunn – 
grøntareal langs gang- og sykkelveien er generelt sett på 3,0 m. Unntak fra dette er mellom 
Vonheim og Austigard (mellom profil 850 – 1150) der bredden stedvis er vesentlig større for å 
ta høyde behov for fjellskjæring og fylling. Bredden på annen veggrunn grøntareal langs 
private atkomstveier er 1,5 m. Det tillates skjæringer, fyllinger, murer og brukar innenfor 
formålet. Fyllinger skal sås til eller revegeteres ved hjelp av stedegen jord. 
 
5.4.2 Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 
Landbruksformål 
Areal på land som ikke er regulert til veiformål er regulert til landbruksformål (LL1 - LL3), slik 
de også er i kommuneplanen. 
 
5.4.3 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
o_V1 og V2 er regulert til bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Omfatter 
areal i bekken fra Mjonevann. Det planlegges ingen inngrep i formålet, og kantsoner og 
bekkebunn skal bevares.  
 
5.4.4 Hensynssoner 
Hensynssone faresone ras og skred – H310 
Det er registrert snøskredfare i Klomra (ca. profil 1000). Se Figur 14. Innenfor hensynssonen 
tillates ikke tiltak før skredfaren er avklart med ingeniørgeolog. 
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Figur 14. Hensynssone faresone ras og skred ved Klomra. 
 
Hensynssone faresone flomfare, H320 
Det er regulert inn fem områder for faresone flomfare (H320_1 – H320_5). Områdene omfatter 
areal som er definert som flomsone i kommuneplanen.  
 
5.4.5 Bestemmelsesområde 
Bestemmelsesområde – utforming, #1 
Det er regulert inn ett bestemmelsesområde – utforming i fbm. bru over bekken fra Mjonevann, 
se Figur 15. Innenfor område skal det etableres gang- og sykkelveibru. Eksisterende brukar i 
vest skal tas vare på. Brukaret vil framstå som et element i ny bru, men vil ikke være en del av 
den bærende konstruksjonen. Utforming av nye brukar skal harmonere med eksisterende 
brukar.  
 
 

 
Figur 15. Bestemmelsesområde utforming #1. 
 
5.4.6 Rekkefølgebestemmelser 
Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser knyttet til godkjenning av teknisk plan og frisiktsoner.  
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6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
Kapitlene tar for seg virkninger/konsekvenser av planforslaget slik det er beskrevet tidligere i 
planbeskrivelsen.  
 
Som nevnt i kap. 3.1 utløser planen ikke krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om 
konsekvensutredning. Relevante temaer er derfor ikke konsekvensutredet jf. forskriften, men 
temaene er vurdert og virkninger/konsekvensene av tiltaket er beskrevet i kapitlene nedenfor. 
Avbøtende tiltak beskrives der det er aktuelt. 
 
  

6.1 Nærmiljø og friluftsliv, hensynet til barn og unge, folkehelse og universell 
utforming  

 
Temaet nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukere av det 
berørte området. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, mens friluftsliv 
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 
naturopplevelse.  
 
6.1.1 Nærmiljø, friluftsliv, rekreasjon og folkehelse 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet ligger i sin helhet langs eksisterende fv. 415. Østre del av planområdet går 
igjennom skogsterreng, mens hoveddelen av planområdet ligger langs den spredte 
bebyggelsen på Simonstad. Det er dyrka mark i tilknytning til de flate områdene langs veien, 
både på nordsiden av veien og i områdene mot Nidelva. Eksisterende fv. 415 følger den gamle 
jernbanetraseen. Omtrent midt på strekningen ligger Simonstad stasjon og vanntårn. 
Stasjonsbygningen er revet, men vanntårnet, jernbaneskinnene og en gammel togvogn ligger 
igjen, og utgjør en viktig del av nærmiljøet. Se Figur 16. I 2010 ble det anlagt rasteplass i 
området og det holdes ulike arrangementer på stedet gjennom sommerhalvåret.  
 

 
Figur 16. Rasteplassen ved gamle Simonstad stasjon. Vanntårnet, de gamle jernbaneskinnene og 
jernbanevogner er bevart.  
 
Det er ikke registrert turløyper eller viktige utfartsområder i eller nær planområdet. Hovdefjell 
er et populært turmål et stykke øst for planområdet.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Ny gs-vei vil bidra til økt trafikksikkerhet for gående og syklende i området. I dag er det ikke 
tilrettelagt for denne trafikantgruppen, og tiltaket vil være svært positivt med tanke på å kunne 
bevege seg til fots og på sykkel i nærområdet. På sikt vil gs-veien også kunne bli en del av gs-
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vei til Åmli sentrum, og videre mot Treungen, der det er tilrettelagt for sykkel i forbindelse med 
den gamle jernbanetraseen, men også østover mot Hovde og krysset ved Nelaug når ny fv.415 
Selåsvatn – Simonstad står klar. Det er kun en kort strekning på ~300 m som mangler for å få 
en sammenhengende vei med lite trafikk helt opp til Hovde/Nelaugkrysset. Med den nære 
forbindelsen til jernbanestasjonen på Nelaug, vil strekningen både kunne benyttes av 
lokalbefolkningen mellom boligene i området og som turvei. Det vil være mulig å sykle til toget 
for de som ønsker det. Tiltaket vurderes å påvirke folkehelsen positivt.  
 
Boligen på eiendommen gnr/bnr 44/24 (nr 337) får gs-veien tett innpå og deler av 
plen/hagearealet utenfor boligen går tapt. Deler av ulempen knyttet til nærføring oppveies ved 
at dagens atkomstvei til innenforliggende eiendommer flyttes bort fra tunet. Flytting av 
atkomstveien gir mulighet for å etablere ny hagemark og et mer lukka og privat tun i de tidligere 
veiarealene. 
 
6.1.2 Barn og unges interesser 
Det er ingen skoler, barnehager, lekeplasser eller andre områder som er spesielt tilrettelagt 
for barn og unge innenfor planområdet. Simonstad vel har et grendehus på Vonheim, der det 
ligger til rette for å samles i ulike anledninger. Her er det enkle opparbeidete utearealer med 
benker, bord og et huskestativ. Lokalene kan være til glede for alle i lokalsamfunnet, inkludert 
barn og unge. 
 
Planen vil bidra til bedrede muligheter for bevegelse i nærmiljøet. Det vil bli tryggere og lettere 
å bevege seg mellom boligene i området.  
 
6.1.3 Universell utforming 
Ny gs-vei vil bli universelt utformet og følger i all hovedsak høydene på eksisterende fv. 415. I 
forbindelse med kryssing av bekken fra Mjonevann med bru vil gs-veien senkes noe i forhold 
til fv. 415. Et kortere strekk får fall på rundt 5%. Årsaken til dette er at eksisterende brukar i 
området, som skal beholdes, legger premissene for høydene på gs-veien.  
 

6.2 Landskap og landskapsbilde, stedets karakter 
Temaet landskapsbilde beskriver landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan 
landskapet oppleves fra de omkringliggende omgivelsene.  
 
Situasjonsbeskrivelse 
NiN Landskap er en kartløsning der alle landskapstyper i Norge er registrert på et overordnet 
nivå. I NiN Landskap er landskapet i Åmli beskrevet som et innlandslandskap med følgende 
generelle beskrivelse:  
 

Åpent dallandskap under skoggrensen med større innsjø og bebygde områder 
Landskapstypen omfatter dallandskap der dalformen er vid og åpen, med en gradvis 
og slak overgang til omkringliggende åser, fjell og/eller slettelandskap. Områdene 
ligger under skoggrensen, og de delene av landskapet som ikke er dominert av vann, 
vassdrag og våtmarker og evt. jordbruk og bebygde områder, er normalt dekket med 
skog. Områder av typen ligger ved innsjø som er større enn 8 km². Landskapet har et 
tydelig preg av menneskelig påvirkning. Mer enn 2 km² eller mer enn en fjerdedel av 
området har spredt bebyggelse, gårdsbruk, næringsområder, større 
samferdselsanlegg, flyplasser med større gressarealer, konsentrasjoner av 
bebyggelse eller teknisk infrastruktur i form av grender, bygder, små tettsteder, bolig 
og hyttefelt. 
 

Planområdet omfatter de nære veiarealene langs fv. 415 ved Simonstad. Under temaet 
landskapsbilde er det naturlig å beskrive landskapet som er synlig sett fra fylkesveien 
(influensområde).  
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Østre del av planområdet (profil 0 – 150) består av tett skogsvegetasjon og et par hus, som 
ligger et lite stykke inn i skogen. Området er tett og uten utsikt.  
 
Mellom profil 150 – 900 er landskapet et åpent jordbrukslandskap med spredt 
gårdsbebyggelse. Omtrent midt i dette området ligger gamle Simonstad stasjon og vanntårn. 
Stasjonsbygningen står ikke lenger, men vanntårnet, en togvogn og jernbaneskinnene ligger 
intakt. Stedet gir viktig informasjon om det historiske landskapet på stedet og er også med på 
å berike området visuelt. Fylkesveien følger jernbanelinja på denne strekningen og kurvaturen 
på veien er derfor svært rett. En rad med grantrær står langs rasteplassen og danner en slags 
vegg i det ellers åpne landskapet. Se Figur 17. 
 

 
Figur 17. Fylkesveien ligger parallelt med jernbanen. Til høyre i bildet sees gamle Simonstad stasjon og 
vanntårn. Arealet benyttes som rasteplass i dag. GS-veien planlegges til venstre for fylkesveien. 
 
Fra profil 900 – 1100 ligger fylkesveien i stor grad med en mindre skjæring mot nord. Det er 
også noe skjæring på sørsiden av veien. Skjæringene er ikke spesielt høye, men det bratte 
terrenget opp til Klomreknatten gjør landskapet på strekningen til et lukket landskapsrom uten 
utsikt og med tett skogsvegetasjon. Se Figur 18. 
 

 
Figur 18. Landskapet er lukket på en kortere strekning mellom profil 900-1100. Terrenget til venstre 
stiger opp mot Klomreknatten.  
 
Omtrent midt på strekningen (profil 1100), øst for Austigard, er det et lite landskapsrom, der 
bekken fra Mjonevann renner ut i Nidelva. Området er lite synlig fra fylkesveien. Fra nedsiden 
av fylkesveien sees en flott steinsatt bru med et enkelt, smalt steinvelv. Det ligger også et 
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eldre, steinsatt landkar i området og det er tydelige spor etter en gammel vei. Se Figur 19 og 
Figur 20. 
 

     
Figur 19. Fotografiet til venstre viser landkaret som ligger i området. Til høyre skimtes steinvelvsbrua, 
på fylkesveien.  
 

 
Figur 20. Bekken fra Mjonevann, sett fra brua på fylkesveien. Landkaret ligger til venstre i bildet, men 
er ikke synlig fra denne vinkelen. Foto: google maps. 
 
Mellom profil 1150 og 1500 er landskapet åpent med spredt gårdsbebyggelse. Ved gården 
Vollane er det en askeallé, som ligger som et fint nøkkelelement i landskapet. Ellers er det 
åpne jorder og spredt gårdsbebyggelse (gårdene Austigard og Vollane), som preger området. 
I nord er jordbrukslandskapet omkranset av skogkledte åser. Sør for fylkesveien ligger store 
flater med dyrka mark ned mot Nidelva. Se Figur 21 og Figur 22. 
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Figur 21. Landskapet er åpent, omkranset av skogkledte åser. Bak og til høyre i bildet sees alleen inn 
til Vollane gård. Foto: google maps. 
 

 
Figur 22. Mellom profil 1150 og 1500 er landskapet åpent. Nidelva ligger langs jordbruksmarka, sør for 
fylkesveien. Fotografiet er tatt fra brua på fylkesveien i profil 1150 Foto: google maps. 
 
Vestre del av planområdet (profil 1500 - 2000) har i utgangspunktet det samme landskapet, 
som øvrige arealer på strekningen, men det er tettere med vegetasjon i området, noe som gjør 
at det har en annen karakter enn det åpne jordbrukslandskapet lenger sør. Det ligger noen få 
boliger lengst vest i planområdet. Se Figur 23. 
 

 
Figur 23. Vestre del av planområdet er spredt bebygd. Området er tettere bevokst enn de åpne 
jordbruksområdene lenger øst. Foto google maps. 
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Den planlagte gs-veien vil ligge langs fylkesveien og følge veiens kurvatur. Enkelte plasser vil 
gang- og sykkelveien passere forholdsvis nær på bebyggelsen, noe som vil medføre noe 
beslag av hagemark.  
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Etter grendehuset ved Vonheim (profil 900-1100) går veien inn i skjæring. Det er skjæringer i 
dette området fra før og bratt opp mot Klomreknatten. Siden fylkesveien allerede ligger i 
skjæring og det står igjen terreng på sørsiden av veien, som buffer mot Nidelva, er 
konsekvensen av tiltaket likevel små. Mer plass mellom skjæringene vil gjøre at landskapet 
blir noe mere åpent i dette området. Se prinsippsnitt i Figur 24. 
 

 
Figur 24. Prinsippsnitt gs-vei i området med skjæring.  
 
Ved profil 1100 vil gs-veien trekkes noe bort fra fylkesveien for å benytte deler av den gamle 
veien og landkaret på stedet. Det vil gi en positiv variasjon i forhold til reiseopplevelsen og 
synliggjøre det gamle kulturminnet og vannspeilet i området ved at det åpnes mer opp. Totalt 
sett vil dette grepet være positivt for landskapsbildet ved at flere visuelle elementer som 
landkaret, vannspeilet og steinvelvsbrua kommer frem i dagen.  
 
Alleen opp mot Vollane gård vil miste et par trær i arealene nærmest fylkesveien. 
Konsekvensen blir likevel ikke store siden alleen er såpass lang at den fortsatt vil fremstå som 
et tydelig element i landskapet. 
 
Siste del av gs-veien (profil 1500-2000) går på eksisterende lokalvei inn til boligene i området. 
Tiltaket fører ikke til noen endring for temaet landskapsbildet.  
 
Totalt sett er konsekvensen for temaet landskapsbilde vurdert til å være ubetydelig. 
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6.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er definert som alle 
spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Begrepet kulturmiljø er definert som 
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Fylkesvei 415 - fredning  

 
 

Formålet med fredningen er å bevare denne delen av fv. 415 med elementer som eksempler 
på kompensasjonsvei bygd på 1960-70-tallet som erstatning for nedlagt jernbane. Fredningen 
omfatter veiens linjeføring i terrenget, dvs. veiens horisontal- og vertikalkurvatur.  
Fredningen er omtalt noe mer i kap. 3.5. 
 
Automatisk fredete kulturminner 
Ved oppstart av planarbeidet ba fylkeskommunen om at det måtte gjøres arkeologiske 
registreringer i området, for å avklare om planlagte tiltak er i konflikt med automatisk fredete 
kulturminner, jf. kulturminnelovens § 9. Befaring ble gjennomført av fylkeskommunen den 
04.09.2020. Det ble ikke gjort funn som det må tas hensyn til i planarbeidet. 
 
Nyere tids kulturminner 
Øst for Austigard ligger et eldre brukar og rester etter en eldre vei. Fv. 415 går også i bru over 
bekken fra Mjonevann i dette området. Brua er steinsatt med en smal, steinsatt lysåpning. 
Rester etter den gamle veien kan også sees på nordsiden av skjæringen langs Klomreknatten 
(ved Klomra). Veien ligger over dages fylkesvei. Objektene er ikke registrert som kulturminner 
i Askeladden eller naturbase.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Forholdet til forskriftsfredningen: Ny gs-vei vil i hovedsak følge kurvaturen på eksisterende 
fylkesvei ved at den ligger parallelt med denne. I vest vil gs-veien følge eksisterende lokalveier. 
Formålet med fredningen er at kurvaturen på veien opprettholdes, for å tydeliggjøre veiens 
historie og hvordan samferdselen har endret seg fra jernbane på 1900-tallet til at bilen tok mer 
og mer over utover i dette århundret. Siden ny gs-vei bygges ved siden av hovedveien, vil det 
i liten grad føre til inngrep i veikroppen. Hensikten med vernet vil ikke bli berørt av tiltaket. 

Parsellen av fv. 415 fra Storbrua til Rislandsfeta 
(Askeladden ID 129025), er fredet etter 
kulturminneloven §22a, 21.12.2009, og er oppført i 
Nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte 
kulturminner som objekt nr. 200. Veien er beskrevet 
slik i Miljødirektoratets naturbase kart:  
 
Dette er objekt nr. 200 i Statens vegvesens 
landsverneplan. Veien går fra Simonstad som har 
vært et sentralt sted for trelastindustri i lang tid, mot 
Åmli. Veien går i et kupert terreng i indre Agder og 
følger for en stor del Nidelva. Den har fullgod standard 
og er delvis lagt i den nedlagte jernbanens trase. Ved 
Simonstad ligger deler av skinnegangen igjen. Flere 
stasjonsbygninger står igjen langs veien og benyttes i 
dag som boliger. Bevart forstøtningsmur ved 
Reklikilen og lasterampe ved Vallekilen inngår i 
fredningen. Storbrua og T-krysset fv 415 - rv 41 inngår 
ikke i fredningen.  
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Dersom en skulle se at det vil bli inngrep som berører veielementet med tilhørende grøfter, må 
dette søkes om. 
 
Planforslaget legger til rette for at det gamle brukaret og den gamle veien på vestsiden av 
bekken fra Mjonevann får ny bruk. Brukaret skal beholdes og flere vil få glede av å se 
steinhvelvsbrua til fylkesveien. Restene etter den gamle veien gjennom Klomra vil gå tapt. 
 
Totalt sett vurderes planforslaget å ta hånd om forskriftsvernet til fylkesveien på en god måte 
ved at kurvaturen på fylkesveien beholdes og ny gs-vei underbygger denne. Landkar og bru 
vest for Austigard vil komme mer frem i dagen, noe som vil trekke frem deler av veihistorien 
på en god måte. Konsekvensen for temaet kulturmiljø vil være ubetydelig. 
 

6.4 Naturmiljø – biologisk mangfold 
 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og 
saltvann), og biologisk mangfold knyttet til disse. 
 
Situasjonsbeskrivelse 
Det er ikke registrert naturvernområder eller utvalgte naturtyper innenfor planområdet (Kilde: 
Miljødirektoratets naturbase kart). Sør for Austigard, ved kanten av Nidelva er det registrert 
stær (Sturnus vulgaris). Stær er en nær trua art og er derfor registrert som en art av stor 
forvaltningsinteresse. Registreringen ble gjort mars 2015, to individer registrert.  
 
Omtrent midt i planområdet ligger en askeallé (ved Austigard). Ask (Fraxinus excelsior) 
vurderes som sårbar (VU), fordi den er rammet av en nylig etablert sykdom - askeskuddsyke. 
Sykdommen har ført til en sterk bestandsreduksjon, blant annet på Sørlandet, noe som gjør at 
det er ekstra søkelys på å bevare friske trær av denne arten.  
 
Det er registrert en forekomst av hagelupin (Lupinus polyphyllus) langs fylkesveien lengst øst 
i planområdet. Registreringen ble gjort i juli 2009. Hagelupin er en fremmed, uønsket art i 
Norge. Den er registrert med svært høy risiko i fremmedartslista til Artsdatabanken. Arten har 
stort invasjonspotensiale og høy økologisk effekt, som følge av at den har nitrogenfikserende 
knoller på røttene, som endrer det lokale jordsmonnet og på den måten fortrenger lokalt 
tilhørende arter.  
 
Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Stær hekker i osp. Det er ikke registrert store ospeholt i området som berøres av planlagte gs-
veg. Noen enkelte ospetær kan gå tapt, men en kan ikke se at dette medfører vesentlige 
negative konsekvenser for bestanden som helhet. Askealleen er en forholdsvis lang allé. 
Trærne er ikke veldig gamle og det vurderes at fjerning av to trær for å få etablert gs-vei på 
stedet er akseptabelt.  
 
Hagelupin ble ikke observert ved befaring i området, men det ligger en registrering inne i 
artsdatabanken på denne arten. Dersom anleggsarbeidene berører områder med hagelupin, 
er det viktig at alle plantedeler med tilhørende jord fjernes og sendes til godkjent mottak.  
 
Samlet sett vurderes konsekvensene for temaet naturmiljø som små. Gang- og sykkelveien 
berører beskjedne arealer med naturområder og ingen utvalgte naturtyper eller øvrige arealer 
med viktige naturverdier. Lupin må håndteres i byggefasen. Det er viktig at det ikke gjøres 
unødvendig store inngrep i askealleen.  
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6.4.1 Forholdene til kravene i kap II i naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven (nml) trådte i kraft 1.7.2009. Lovens formål er «at naturen med dens 
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på 
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur». 
 
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal framgå av beslutningen.  
 
Naturmangfoldlovens § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (”bygges på 
vitenskapelig kunnskap”). Som nevnt over foreligger det registeringer av stær og ask. 
Sannsynligheten for at det finnes andre rødlista arter eller ikke-registrerte viktige naturtyper 
innenfor planområdet vurderes som liten. Dette begrunnes med at det totalt sett foreligger flere 
registreringer av naturtyper og rødlista arter ellers i området. En god del av planområdet 
omfattes også av dyrka mark. Kunnskapsgrunnlaget for naturmiljøtemaet vurderes derfor totalt 
sett som godt nok, og tilleggsundersøkelser vurderes som ikke nødvendig.  
 
Prinsippet om at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved miljøforringelse (§ 11) vurderes ikke 
som aktuelt på bakgrunn av vurderingene som er gjort ovenfor. Når det gjelder § 9 Føre-var-
prinsippet tillegges ikke dette stor vekt da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt, jf. 
vurderingen over, og sannsynligheten for skade og potensielt skadeomfang vurderes som 
små. Den samlede belastningen på økosystemet, jf. § 10, vurderes også som akseptabelt. Se 
vurdering over. Kunnskapen om virkninger vurderes som god nok.  
 

6.5 Naturressurser 
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, 
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.  
 

6.5.1 Jordbruk 
Situasjonsbeskrivelse 
Planområdet omfatter en del dyrka mark langs fv. 415. Verdiklassen på det meste av den dyrka 
jorda i området er satt til stor verdi, jf. i Nibio sin kartløsning Kilden. Arealene benyttes til 
grasproduksjon. Figur 25 viser en oversikt over området og hvordan den dyrka marka ligger i 
forhold til fylkesveien.  
 

 
Figur 25. Markslagskart, som viser dyrka mark med gul farge og skog med grønn farge. Jo mørkere 
farge på skogen, jo bedre bonitet. Kilde: kilden.nibio.no. 
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Konsekvenser og avbøtende tiltak 
Gang- og sykkelveien vil medføre tap av ~ 3,0 daa fulldyrka mark (omfatter areal regulert til 
gs-vei og annen veggrunn). For å kompensere for tapet av dyrka mark kan sidearealet til gang- 
og sykkelveien slakes ut til f.eks. 1:6 slik at jordbruksdrift er mulig tilnærmet opp til skuldra på 
gang- og sykkelveien. Se Figur 26. Dette innebærer at matjorda graves av, arealet fylles opp 
og matjorda legges over igjen. Reguleringsplanen legger til rette for at sidearealet langs gs-
veien mot dyrka mark kan slakes ut. Detaljer avklares i fbm. detaljprosjektering. Arealtapet kan 
reduseres til ~ 1,5 daa dersom sidearealet til gs-veien slakes ut. For å sikre at matjorda ikke 
går tapt, er det tatt inn bestemmelse om at ved inngrep i dyrka mark skal matjorda graves av 
og påføres inntilliggende jordbruksareal. 
 

 
Figur 26. Illustrasjon viser eksempel på standard løsning på gs-vei i området med 3 meters avstand til 
fylkesveien. Arealer mot dyrka mark kan slakes ut, slik at det kan dyrkes helt inn mot kanten av gs-
veien.  
 
Tapet av jordbruksareal vurderes samlet sett som liten i forhold til den samfunnsnytten det 
planlagte tiltaket får.  
 

6.5.2 Skogbruk 
Planområdet omfatter de veinære arealene nord for fv.415. Kartet i Figur 25 viser at veien går 
igjennom skogsmark noen få steder. Boniteten er vist som lav (lys grønn farge), middels 
(mellomgrønn farge) og høy (mørk grønn farge).  
 
Tiltaket vil berøre små arealer med skogsmark av middels til høy bonitet. Arealtapet er lite og 
vurderes ikke å ha betydning for skogbruket i området. 
 

6.5.3 Geologiske ressurser 
Deler av planområdet ligger på en sand- og grusforekomst, jf. grusdatabasen til NGU (Norges 
geologiske undersøkelse). Se Figur 27. Forekomstens råstoffbetydning er ikke vurdert, men 
forekomsten er omtalt som følger:  
 

Forekomsten er et deltaområde med sand-/grusavsetningene som terrasser med 
mektighet 1-5 m over Nelaugvatn (139 m o.h.). Massene har vesentlig godt sortert sand 
i overflatelagene. I dypere lag opptrer grus og steinlag, særlig gjelder dette områdene 
mot Suplandsfossen. Avstand til grunnvannsnivå er avhengig av vannstand i elv/vatn, 
og de største arealene vil vanligvis ha grunnvannsnivå på ca. 2 m dyp. Lokalt 
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forsumpning/myrdannelse. Massene har en del jern-/humusutfelling. Avsetningene er 
dyrket eller dyrkbar skogsmark. Deler av området er bebygd (Nidarå skogindustri 
m.m.). 
 

 
Figur 27. Arealer med sand- og grusforekomsten er vist med gult i kartet. Kilde: geo.ngu.no 
 
Tiltaket vurderes å ikke få betydning for forekomsten.  
 

6.6 Transport og trafikkavvikling 
Situasjonsbeskrivelse 
I Statens vegvesen sitt veikart er fv. 415 registrert med en ÅDT på 1000. Andel lange kjøretøy 
er 11%. Begge er beregnet for år 2020. Industrien på Jordøya skaper en god del trafikk av 
tømmerbiler. Det er forventet betydelig trafikkøkning av tunge kjøretøy på fv. 415, spesielt 
tømmervogntog, knyttet til etablering av ny Biozin®-fabrikk på Jordøya, samt utvidelse av 
produksjonskapasitet på eksisterende sagbruk Bergene Holm Nidarå. Fartsgrensen er 80 km/t 
og fartsnivået er høyt.  
 
Det er registrert 2 mindre alvorlige ulykker de siste 25 år. Siste 20 år er det ikke registrert 
ulykker på strekningen.  
 
Den spredte bebyggelsen har kjøreadkomst direkte fra fylkesveien. Det er jevnt over gode 
siktforhold rundt avkjørslene på strekningen, siden veien har lange rettstrek og en slak kurvatur 
gjennom hele planområdet. 
 
Det er ikke gs-vei eller busstopp innenfor planområdet i dag. Buss 156 mellom Åmli og 
Tvedestrand har to morgenavganger fra Åmli mot Tvedestrand. På ettermiddagen er det satt 
opp en buss tilbake. Forholdene ligger ikke spesielt godt til rette for å reise kollektivt i området.  
Det er regulert inn holdeplass ved rundkjøring til Simonstad næringsområde i vest og 
holdeplass i reguleringsplan for ny fv. 415 i øst. 
 
Når det gjelder skolebussen, så varierer stoppene hvert år etter hvor barna bor. Bussen 
stopper nær hjemmet om det ikke er trafikkfarlig. Hvis det er trafikkfarlig, setter AKT inn 
spesialtransport. 
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Konsekvenser  
Gang- og sykkelvei vil ikke medføre trafikkøkning i området. Tiltaket vil bedre 
trafikksikkerheten for gående og syklende vesentlig. Skolebarn får mulighet til å gå til felles 
stoppeplass for skolebussen. 
 
De fleste avkjørsler opprettholdes på strekningen. Det har i liten grad vært aktuelt å samle 
avkjørsler, siden avstanden mellom avkjørslene er stor. To strekninger får felles gs-vei og 
atkomstvei (profil 60 – 110 og 1730 -1970). Trafikkbelastningen på disse strekningene er lav.  
Se også kap. 5.4.1.  
 
Bussholdeplasser er ikke regulert inn. Fylkeskommunen har ikke kommet med 
tilbakemeldinger knyttet til ytterligere holdeplasser ut over de som er regulert inn øst og vest 
for planområdet. 
 

6.7 Flom og vassdragstiltak 
6.7.1 Avrenning, herunder flom, forholdet til vannressursloven og 

vannressursforskriften 
  

Planens forhold til vann er vurdert i dette kapittelet. Kapittelet tar for seg avrenning, 
overvannssituasjonen og forurensning knyttet til avrenning. I tillegg er faren for flom og planens 
forhold til vannressursloven og vannressursforskriften er vurdert. 
 
Forholdet til vannforskriften  
Vannforskriften stiller krav om miljømål i alle vannforekomster. Det følger av forskriften § 4 
«Miljømål for overflatevann» at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og 
god kjemiske tilstand.  
 
Området drenerer til vannforekomsten «Elv fra Mjonevann», «Nidelva sideløp» og Nelaug (jf. 
vann-nett). Alle vannforekomstene er registrert med moderat økologisk tilstand. Miljømålet er 
satt til god økologisk tilstand, tilsvarende gjelder for miljømålet for den kjemiske tilstanden.  
 
Partikkelavrenning fra gang- og sykkelvei til vannforekomstene vil i all hovedsak være knyttet 
til anleggsarbeidene. Mesteparten av gang- og sykkelveien ligger i god avstand fra åpent vann 
og partikler vil avsettes i sidearealene til gs-veien. Store deler av gs-veien ligger også på 
sand/grusavsetning, og overvann går direkte i grunnen. Anleggsarbeidene knyttet til kryssing 
av bekken fra Mjonevann vil være mest kritisk med tanke på partikkelavrenning. Det 
planlegges ingen direkte tiltak i vannforekomstene og brokar blir liggende på land. Nidelva har 
stor vannføring og evt. partikkelavrenning i forbindelse med anleggsarbeidene vil raskt 
fortynnes. Anleggstiden vil pågå over en kort periode.  
 
Flom 
I NVE Atlas sin kartløsning ligger mesteparten av planområdet innenfor aktsomhetsfare flom. 
Se Figur 28. I kommuneplanen til Åmli er deler av planområdet avsatt til hensynssone flomfare. 
Det følger av bestemmelsene til kommuneplanen at hensynssona for flomfare for 
Nelaugvannet er satt til kote + 143. 
 
Det er ikke kjent at det er problemer med flom på dagens fylkesvei, som stort sett ligger mellom 
kote +143 og +145.  Ved å legge gs-veien i samme høyde som fylkesveien, er det lite 
sannsynlig at det blir problemer med flom. Overflaten på ny gang- og sykkelvei skal i sin helhet 
ligger på minst kote + 143, jf. bestemmelsene til planen. Områder med flomfare er regulert inn 
som hensynssoner, tilsvarende som i kommuneplanen.  
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Broa over bekken fra Mjonevann får god høyde og lengde og ventes ikke å medføre framtidig 
flomproblemer. Brokar planlegges på land og brodekket blir liggende på minst kote + 143. 
Vannspeilet i bekken ligger på ca. kote + 140. Eksisterende steinhvelvsbro/viadukt på fv. 415 
nedstrøms gs-veibroa vil være begrensende mht. flom. Se Figur 29. 
 
 

 
Figur 28. Lilla skravur viser aktsomhetsområde for flom.  Kilde: nve.atlas.no. 
 

 
Figur 29. Steinhvelvsbro/viadukt fv. 415. 
 
 

6.8 Grunnforhold 
Et mindre område ved Klomra ligger inne med aktsomhetsområde for snøskred i NVE Atlas 
sin kartbase. Se Figur 30. Utover dette er det ikke registrert rasfare eller andre forhold som 
skulle gi grunnlag for naturfarer i området.  
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Figur 30. Rød skravur viser aktsomhetsområde for snøskred nedenfor Klomreknatten (NGI). Kilde: 
atlas.nve.no 
 
Aktsomhetsområde for snøskred er regulert inn som hensynssone i planen og fulgt opp med 
bestemmelser om at skredfaren må avklares før tiltak kan tillates. Dagens fylkesvei ligger i 
skjæring gjennom området i dag. Gang- og sykkelvei vil i liten grad endre forholdene.  
 

6.9 Lokale og regionale virkninger, klima og energi 
Tiltaket legger til rette for mer miljøvennlige reiser og større mulighet til å bevege seg uten bil 
for lokalbefolkningen i området. Når ny fylkesvei mellom Selåsvatn og Simonstad blir bygget 
vil gamleveien ligge igjen som en lite trafikkert lokalvei. Da vil veien fra Simonstad til Nelaug 
stasjon være overkommelig på sykkel. Herfra kan en reise både østover og vestover med toget 
på Sørlandsbanen. På sikt ser en for seg sammenhengende vei for gående og syklende til 
Åmli sentrum og videre opp til Treungen.  
 

6.10 Risiko- og sårbarhet 
Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med 
detaljreguleringsplanen. Det overordnede formålet med risiko- og sårbarhetsanalysen er å 
forebygge risiko for samfunnsverdiene liv og helse, trygghet (stabilitet) og eiendom (materielle 
verdier) i forbindelse med reguleringen. 
 
Følgende 2 uønskede hendelser er identifisert for området: 
 

 Flom i sjø- og vassdrag 
 Snøskred 

 
I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for foreslått utbygging.  
De registrerte hendelsene er ikke av slik karakter at de medfører så stor risiko at de skulle tilsi 
at tiltaket ikke bør gjennomføres. 
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7. Gjennomføring av plan – økonomiske konsekvenser for 
kommunen 

Gang- og sykkelvei med tilhørende sideareal er regulert inn med offentlig eierform. Hvem som 
står som eier av gang- og sykkelveien er ikke avklart (kommune vs. fylkeskommune). 
Tilsvarende gjelder for drift- og vedlikeholdsansvar.  

8. Oppsummering – forslagsstillers vurdering 
Formålet med planforslaget er å legge til rette for gang- og sykkelvei langs fv. 415 på 
strekningen Gjerulstadkilen i øst til Simonstad næringsområde i vest. Det er forventet betydelig 
trafikkøkning av tunge kjøretøy på fv. 415, spesielt tømmervogntog, knyttet til etablering av ny 
Biozin®-fabrikk på Jordøya, samt utvidelse av produksjonskapasitet på eksisterende sagbruk 
Bergene Holm Nidarå. Gående og syklende er i dag nødt til å benytte fylkesveien, som har et 
høyt fartsnivå. 
 
Gang- og sykkelveien vil øke trafikksikkerheten for gående og syklende og mulighetene for å 
gå og sykle mellom boligene i nærområdet blir vesentlig bedre. Dette er igjen positivt for 
folkehelsen. Tiltaket legger også til rette for mer miljøvennlige reiser og større mulighet til å 
bevege seg uten bil. På sikt kan strekningen inngå i et større nettverk for gående og syklende. 
Når ny fylkesvei mellom Selåsvatn og Simonstad blir bygget vil gamleveien ligge igjen som en 
lite trafikkert lokalvei, og det er kort vei til Nelaug stasjon på sykkel.  På sikt ser en også for 
seg sammenhengende vei for gående og syklende til Åmli sentrum og videre opp til Treungen.  
 
Konsekvensene for landskapet, naturmiljøet, kulturmiljøet/kulturminner og vann- og vassdrag 
vurderes som små. Tiltaket beslaglegger noe jordbruksareal (~3,0 daa). 
 
Samlet sett vurderes tiltaket som meget samfunnsnyttig. 
 

9. Vedlegg 
 
Vedlegg 1 - Risiko- og sårbarhetsundersøkelse, datert 22.09.21 
Vedlegg 2 - Innkomne merknader til kunngjøringsfasen 
Vedlegg 3 – Oppsummering av og kommentarer til innkomne merknader 
Vedlegg 4 – Illustrasjonsplan 1 – 3 datert 22.09.21 
 


