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1 SAMMENDRAG 
Formålet med planen er å gjøre fv. 415 mellom Selåsvatn og Simonstad bedre fremkommelig for store 
kjøretøy, øke trafikksikkerheten og redusere reisetid.  Ved å legge veglinje bort fra bebyggelse vil en få 
reduksjon i støy fra veg.  

Planarbeidet ble startet opp januar 2018 og er planlagt avsluttet i løpet av første kvartal 2019.  

Informasjon vil bli gitt i åpne møter og er tilgjengelig på Åmli kommunes nettsider;  

www.amli.kommune.no/  

  

  

http://www.amli.kommune.no/
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2 INNLEDNING 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-3 og § 3-7 har Statens vegvesen på vegne av Aust-Agder 
fylkeskommune og i samarbeid med Åmli kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for fv. 415 
Selåsvatn-Simonstad. Statens vegvesen har i samarbeid med Åmli kommune vurdert at planarbeidet 
ikke utløser krav til konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 andre ledd. 

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter høringsperioden. 
Deretter mottar Åmli kommune planbeskrivelse, plankart og plan til politisk behandling. Formålet med 
detaljreguleringsplanen er å regulere areal for en ny vei som bedrer fremkommelighet for store 
kjøretøy, øker trafikksikkerhet og reduserer reisetid på strekningen.  

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 annonsert i Agderposten, 
Åmliavisa og Åmli kommunes nettside den 25. januar 2018. Varsel om oppstart av 
reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser samt grunneiere og andre berørte. 

Planforslaget består av følgende deler: 

• Plankart 
• Reguleringsbestemmelser 
• Planbeskrivelse med vedlegg 

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 22.11.2018 – 10.1.2019 på 
følgende steder:  

• Åmli kommune, Informasjonssenter Rådhuset. 
• Statens vegvesen, Region sør, Servicetorget Harebakken 
• Internett: https://www.amli.kommune.no  

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Agderposten, Åmliavisa og Åmli kommunes nettside. 
Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på 
høring til offentlige instanser. 

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 10.1.2019 sendes skriftlige til: 

Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal eller firmapost-sor@vegvesen.no. 

Merknader merkes med «fv. 415 Selåsvatn-Simonstad».  

- Kontaktperson i Åmli kommune: Tarjei Retterholt, tlf. 37 18 52 61.  
e-post: tarjei.retterholt@amli.kommune.no 

- Kontaktperson i Statens vegvesen: Øystein Lien, tlf.: 97 58 00 43 
e-post: oistein.lien@vegvesen.no  

- Kontaktperson i Statens vegvesen: Ragna Sølvi Pedersen-Rønningen, tlf.: 92 08 65 56 
e-post: ragna.solvi.pedersen@vegvesen.no  

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar eventuell justering av 
planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling. 

Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht. Plan- og 
bygningslovens § 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen. 

Eventuell klage stilles til Fylkesmannen og sendes til kommunen. 

mailto:firmapost-sor@vegvesen.no
mailto:tarjei.retterholt@amli.kommune.no
mailto:ragna.solvi.pedersen@vegvesen.no
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3 BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET 
Det har lenge vært ønske om å knytte Åmli nærmere kysten med en kortere og bedre vegforbindelse 
som vil styrke befolkningsgrunnlaget og forenkle næringslivets mulighet for transport. Statens 
vegvesen utarbeidet i 2016, på oppdrag for fylkeskommunen, et forprosjekt for ny veg til Åmli. To 
alternativer ble utredet: 

− Ny veg mellom Åmli og Froland 
− Utbedring av dagens fylkesveg 415 

Fylkestinget vedtok i 2016 å gå for en utbedring av dagens veg. Opprinnelig var planen å starte 
prosjektet ved Storbrua. Åmli kommune lanserte imidlertid et nytt alternativ med kryssing av 
Nelaugvannet langs eksisterende jernbanefylling. Alternativet viste seg å være ca. 1 km kortere enn 
alternativet via Storbrua, og kom derfor bedre ut både miljømessig (redusert utslipp) og økonomisk 
(kjørekostnad).  

Fylkestinget vedtok 12.12.2017 å forsere første etappe av prosjektet for å tilrettelegge for 
tømmertransporten til Bergene Holm på Jordøya. Det er lagt til grunn at delparsell 2 fra Myrvang til 
Simonstad kan ferdigstilles i 2021 med en kostnadsramme på 50 millioner kroner.  

3.1 PLANOMRÅDET 
Det utarbeides samlet reguleringsplan for de to delparsellene, Selåsvatn-Myrvang og Myrvang-
Simonstad. Se oppmeldt planområde i Figur 1. Innspill til oppstartsmelding er lagt i vedlegg 10.12. 
Planområdet er utvidet i to omganger. Det er kommet inn en merknad på utvidelse planområdet. 

 

Figur 1: Kart med oppmeldt planområde, utvidet november 2018 

Området består i hovedsak av jomfruelig terreng, med kryssing av eksisterende fylkesveger; fv. 415 i 
øst og nordvest og fv. 412 i sør. Deler av fv. 415, fra Storbrua til Rislandsfeta, er fredet etter 
kulturminneloven §22a.  Planområdet berører gammel jernbanelinje og høyspentlinje ved krysning av 
Nelaugvannet og høgspentlinje ved Venelitjern.  



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 415 Selåsvatn-Simonstad 

7 

3.2 HVORFOR UTARBEIDES FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR FV. 415 
SELÅSVATN-SIMONSTAD 

Fv. 415 er hovedvegen som knytter Åmli sammen med E18 og kystbyene fra Arendal og østover. Vegen 
forbinder rv. 41 med E18, og er sentral i et felles bolig- og arbeidsmarked i østre del av Aust-Agder. 
Fylkesvegen utgjør også hovedatkomsten til og fra Bergene Holm AS avdeling Nidarå på Jordøya ved 
Simonstad. Det er planlagt et produksjonsanlegg for biozin1 ved siden av Bergene Holm AS som vil gi 
økt tungtransport langs vegnett. 

Eksisterende fv. 412 fra Selåsvatn (Hovdehei) til Simonstad (Østre Hagenes) er ca. 5,8 km lang, har 
lengdefall på enkelte strekninger over 10 % og horisontalkurvatur ned mot 90 m (www.vegkart.no). 
Kombinasjonen av liten horisontalkurvatur og bratt stigning gjør det krevende for tungtransport å 
komme seg frem vinterstid. Det gjelder spesielt «Gjerustadkleivene» og «Hovdekleivene». 
Vegstrekning saltes på vinteren.  

3.3 MÅLSETTINGER FOR PLANFORSLAGET 
Målsetting til plan er å gjøre fv. 415 mellom Selåsvatn og Simonstad bedre fremkommelig for store 
kjøretøy, øke trafikksikkerheten og redusere reisetid. 

3.4 TILTAKETS FORHOLD TIL FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING 
Statens vegvesen har i samarbeid med Åmli kommune vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til 
konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2 andre ledd.  

Planens påvirkning av omgivelsene representerer ikke en så stor konflikt med relevante tema at det 
kan sies å representere «vesentlige virkninger for miljø eller samfunn» iht. kriteriene i 
Konsekvensutredningsforskriften § 10.  

Fv. 415 mellom Storbrua-Rislandsfeta er forskriftsfredet etter kulturminneloven §22a. Dette ble ikke 
tatt med under vurdering av konsekvensvurdering. Inngrep i fredet vegstrekning er behandlet særskilt 
i reguleringsplan under kulturmiljø og det er utarbeidet dispensasjonssøknad som er oversendt 
riksantikvaren og fylkeskommunen for behandling. Dispensasjonssøknad er innvilget og ligger vedlagt 
reguleringsplanen.  

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 
Det er lagt opp til medvirkning i løpet av planprosessen for å skape forståelse for hvorfor planen lages 
og virkningene av tiltaket. Planarbeidet skal sikre medvirkning fra ulike aktørgrupper gjennom følgende 
aktiviteter: 

• Oppstartsmøter med fylkeskommunen og Åmli kommune. 
• Oppstartsmelding i form av annonse i Agderposten og Åmliavisa 
• Oppstartsmelding i form av brev til grunneiere og høringsinstanser. 
• Informasjon har gjennom hele planarbeidet blitt publisert på kommunens nettside, 

https://www.amli.kommune.no. 

                                                           

 

1 Biozin er andre generasjon biodrivstoff som kan utvinnes fra tømmer, kvist, topp og flis fra skogbruket.  
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• Innspill fra brukerne ble innhentet gjennom å invitere til å komme med innspill til planarbeid 
ved oppstart og i høringsfasen. 

• Åpent folkemøte ved oppstart av planarbeidet. Innspill tatt med videre i planprosessen.  
• Grunneiermøte. Innspill tegnet inn på kart og tatt med videre i planprosessen. 
• Planvedtaket vil bli gjort kjent, jf. PBL § 12-12. Reguleringsplanen vedtas av kommunen, 

unntatt ved innsigelser fra høringsinstanser. Ved evt. innsigelse, vedtas planen i 
departementet jf. PBL § 5-4. 

5 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

5.1 NASJONALE FORVENTNINGER TIL REGIONAL OG KOMMUNAL PLANLEGGING 
• Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner 
• Kulturminneloven 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

5.2 PLANSTATUS FOR OMRÅDET 
• Åmli kommuneplan 2014, arealdel 
• Det er ingen vedtatte reguleringsplaner innenfor oppmeldt planområde 

5.3 ANDRE RAMMER OG FØRINGER 
• Handlingsprogram for fylkesveger 2017-2024 
• Forprosjekt for ny veg fv. 415 Storbrua – kryss Nelaug – fv. 42 Frolandsveien – Arendal og 

opprusting fv. 415 Storbrua – Stornes/Nes Verk, 2.mai.2016 

6 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE FORHOLD I PLANOMRÅDET 

6.1 BELIGGENHET 
Planområdet ligger sørøst i Åmli kommune mellom Hovdehei i øst og Simonstad i vest. Figur 2 viser 
prosjektets beliggenhet i forhold til kommunesenter Åmli, E18 og kystbyene.  

 

Figur 2: Kart som viser prosjektets plassering 
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6.2 DAGENS – OG TILSTØTENDE AREALBRUK 
Det er ingen vedtatte reguleringsplaner innenfor planområdet. Åmli kommuneplan 2014, arealdel 
angir arealer innenfor planområdet som bane (brun farge) og LNRF2 (lysegrønn). Vest for planområdet 
ligger Bergene Holm AS, avdeling Nidarå (lilla farge). Bedriften omfatter bl.a. sagbruk, høvleri og 
impregneringsanlegg som videreforedler 275 000 m3 tømmer fordelt på 3500 trailerlass trelast. Fv. 
415 utgjør hovedatkomsten til Bergene Holm fra E18. Produksjonsanlegg for biozin er planlagt innenfor 
samme område som Bergene Holm AS (lilla farge). Kommuneplanens arealdel viser også høgspentlinje 
gjennom planområdet.  

 

Figur 3: Utsnitt Åmli kommuneplan 2014, arealdel innenfor planområdet 

Planområdet ligger hovedsakelig i skogsterreng med noe innslag av myrterreng. Ved Simonstad og ved 
kryss fv. 412 ved Hovde ligger det spredt bebyggelse og eksisterende veg. Ved Simonstad ligger 
eksisterende jernbanetrase innenfor planområdet. 

6.3 TRAFIKKFORHOLD 
Årsdøgntrafikk3 (ÅDT) langs fv. 415 er målt til 850 med 9% andel lange kjøretøy for strekning Selåsvatn-
kryss fv. 412 og 750 med 9% andel lange kjøretøy for strekning kryss fv. 415-Simonstad. ÅDT langs fv. 
412 er målt til 300 med 7% andel lange kjøretøy. (www.vegdata.no, 2017). 

                                                           

 

2 LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på 
gårdens ressursgrunnlag 
3 Årsdøgntrafikk, forkortet ÅDT, er summen av antall kjøretøy som passerer et punkt på en vegstrekning (for 
begge retninger sammenlagt) gjennom året, dividert på årets dager, altså et gjennomsnittstall for daglig 
trafikkmengde. 

Gjerustad 

Jordøya 

Simonstad 

Hovde 

Nelaug 

Gjerustadkilen 

Venelitjern 

Libutjønn 

Hovdehei 

http://www.vegdata.no/
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6.4 TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Planområdet består stort sett av jomfruelig terreng med antatt lite eksisterende anlegg i grunnen. Ved 
Simonstad og ved kryss til Nelaug ligger bebygd område med spredt bebyggelse og veg. Ved krysning 
av Nelaugvannet ligger eksisterende jernbanespor og høgspentlinje innenfor planområdet. Høgspent 
krysser planområdet i ellers jomfruelig terreng mellom Libutjønn og Venelitjern. Se oransje linjer i Figur 
4. 

 

Figur 4: Oversiktskart som viser planområdet markert med grå skravur og nærliggende høyspent med oransje linjer 

Regionalnettlinjer skal ikke flyttes. Det må tas hensyn til eksisterende nettstasjon innenfor 
planområdet. Eventuell endring/flytting av anlegg må gjøres i samarbeid med AEN. Det må ikke 
iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til anlegg. Det må heller ikke gjøres inngripen i 
terrenget som medfører endring av overdekningen over kabler eller oppfylling av terrenget som 
medfører redusert høyde opp til luftledningsanlegg.  

I god tid før utbygging skal det avklares hvordan planområdet forsynes elektrisk.  

  

Gjerustad Simonstad 

Hovdehei 

Hovde 

Libutjønn 

Venelitjern 
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6.5 LANDSKAPSBILDE 
Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan landskapet 
oppleves som fysisk form, jf. Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018). Landskapet er beskrevet med 
bakgrunn i kart, fotografier, innhentet kunnskap om landskapsregion 5) Skog- og heibygdene på 
Sørlandet og befaring utført av landskapsarkitekt 29.05.2018 og 01.06.2018.  

Typisk for dette landskapet er at det er småkupert, uten tydelige retninger. Det kuperte terrenget 
hindrer jevnt over utsyn lenger enn frem til neste kolle. Myrer og små skogsvann er vanlig.  

Viktige elementer i landskapet er vist i kartillustrasjonen under. Her vises også fotostandpunkt for alle 
fotografier vist i dette kapitlet:  

 

Figur 5: Kart som viser utsnitt av planområdet 
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Østre og midtre del av planområdet er karakterisert ved et småkupert landskap, store hogstflater, noe 
myr og sparsomt med bebyggelse. Skogområdene er dominert av noe gran, furu og blandingsskog. 
Landskapet er vanlig i regionen. På enkelte plasser er det fin utsikt til små skogsvann og innimellom 
små landskapsrom der myrmark er dominerende.  

 

Foto 1: Utsikt mot Hovde.  Foto: Guro Marvik, SVV 
 

 

Foto 2: Åpent myrområde langs Nelaugvegen. Foto: Guro Marvik, SVV 
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Området består av kupert skoglandskap med hogstflater i deler av landskapet.  

 

Foto 3: Kupert skoglandskap med 
hogstfelt. Foto: Guro Marvik, SVV 

 

Foto 4: Kupert skoglandskap med hogstfelt. Foto: Guro Marvik, SVV 

Høyspentlinja ligger parallelt med jernbanen der jernbanen krysser over Nelaugvannet. På Simonstad 
ligger jernbanen parallelt med dagens Fv.415 et lite stykke før den krysser Nelaugvannet ved 
Simonstad bruk. I kryssinga av vannet ligger jernbanelinja hovedsakelig på fylling med en mindre, 
steinsatt bro i enden mot sørøst. Herfra går banen inn i et område med høy skjæring.  

 

Foto 5: Skjæring langs dagens jernbanetrase. Foto: Guro Marvik, SVV 
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Foto 6: Jernbanen ligger på fylling over Nelaugvannet. Foto: Guro Marvik, SVV 

Lengst nordvest i planområdet ligger Nelaugvannet. Nelaugvannet er en innsjø i kommunene Froland 
og Åmli med areal på ca. 8,92 km2. Vannet er en del av Arendalsvassdraget, et av landets mest 
gjennomregulerte vassdrag.  Nelaugvannet strekker seg fra Heldølskilen i sør til Gjerustadkilen i nord. 
Vannet gir et åpent preg til landskapet. Landskapet på Simonstad er flatere enn øvrige deler av 
planområdet. Vannet er typisk skogsvann med myrlendte kantsoner og gjerne randvegetasjon av 
blandingsskog.  

 
Foto 7: Gjerustadkilen, sett mot Fv.415. Foto: Guro Marvik, SVV 
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6.6 NÆRMILJØ/FRILUFTSLIV 

6.6.1 Nærmiljø og friluftsliv. 
Planområdet har spredt bebyggelse med få husstander. Bebyggelsen ligger på Hovde, Gjerustad og 
Simonstad.  

Det er ingen kjente turstier innenfor planområdet. På toppen av Hovdeheia, i starten av planområdet, 
går en sideveg retning Hovdefjell som ender i en parkeringsplass. Denne er utgangspunkt for en tursti 
som går opp til Hovdefjell.  

6.6.2 Hensyn til barn og unge. 
Det er per nå ikke skolebarn i området. Åmli grunnskole ligger i Åmli sentrum, ca. 15-20 km fra 
bosetning innenfor planområdet. Det finnes ikke tilrettelagte lekeplasser for felles bruk innenfor 
planområdet. Det er ikke etablert gang/sykkelveg langs eksisterende fylkesveg innenfor planområdet. 

6.7 NATURMANGFOLD 
I henhold til naturmangefoldloven §7 skal prinsippene i NML §8-§12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal fremgå av beslutningen. Gjennomgangen av 
disse prinsippene er gjort i kapittel om planvirkning, kapittel 8.10. 

Kunnskapen om naturmangfold (jf. NML §8) baserer seg på søk i diverse innsynsløsninger (referert i 
teksten under). I tillegg ble det gjennomført supplerende registreringer og befaring i tiltaksområdet av 
biolog og planteviter 29.05.2018.  

Planen berører ikke:  

• Verneområder etter naturmangfoldloven (nml), eller utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven kapittel IV (www.naturbase.no).  

• Kjente forekomster av prioriterte arter med eller uten økologiske funksjonsområder 
(www.naturbase.no).  

• Vernede vassdrag (www.naturbase.no). 

Planområdet består stort sett av lyngskog, med furudominans på rabbene og grandominans i friskere 
lier. Det er kun små fragmenter er av frisk høgstaudevegetasjon (bl.a. med hengeaks og hvitbladtistel) 
og små arealer med lavurtskog. Det er en del innslag av boreale løvtrær samt eik. Andelen løvskog er 
liten, men noe høyere mellom Mjåvassmyra og eksisterende Fv. 415 der det er et gjengrodd 
kulturlandskap med flere store ospetrær og rester av gamle steingjerder. Grove solitærtrær eller 
«forskriftseiker» ble ikke funnet. 

Skogen innenfor planområdet er preget av vanlig flateskogbruk og har i senere år gjennomgått kraftige 
uthogster.  

Myrstrenger og mindre fattigmyrer finnes spredt i området, den største i tilknytning til Libutjern. En 
brakklagt fukteng finnes rett ved avkjøringen til Nelaug jernbanestasjon, langs fv. 412. De fleste 
myrene har spor etter drenering. 

 

 

 

http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.naturbase.no/
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Gjerustadkilen i Nelaugvann er en grunn innsjøbukt med noe buskvegetasjon av or og vier i 
strandkanten. Veifyllingen på dagens fv. 415 avgrenser bukta mot sør. Det er ikke antydning til rikere 
undervannsvegetasjon eller frodige kantsoner i området. Skogsområdet rundt kilen består av ordinær 
lyngskog med furu og bjørk. 

 

Foto 8: Gjerustadkilen. Foto: Mari Dørsdal, SVV 

Eksisterende jernbarnefylling i Nelaugvann avsnører en bukt av Nelaugvann, før innløpet til 
Gjerustadkilen. Fyllingen går over i en bru i sørøstlig ende for å sikre vanngjennomstrømning. Det er 
dypt vann på begge sider av jernbanefyllingen, med lite eller ingen bunnvegetasjon. 

 

Foto 9: Eksisterende jernbanefylling i Nelaugvann, Foto: Mari Dørsdal, SVV 

Libutjønn med Libumyra ligger øst for Nelaugvannet og representerer et intakt myrtjern. Myra er fattig 
med arter som pors, hvitlyng, bukkeblad, nøkkerose, blåfjær og slåttestarr. En bekk forbinder vannet 
med Nelaug og det antas at fisk går opp i tjernet. Buttsnutefrosk lever i vannet. Salamander er ikke 
observert under befaring og vurderes som lite sannsynlig siden de går dårlig sammen med fisk.  

 

Foto 10: Libutjønn. Foto: Mari Dørsdal, SVV 
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I sum består området av natur av alminnelige utforminger og uten særlig sjeldent eller trua 
artsmangfold. Det er ikke registrert naturtypelokaliteter. 

6.7.1 Svartelistede arter: 
Det er ikke registrert fremmede, uønskede karplanter i området hverken i Artkart.no, vegkart.no eller 
gjennom feltbefaring av planområdet. Det gjenstår registrering av svartelistede arter i hager innenfor 
planområdet. Registrering utføres i byggeplan.   

6.8 KULTURMILJØ 
Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til 
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap jf. Håndbok V712 Konsekvensanalyser (2018).  

6.8.1 Eldre tids kulturminner 
I Askeladden er det ikke registrert noen automatisk freda kulturminner innenfor reguleringsområdet. 
Det ble heller ikke registrert slike kulturminner ved befaring av området oktober 2018. Aust-Agder 
fylkeskommune har gjennomført arkeologisk registrering innenfor planområdet. Figur 6 viser 
resultater fra undersøkelsen i kart.  

 

Figur 6: Kartet viser den gamle Fjellmannsvegen nord for Hovde Gård, samt plassering av røyser 

6.8.1.1 Telemarksvegen / «Fjellmannsvegen» 
I nordøstre del av planområdet er en ferdselsvei kjent, Fjellmannsvegen. Vegen ligger delvis innenfor 
planområdet bak gården Hovde. Vegen er trolig en del av ferdselsåra som gikk fra Telemark til kysten, 
og går gjennom gårdene Gjerustad- Kleivane- Revheia.  Vegen vises i kart fra 1850-årene og ble bygget 
i perioden 1848-1854. Denne har blitt utviklet og utbedret gjennom årene til dagens veg. Før 
Telemarksvegen lå Fjellmannsvegen, som en kløvvei fra Telemark til kysten. Det er ikke funnet 
kunnskap om hvor gammel denne ferdselsåren kan være. Den går igjennom gårder fra jernalder-
middelalder, så det er stor sannsynlighet for at denne ferdselsåren har vært i bruk i lang tid.  

Det er i nyere tid bygd en del skogsbilveger i området, slik at vegen ikke er bevart i sin helhet. Det er 
ikke vesentlige spor av gamle ferdselsveger innenfor planområdet.  
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6.8.1.2 Hauger og røyser 
I søndre del av planområdet ble det avdekket tre steinrøyser, rester av steinhus og en 
steinkonstruksjon av ukjent funksjon. Deler av disse ligger utenfor planområdet.  

6.8.1.3 Hovde Gård 
Hovde gård ligger innenfor oppmeldt planområde. Husene på Hovde gård er registrert i SEFRAK4 med 
følgende nummer:  

• 0929_0110_005 Innhus, Hovde, Åmli, 1800-tallet, fjerde kvartal 
• 0929_0110_006 Eldhus, Hovde, Åmli, 1800-tallet 
• 0929_0110_007 Uthus, Hovde, Åmli, 1800-tallet 

6.8.1.4 Tiltaksområde i vann  
Norsk Maritimt Museum gjennomførte den 30. og 31. mai 2018 en arkeologisk registrering under vann 
i planområde for reguleringsplan for fv. 415 Simonstad-Selåsvatn. Delene av planområdet som ble 
undersøkt er i nordre ende av Store Nelaug, på begge sider av eksisterende jernbanebru, samt i søndre 
deler av Gjerustadkilen.  

I Nelaugvannet, sør for fyllingsfoten for den gamle jernbanetraseen ligger det en god del sekketømmer 
og tilfeldig deponerte greiner, røtter og hele trær. Langs nordsiden av samme steinfylling ligger det 
utover på bunnen en god del tømmer, også noen sviller og jerndeler som trolig er fra jernbanen. 

 

Foto 11: Foto foran fyllingsfot jernbane i Store Nelaug, Foto: Guro Marvik, SVV 

Vika i Gjerustadkilen har grunne partier ca. 20-30 meter ut fra land rundt hele med en skråning ned til 
dypeste parti ca. 11 meter i midten. Også her ble det observert sekketømmer, noe av det felt med øks.  

Det ble ikke registrert kulturminner omfattet av bestemmelsene i kulturminneloven innenfor 
planområdet.  

                                                           

 

4 SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner. 
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6.8.2 Nyere tids kulturminner 
Fv. 415 fra Storbrua til Rislandsfeta ble i perioden 1965-1973 bygd som kompensasjon for nedlagt 
jernbane. Kompensasjonsveger, enten til erstatning for jernbane som aldri ble bygget, eller for 
nedlagte banestrekninger, er typisk for Agder og Telemark i perioden fra ca. 1920 - 1990.  

 

Figur 7: Hele den fredete strekningen, objekt 200. Askeladden 

Veien representerer ett av flere eksempler på «kompensasjonsveg» bygd til erstatning for nedlagt 
jernbane. I henhold til terminologien i håndbok V712 er dette kulturminner i registreringskategorien 
«teknisk-industrielle kulturmiljøer».  

Fv. 415 fra Storbrua til Rislandsfeta (Askeladden ID 129025), er fredet etter kulturminneloven §22a, 
21.12.2009, og er oppført i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner som 
objekt nr. 200. Begrunnelsen for vernet er vegens verneverdi som et tidstypisk eksempel på gjenbruk 
av gammel jernbanetrase. Formålet med fredningen er å bevare denne parsellen av fv. 415 med 
elementer som viser eksempler på kompensasjonsveg bygd på 1960-70-tallet som erstatning for 
nedlagt jernbane. Fredningen omfatter vegens linjeføring i terrenget, dvs. vegens horisontal- og 
vertikalkurvatur. I tillegg inngår to elementer: Bevart forstøtningsmur ved Reklikilen og   lasterampe 
ved Vallekilen. Storbrua og T-krysset med rv. 41 inngår ikke i fredningen. 

 

Foto 12: Foto viser at Fv.415 og jernbanen ligger parallelt et stykke langs Gjerustadkilen. Foto: Guro Marvik, SVV 

Storbrua 

Rislandsfeta 

Reklikilen 
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Den fredete strekningen er 13,2 km lang. Det særegne med dette kulturminnet er at vegen i hovedsak 
er lagt i selve jernbanetraseen (10 av 13,5 km). Linjeføringen til fv. 415 følger med et par unntak den 
gamle jernbanelinja, noe en ser tydelig i form av lange rettstrekninger og slake kurver. Dette sammen 
med andre bevarte kulturminner som vanntårn, tunnel, forstøtningsmurer og lasterampe, viser at 
vegen i hovedsak er lagt i den gamle jernbanetraseen. Vegminnet har stor samferdselshistorisk verdi. 

 

Figur 8: Oversikt over den fredete strekningen med inndeling i parseller der vegen dels følger den gamle jernbanetraseen 
(mørke blå), dels er lagt utenom (rød) 

Jernbanestrekningen fra Nelaug fram til sagbruket på Simonstad er fortsatt bevart med skinnegang, 
men er for tiden uten trafikk. Dette betyr at den fredete vegen ikke følger traseen og linjeføringen til 
jernbanen på denne strekningen. Se Parsell 1: Ny veg langs bevart jernbanelinje i Figur 8. 

6.9 NATURRESSURSER 

6.9.1 Jordbruk. 
Innen planområdet er det ifølge Nibio’s kartløsning 10,7 daa fulldyrka jord og 1,3 daa innmarksbeite. I 
følge kartet skal 9,8 daa av det fulldyrka arealet ligge langs fylkesvegen mot Nelaug. Hverken 
lokalkjente personer eller kommunes jordbruksansvarlige kjenner til at det er høstet avling på dette 
arealet. Men i en kort periode var det innegjerdet som sauebeite. I dag er arealet gjengrodd. Det 
resterende fulldyrka arealet på 1,1 daa er registrert på 58/4. Det er mer å betrakte som en del av tomta 
og nærområde til tun og bygningsmasse på eiendommen. 

6.9.2 Skogbruk 
Planområdet dekker ca. 770 daa produktiv skog. Skogarealet er fordelt på 5 landbrukseiendommer. 
Furu er dominerende treslag med hele 77 % av volumet. Gran utgjør 17 %; resten er lauvskog. 
Fordelinga av volumet og på vegetasjonstyper bygger på data fra skogbruksplanene. Skogbruket er 
intensivt drevet og domineres av ungskog og produksjonsskog. Andelen eldre skog er liten. Eldste 
bestand har nådd 125 års alder. Vegdekning er god, og skogsbilvegnettet er ombygd og oppgradert i 
de senere årene. Bærlyng er dominerende vegetasjonstype og dekker nesten 80 %. Deretter følger 
blåbærskog med snaue 18 %. Resten er røsslyngmark.  
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I sum betyr dette at skogmiljøet i planområdet er lite artsrikt. Det er ikke registrert viktige livsmiljø 
eller utvalgte naturtyper. 

6.9.3 Lausmasse- og grusforekomster. 
I forbindelse med utbygging av skogsvegnett ble lausmasseforekomster lokalisert og utnyttet til 
byggeformål lokalt. Alt som var tilgjengelig av egnede lausmasser ble benyttet.  I tillegg ble det brukt 
en del utsprengt masse som måtte tas med av hensyn til linjeføringen. Ved senere ombygging og 
oppgradering er nesten utelukkende utsprengte masser benyttet.  

6.9.4  Vilt. 
Planområdet dekker et område som er rikt på vilt. For kommunen sett under ett er området øst og sør 
for Nelaug det beste viltområdet. I perioden 2008-2018 er det registrert tre viltpåkjørsler på 
strekningen fra Storbrua til toppen av Hovdehei. Skogarealet langs vegstrekningen har liten andel eldre 
skog, og skogkulturarbeidet er bra fulgt opp. Det bedrer siktforholda. I tillegg ble det utført siktrydding 
av vegvesenet i området nær Taskelkjerr etter ei alvorlig ulykke sist på 80-tallet. På denne tida var vilt-
tettheten på det høyeste. 

Det er markert fire viltkryssinger på strekningen. Ved nordenden av Mjåvatn er det hovedsakelig elg 
som krysser vegen. Ved de øvrige krysser både elg og rådyr. (www.hjorteviltregisteret.no) Se kart 
under: 

 

Figur 9: Oversikt over registrerte viltpåkjørsler og potensielle vilttrekk 

  

http://www.hjorteviltregisteret.no/
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6.10 GEOLOGI OG ANLEGGSTEKNISKE FORHOLD 
Planområdet ligger syd for Hovdefjell og øst for Nelaugvannet. Terrenget der linja ligger er småkupert 
og varierer mellom ca. kote 260 m i øst og ned mot Nelaugvannet på ca. kote 140 m. Terrenget er stort 
sett småkupert med mindre koller og søkk med enkelte myrflater innimellom. Bergarter og fordeling 
er vist på Figur 10.  

 

Figur 10: Utsnitt av berggrunnsgeologisk kart (www.ngu.no) med de viktigste bergartene indikert med nummer. Omtrent 
vegtrasé markert med rød stiplet strek 

Bergart Beskrivelse iht. NGU: 

1. Tonalitt, trondhjemitt, kvartsdioritt 
2. Migmatikk 
3. Amfibolitt 
4. Øyegneis med store feltspatkorn 

5. Kvartsitt, kvartsglimmergneis 
6. Pegmatittgang 
7. Øyegneis med små- mellomstore 

feltspatkorn 

Erfaringsmessig er syredannende berggrunn knyttet til båndgneiser, og gjerne lengre vest i landsdelen. 
Vanligvis er disse bergartene tydelig forvitret og rustfargede. De bergartene som gjennomgående er 
registrert innenfor planområdet er kvartsitter, kvartsrikegneiser og granitter (tonalitt/trondhjemitt) 
samt øyegneis og amfibolittisk gneis. Dette er erfaringsmessig bergarter som ikke gir sur avrenning. 
Derfor vurderes ikke dette som en aktuell problemstilling her. Se mer i fagrapport geologi, vedlegg 
10.5 

6.11 GRUNNFORHOLD 
Løsmassekart fra NGU viser i hovedsak elveavsetninger og morene. Område ligger på ca. kote +140 og 
høyere, noe som er godt over marin grense (ca. kote +80). Marine avsetninger (kvikkleire) kan derfor 
utelukkes.  
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Det er gjennomført grunnundersøkelse fra flåte i Nelaug (vann) i perioden mellom 30.10- 07.11 2017. 
Dybdemåling viser moderate vanndybder med største registrerte vanndybde på ca. 8m. 
Grunnundersøkelsen viser noe lagdelt grunn med et stedvis bløtt topplag med liten 
sonderingsmotstand av silt/organisk materiale. Underliggende lag er fastere masser av silt, sand, grus 
og/eller morene. Antatt berg er registrert i dybde fra ca. 4 til 17m under vannbunn.  

6.12 STØY 
Det ligger spredt bebyggelse langs eksisterende fv. 415 ved Hovde og ved Simonstad. 
Støyberegningene utført på modellert eksisterende situasjon viser at det i dagens situasjon er 8 boliger 
langs fv. 415 mellom Hovdehei og Simonstad, som ligger i gul sone 5 . For mer informasjon om 
beregninger som er utført se kapittel 8.13 Støy og vibrasjoner og vedlegg 10.7 Fagrapport støy. 

7 BESKRIVELSE AV FORSLAG TIL DETALJREGULERING 

7.1 PLANLAGT AREALBRUK 
Reguleringsplanen består av reguleringsbestemmelser og 9 arealplankart. Arealplankartene har 
nummer R001, R002, R003, R004, R005, R006, R007, R008 og R009. Tegningshefte datert 2. november 
2018 får juridisk virkning.  

I reguleringsplanen er det lagt inn midlertidig anlegg- og riggområde for å kunne utføre det arbeidet 
som trengs for å bygge tiltaket. Her vil arealene tilbakeføres etter utbygging, til det formålet som ligger 
under. Dette gjelder formålene Trasé for jernbane (STJ), LNFR areal (L) og spredt bebyggelse (LSB).  

Tiltaket som ønskes gjennomført har formålene Kjøreveg (SKV), Gang- og sykkelveg (SGS), 
Kollektivholdeplass (SKH) og Parkeringsplasser (SPA) som er beskrevet i kapittel 7.2, samt Annen 
veggrunn – teknisk anlegg (SVT) og Annen veggrunn – grøntareal (SVG). Under Kjøreveg (SKV) ligger 
også bru ved krysning Nelaugvannet og driftsveger.  

Arealer som er vist med eierform «o_» fremfor reguleringsformål (f.eks. o_SKV) er offentlige. Arealer 
som ikke er vist med eierform er private.  

Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) gjelder nødvendig plass til snø/- og vannhåndtering med 
grøfter, fyllinger og oppsetting av rekkverk.  

Annen veggrunn – grøntareal (SVG) gjelder flater som kan bearbeides estetisk med vegetasjon/gress 
eller rabatt. 

Frisiktlinjer er lagt inn for å vise til nødvendig sikt som kreves i tiltaket. Her skal det ikke settes opp 
elementer som forhindrer sikt mellom kjørebanen/gang- og sykkelveg og avkjørsel/kryss. 
Primærveiens kjørebane, sett fra avkjøring, skal være synlig i frisiktlinjen. Innenfor frisiktlinjen skal 
eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5m over kjørebanenivå for primærveien.  

                                                           

 

5  Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold (Kilde: Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging, T-1442/2012). 



Planbeskrivelse - Detaljregulering for fv. 415 Selåsvatn-Simonstad 

24 

Arealformålene Kjøreveg (o_SKV), Gang-/sykkelveg (o_SGS) og Kollektivholdeplass (o_SKH), som er 
offentlige, skal utformes og gis høyder i terrenget som vist i Tegningshefte, datert 2. november 2018. 
Det gis mulighet for å justere høyde på kjørevegene med inntil +/- 1,0 m i forhold til det som er vist i 
Tegningsheftet. Dette gjelder også for bru. Hellingene på fylling og skjæring kan justeres innenfor 
arealformålene Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_ SVT) og Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG).  

Arealformål Kjøreveg som ikke er vist med eierform o_ (dvs. at de er private), kan justeres innen 
arealformål Landbruks-, natur- og friluftformål og reindrift (L), slik at de blir tilpasset eventuelle 
endringer i arealformål Kjøreveg (o_SKV) som er offentlig. 

Eksempelvis kan fyllinger oppgitt med 1:2 kan utføres med 1:4 og dermed få slakere helning og oppta 
større arealer forutsatt at fylling blir liggende innenfor planavgrensning. Fyllinger og skjæring kan også 
bli høyere eller lavere enn viste høyder i C-tegningene ved at kjøreveg justeres innenfor +/- 1 m. 
Avkjørsler til driftsveg kan justeres litt i byggeplan for tilpasning terreng og justering offentlig kjøreveg.  

7.2 TEKNISKE FORUTSETNINGER 

7.2.1 Kjøreveger 
Det er regulert inn kjøreveg (o_SKV). Veg er planlagt etter vegstandard H2 Nasjonale hovedveger, med 
redusert vegbredde 7,5m. Dimensjoneringsklasse H2 Nasjonale hovedveger med redusert bredde 
benyttes for veger med årsdøgntrafikk (ÅDT) under 1500. Fartsgrense settes iht. 
dimensjoneringsklasse på 80 km/t.  

 

Figur 11: Tverrprofil H2 med redusert vegbredde 7,5m, N100 (2013). [Mål gitt i meter]  

Profilet har kjørefeltbredder på 3.0 meter og skulderbredde 0,75 meter. Breddeutvidelse i kurver og 
for eventuelt rekkverksrom kommer i tillegg. 

Vegstandard H2 gir krav til minimum horisontalkurvatur (svingradius) 250 m og maks stigning på 6 %.  

Kjøreveg SKV felt 1, 2, 3, 5, 6 og 7 er planlagt som driftsveg/landbruksbilveg for landbruk/skogbruk. 

7.2.2 Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt 
Langsgående gang- og sykkelveg bør etableres når: 

- Årsdøgntrafikk (ÅDT) er over 1000 og 
- Potensialet for gående og syklende overstiger 50 i døgnet, eller strekningen er definert som 

skoleveg. 

Strekningen har en ÅDT på 850 og potensialet for gående og syklende er vurdert til å ikke overstige 50 
i døgnet. Det er ikke krav om separat gang- og sykkelveg langs kjøreveg.  

Planen legger opp til stedvis tilrettelegging for gående og syklende. Følgende punkter er tatt inn i 
reguleringsplan:  
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- Mellom eksisterende veg ved Hovde og kollektivholdeplass ved nytt kryss mellom fv. 415 og 
fv. 412 reguleres det inn areal til gang- og sykkelveg, o_SGS1. Løsning detaljeres under 
byggeplan for tilpasning til løsning kollektivholdeplass #B1.  

- Fra vegkryss ved Simonstad bruk til kollektivholdeplass ved Simonstad reguleres det inn gang- 
og sykkelveg, o_SGS2. 

Fra kollektivholdeplass ved Simonstad og vestover er det regulert inn ekstra bredt areal til annen 
veggrunn – teknisk anlegg, o_SVT10. Dette arealet kan benyttes ved eventuell etablering av gang- og 
sykkelveg i fremtiden.  

7.2.3 Kollektivholdeplass 
Det reguleres inn arealer ved kryss Simonstad bruk og ved kryss fv. 412 til kollektivholdeplass. 
Kollektivholdeplass Simonstad regulert som ensidig løsning.  Kollektivholdeplass ved kryss fv. 412 kan 
enten utformes som ensidig anlegg ved #B1 eller som tosidig anlegg ved #B1 og #B2. #B3 kan benyttes 
til kollektivholdeplass dersom det anses som hensiktsmessig etter vurdering av oppsatte ruter. 
Utforming kollektivholdeplass avklares under byggeplan. 

7.2.4 Parkeringsplasser 
Det reguleres inn arealer til parkeringsplasser (o_SPA) ved snuhammer i avkjørsel ved Hovdeheia.  

7.2.5 Andre tekniske forutsetninger 
Jernbanetrasé skal etter utført arbeid tilbakeføres til opprinnelig stand. Veglinje er planlagt iht. 
avstandskrav gitt i Underbygning/Prosjektering og bygging/Minste avstand jernbane—vei, 
(www.Banenor.no).  

Før stigning opp fra Simonstad er det ønskelig å etablere et område hvor vogntog kan stoppe og sette 
på kjetting. Plassen bør dimensjoneres for modulvogntog. Området foreslås plassert på eksisterende 
fv. 415 ved Gjerustadkilen med kobling i begge ender av vegsløyfe. Vegsløyfen blir liggende som Annen 
veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT).  

Sidearealer under arealer Annen veggrunn – teknisk anlegg skal arronderes, revegeteres eller sås til 
med arter fra stedet.  

7.2.6 Fravik fra vegnormal 
Det er registrert fire fravik på prosjektet. Fravik 1 ble vurdert som ikke fravik etter endring av N100. 
Fravik 2, 3 og 4 søkes innvilget hos gjeldende myndighet. Tabell under viser oversikt over fravikene. 
Fravikene behandles parallelt med reguleringsplan.  

Nr Håndbok Type 
krav 

 Krav  Begrunnelse Myndighet Status 

1 N100, 
tabell C4 

Skal Resulterende fall min.  
2 %. 

For skifte av kurve i profil 4730 er 
det res. fall lik 0,82 %. 

Fylkes-
kommunen 

Vurdert som ikke fravik 
etter revidert N100.  

2 N100, 
kap. E9 

Skal Minimumskravet til 
horisontalkurveradius 
skal økes med 50 % over 
brua. 

For H2 veg med Rmin på 250m vil 
en få krav på Rmin for bru på 
375m. Bru ved profil 4300 er 
planlagt med Rmin på 275m. 

Veg-
direktoratet 

 Under behandling 

3 N101, 
kap. 4.2 

Bør Rekkverk bør ikke starte i 
en kurve. 

 Gjelder start i kurve for 
overgangsrekkverk ved profil 
4350 i innerkurve. 

Fylkes-
kommunen 

 Under behandling 

4 N100  Bør Horisontalkurveradius 
bør være ≥ 400 m i kryss. 

I krysset ved Simonstad har fv. 
415 horisontalradius R=275 m. 

Fylkes-
kommunen 

 Under behandling 
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7.3 NÆRMERE BESKRIVELSE AV PLANSTREKNINGEN 
Planen går fra Hovdehei i øst til Østre Hagenes i nordvest og består av kjøreveg, bru, 
kollektivholdeplasser, gang- og sykkelveg, kryss og driftsavkjørsler. Total strekning for regulert veg er 
ca. 4,8 km. Prosjektet består av to delparseller; delparsell 1: Selåsvatn-Myrvang (2,7 km) og delparsell 
2: Myrvang-Simonstad (2,1 km).  

Arealplankart og vedlagt tegningshefte viser planlagt linjeføring. Under følger en beskrivelse av linjen 
illustrert med utklipp fra geometrisk linje med ortofoto som bakgrunn.  

7.3.1 Delparsell 1: Selåsvatn (Hovdeheia)-Myrvang 
Delparsell 1 går fra Hovdeheia til Myrvang.  

 

Figur 12: Geometrisk linje og planavgrensning Hovdehei-Myrvang 

7.3.1.1 Hovdeheia-Hovde gård 
Planen starter opp 200 m øst for eksisterende avkjørsel til Hovdeheia. De første 100 m ligger på 
eksisterende veg med noe utbedring av grøft for snøopplag. Avkjørsel Hovdeheia tilpasses ny veg. Det 
reguleres inn snuplass og parkeringsplasser for turløype til Hovdefjell ved kobling mellom ny avkjørsel 
Hovdeheia og eksisterende veg. Se arealplankart.  

 

Figur 13: Geometrisk linje og planavgrensning Hovdehei-Hovde gård 

100 m før eksisterende avkjørsel til Hovdeheia legges veglinje ut fra eksisterende veg med noe skarpere 
kurve inn i tosidig skjæring med varierende skjæringshøyde opp til 20 m. Ved Hovde gård veksler linjen 
mellom tosidig skjæring og tosidig fylling. Fylling ligger opp mot 10m i høyde. Fyllinger planlegges med 
1:4 og 1:2. 1:2 fyllinger er brattere enn 1:4 og er lagt inn der hvor en ønsker å begrense naturinngrep 
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eller inngrep i dyrket mark. Linjen ligger med svak kurvatur (sving) fra Hovdefjell til Hovde gård og 
lengdefall opp mot 5,5 %.  

7.3.1.2 Hovde gård-Myrvang 
Etter Hovde gård går fylling over til tosidig skjæring med høyde opp til 10-15m. Fra Hovde gård til 
Nelaug ligger linjen tilnærmet rett horisontalt og med fortsatt maks lengdefall vertikalt. Ved krysning 
av eksisterende fv. 412 legges linje på fylling og rettes ut i lengderetning samtidig som den holdes rett 
horisontalt. Området reguleres som massedeponi og det er lagt inn større fylling som både jevner ut 
høydeforskjeller i linje, samt gir plass til at det kan reguleres inn arealer for kollektivholdeplasser. 
Området reguleres som Annen veggrunn – Teknisk anlegg (o_SVT).  

Kollektivholdeplasser kan enten utformes som ensidig anlegg ved #B1 eller som tosidig anlegg ved #B1 
og #B2. #B3 kan benyttes til kollektivholdeplass dersom AKT og fylkeskommunen anser dette som 
hensiktsmessig etter vurdering av oppsatte ruter. Utforming kollektivholdeplass avklares under 
byggeplan. 

 

Figur 14: Geometrisk linje og planavgrensning Hovde gård-Myrvang 

Etter fylling ved fv. 412 stiger linjen mot Myrvang og går inn i tosidig skjæring. Linjen ligger nå i svak 
kurvatur (sving).  

7.3.2 Delparsell 2: Myrvang-Simonstad 
Delparsell 2 går fra Myrvang til Simonstad (over Gjerustadkilen). Ved Myrvang er det lagt inn alternativ 
kryss dersom Delparsell 2 bygges ut alene. Se tegning C101 i tegningshefte vedlagt planbeskrivelse. 
Krysset er utformet slik at en senere kan bygge ut Delparsell 1 med mindre justeringer av avkjørsel.  

 

Figur 15: Geometrisk linje og planavgrensning Myrvang-Simonstad (Østre Hagenes) 
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7.3.2.1 Myrvang-Mjåvassmyra 
Ved Myrvang åpnes terrenget opp og linje får mindre lengdefall. Avkjørsel inn mot eksisterende veg 
etableres på mindre fylling ved Myrvang. Eksisterende fv. 415 og ny fv. 415 ligger på omtrent samme 
nivå. Avkjørsel er lagt til dette området grunnet nærliggende linjeføring og gunstig lengdefall på 
eksisterende fv. 415. 

 

Figur 16: Geometrisk linje og planavgrensning Myrvang-Mjåvassmyra 

Fra Myrvang mot Mjåvassmyra krysser linjen i kupert terreng med skiftende fylling og skjæring. Linjen 
ligger med lengdefall opp mot 5 % og noe kurvatur (sving) horisontalt. Det etableres avkjørsel til 
driftsveg sør for ny veg ved Mjåvassmyra. For tilkomst driftsveg nord for ny veg benyttes eksisterende 
driftsavkjørsel eksisterende fv. 415. Dette for å begrense avkjørsler fra ny fylkesveg.  

7.3.2.2 Mjåvassmyra-Vedstømyra 
Ved Mjåvassmyra går linjen inn i tosidig skjæring, deretter ett parti med tosidig høy fylling og 
avslutningsvis inn i tosidig skjæring igjen. Linjen går gjennom varierende terreng, noe som gir 
vekslende skjæringer og fyllinger.  Skjæringer og fyllinger ligger mellom 5-10 m. Fyllinger legges med 
bratt helning (1:2) vestover for å begrense inngrep i bratt terreng ned og inn mot Venelitjern og 
Vedstømyra. Linjen har noe kurvatur (sving) nordover før den retter seg ut over Vedstømyra. 
Lengdefall vil ligge mellom 1-4 %.  

 

Figur 17: Geometrisk linje og planavgrensning Mjåvassmyra-Vedstømyra 
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7.3.2.3 Vedstømyra-Libumyra 
Fra Vedstømyra ligger horisontalkurvatur videre i rett linje med kontinuerlig lengdefall gjennom ny 
tosidig skjæring og deretter tosidig fylling. Avkjørsel driftsveg etablere før Libutjønn.  

 

Figur 18: Geometrisk linje og planavgrensning Vedstømyra-Libumyra 

7.3.2.4 Libumyra-Nelaugvannet 
Ved Libumyra dreier linjen vestover på tosidig fylling med høyde over 10 m og inn i tosidig høy skjæring 
med høyde over 30 m. Linjen ligger med tosidig skjæring med varierende høyde til den krysser over 
Nelaugvannet, først over bru, deretter fylling parallelt med jernbanelinje.  

 

Figur 19: Geometrisk linje og planavgrensning Libumyra-Nelaugvannet 

Krysning Nelaugvannet er lagt ved lav horisontalkurvatur (noe skarp sving) og svakt fallende 
lengdeprofil. Dette skyldes avstandskrav til jernbane og høgspentledninger som ligger på hver sin side 
av ny veg. Høyde veg over Nelaugvannet er dimensjonert etter 200-årsflomhøyde + klimatillegg.  
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7.3.2.5 Nelaugvannet-Gjerustadkilen 
Ved Simonstad bruk krysser ny veg inn over eksisterende fylkesveg, legges videre ut over 
Gjerustadkilen på fylling og kobles inn på eksisterende veg ved avslutning av planområdet ved Østre 
Hagenes. Utretting av veg ved Gjerustadkilen gir en vegsløyfe som blir liggende igjen. Denne vegsløyfen 
er planlagt benyttet som kjettingplass og kobles inn på ny veg med to T-kryss, en i hver ende. Ved kryss 
Simonstad bruk etableres et T-kryss for sammenkobling av ny veg og eksisterende veg til Storbrua. 
Området mellom ny og gammel veg ved Gjerustadkilen fylles igjen. Nord for ny veg ved Simonstad er 
det planlagt en ensidig kollektivholdeplass med ca. 150 m lang gang- og sykkelveg som kobling mellom 
nytt T-kryss Simonstad bruk og kollektivholdeplass.  

 

Figur 20: Geometrisk linje og planavgrensning Nelaugvannet-Gjerustadkilen 

8 VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET – AREALBRUK OG 
LØSNINGER 

8.1 FRAMKOMMELIGHET 
Planen bidrar til bedre fremkommelighet for store kjøretøy og redusert kjørelengde. Kjørelengde 
eksisterende veg fra Østre Hagenes til Hovdehei er ca. 5,8 km. Ny veg vil få en kjørelengde på ca. 4,8 
km. Kjørelengde fra kommunesenter Åmli til E18 vil med planlagt veg reduseres med ca. 1 km. Ny veg 
er planlagt med forbedret lengdefall og horisontalkurvatur (slakere veg med mindre svinger). Det er 
tilrettelagt for rett strekk som gir bedre sikt ved forbikjøring. Samlet gir dette forbedret 
framkommelighet for planlagt veg, sammenlignet med eksisterende veg.   

8.2 SAMFUNNSMESSIGE FORHOLD 
Ved å gi bedre fremkommelighet og redusere reisetid på vegstrekning knyttes innlandskommunene 
nærmere til kysten. Dette kan bidra til å styrke befolkningsgrunnlaget og forenkle næringslivets 
mulighet for transport.  

Planen bidrar til økt trafikksikkerhet med oppgradert vegstandard som gir forbedret sikt, rekkverk eller 
mykt sideterreng. Ved etablering av ensidig kollektivholdeplass ved Simonstad forbedres sikkerhet til 
kollektivreisende.  

 

 

 

Østre 
Hagenes 
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8.3 AVLASTET VEG OG FORSLAG TIL OMKLASSIFISERING  
Eksisterende fv. 415 fra Hovdehei til Simonstad bruk, ca. 5,2 km, vil bli erstattet av ny trase. På denne 
strekningen er det noen boliger ved Hovde, Gjerustadvegen og ved Simonstad.  

Statens vegvesen og Aust-Agder fylkeskommune foreslår følgende klassifisering for avlastet fv. 415: 

1. Vegen fra kryss på Simonstad til kryss fv. 92 binder ny fv. 415 med fv. 92. Opprettholdes som 
fylkesveg. 

2. Vegen fra kryss fv. 92 og sørover til Gjerustadvegen nedklassifiseres til kommunal veg i henhold 
til Vegloven §7, annet ledd.  Boliger langs Gjerustadvegen vil da få opprettholdt lengde på 
privat veg.  

3. Veg fra kryss Gjerustadvegen til ny avkjørsel til Hovdefjell (Hovdeheia) foreslås lagt ned til bruk 
som privat veg i henhold til Vegloven §8, annet ledd. 

4. Eksisterende veg sør for Gjerustadkilen blir knyttet til ny fv. 415 og er planlagt som 
kjettingplass. Vegsløyfe reguleres til Annen veggrunn – teknisk anlegg (o_SVT).  

Figur 21 viser vegsystem med foreslått omklassifisering gitt i farger i kart.  

 

Figur 21: Kart som viser plassering omtalte delstrekninger 

Det er for delstrekning 3 valgt å benytte §8, annet ledd lagt ned til bruk som privat veg for å sikre 
allmenheten tilgang på bruk av denne vegstrekning. Det offentlige beholder eiendomsretten til 
veggrunnen selv om vegen blir lagt ut til privat veg. Brukerne av vegen får vedlikeholdsplikten, jfr. 
Vegloven § 54, mens vegmyndigheten beholder det objektive eieransvaret.  At vegmyndigheten 
beholder eiendomsretten, innebærer også en vid innflytelse over forhold til vegen, f.eks. spørsmål om 
hvem som skal gis adgang til bruk av den (Vegloven kommentarutgave, 3. utgave 1998).  

1 

4 

2 

3 

Simonstad 
bruk 

Myrvang 
Hovde 85 

Hovdeheia 

Tegnforklaring: 

Fylkesveg 

Kommunal veg 

Nedlagt veg etter 
veglovens §8 annet 
ledd 
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Avlastet veg vil med foreslått løsning (del 1: fylkesveg, del 2: kommunal og del 3: lagt ned til privat bruk 
etter §8 annet ledd) kunne ligge som turalternativ for syklende eller gående. Strekningen kan kunne 
benyttes som omkjørings- eller avlastningsveg ved arbeid langs ny fylkesveg eller ved ulykker. 

Det er for delstrekning 2 valgt veglovens §7 for nedklassifisering til kommunal veg. Bosettingen langs 
og lengde på Gjerustadvegen vil etter kommunes gjeldende regelverk kunne gi kommunal veg fra 
Storbrua og helt inn til Gjerustad under forutsetning av privat oppgradering av eksisterende privat veg 
i henhold til kommunens regelverk. Dersom slik opprusting av Gjerustadvegen ikke gjennomføres får 
delstrekning 2 samme status som delstrekning 3. 

8.4 NABOER 

8.4.1 Berørt bebyggelse 
Vegen går stort sett i jomfruelig terreng med krysning av bebygd område på Simonstad og Hovde.  

8.4.2 Innløsning av bebyggelse 
Tiltaket krever innløsing av brannskadd bolig som ikke er gjenoppbygget på eiendom 58/7, samt erverv 
av grunn på eiendom 44/1, 44/22, 44/29, 44/33, 44/46, 44/47, 44/80, 44/101, 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 
48/1, 50/1, 50/1/1, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9. Berørte grunneiere vises i adresseliste som vises 
i vedlegg 10.9  

8.4.3 Avkjørsler og andre naboforhold 
Avkjørsler for tilkomst og drift av eiendom er regulert inn etter innspill fra skogbrukssjef i Åmli og 
berørte grunneiere langs planlagt veglinje. Notat ligger som vedlegg 10.6.   

8.5 BYGGEGRENSER 
Byggegrensen for ny veg følger generelle bestemmelser fra «Retningslinjer for behandling av 
avkjørsels- og byggegrensesaker» vedtatt i fylkestinget 26. februar 2013 sak 2013/2. Byggegrense for 
eksisterende fv. 415 er satt til klasse 1 med 50 meter fra senterlinjen i veg. Byggegrense er generell og 
er ikke beskrevet i reguleringsbestemmelsene og er ikke tegnet inn i arealplankart.  

8.6 GANG- OG SYKKELTRAFIKK 
Det er regulert inn gang- og sykkelveg for kobling mellom eksisterende fv. 415 ved Hovde og Simonstad 
til kollektivholdeplasser.  Dette vil gi en kortere og sikrere tilkomst til kollektivholdeplassene. 

Videre legges det til rette for at avlastet veg skal kunne benyttes til allmenn ferdsel.   

8.7 KOLLEKTIVTRAFIKK 
Det reguleres inn kollektivholdeplass ved Simonstad og arealer til kollektivholdeplass ved kryss fv. 412. 
Kollektivholdeplass Simonstad reguleres som ensidig løsning. Dette gir en mer trafikksikker løsning 
siden en slipper kryssing av veg for myke trafikanter. Målet med etablering av kollektivholdeplasser er 
å tilrettelegge for benyttelse av kollektivtilbud.  
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8.8 LANDSKAP  

8.8.1 Kryss til Nelaug ved Hovde 
Fra avkjøringa til Hovdehei mot krysset til Nelaug (fv. 412) ligger vegen tungt i landskapet. Det blir 
tosidige skjæringer opp mot 20 m på det høyeste lengst øst i planområdet. Der landskapet åpner seg 
på Hovde ligger vegen på forholdsvis store fyllinger før den igjen går inn i skjæring rett før krysset til 
Nelaug. Fyllingene vises med et stort utslag i det nye kryssområdet, der det også blir regulert inn et 
større massedeponi. Dette gir plass til å lage et pent og slakt terreng og muligheten til mer naturlige 
overganger til eksisterende terreng når anlegget er ferdig. Det vektlegges at alle arealer formgis og at 
vegetasjonen reetableres ved at eksisterende jordmasser i området legges tilbake som et topplag. 
Myrområdet som i dag ligger langs Nelaugvegen vil bli fylt igjen.  

 

Figur 22: Illustrasjon viser hvordan vegen kan bli liggende i landskapet – Kryss fv. 412 østover mot Hovdehei. Tatt fra luften 
skrå ned mot kryss fv. 412.  

8.8.2 Vest for Nelaugkrysset 
Vest for Nelaugkrysset ligger vegen vekselvis på fylling og skjæring. Fyllingene er stort sett slake og 
skjæringene for det meste godt under 10 meter. Noen steder er det tosidige skjæringer.  

 

Figur 23: Illustrasjon viser hvordan vegen kan bli liggende i landskapet ved avkjørsel Myrvang. 
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8.8.3 Vedstømyra/Libutjønn 
Vegen ligger lettere i terrenget og forankret i kanten av landskapet på denne delen av strekningen. Der 
det er mulig, er fyllingene lagt med helning 1:4, som gir et slakt terreng med god overgang til det 
eksisterende terrenget. Der utslaget blir svært stort med denne helningen er skråningene gjort 
brattere (1:2 og 1:1,5).  

 

Figur 24: Illustrasjon viser hvordan vegen kan bli liggende i landskapet – sett østover forbi Libutjønn og Vedstømyra. 

8.8.4 Skjæring ved Nelaugvannet 
Ny veg vil ligge på innsiden av jernbaneskjæringa og høyere i terrenget enn selve jernbanelinja. På det 
høyeste blir skjæringa over 30 m. Den eksisterende jernbaneskjæringa som ligger nedenfor ny veglinje 
er omtrent 15-20 m. Skjæringa strekker seg over 270 m, men er ikke like høy over hele strekningen.  
Det vil stå noe terreng igjen mellom ny veg og jernbane, men dette vil ikke ha skjermende effekt av 
betydning. Skjæringa vil bli eksponert, spesielt fra Nelaugvannet.  

 
Figur 25: Illustrasjon viser skjæring ved Nelaugvannet sett fra kryss Simonstad bruk 
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8.8.5 Nelaugvannet/Gjerustadkilen 
Ny veg ligger parallelt med jernbanen over Nelaugvannet. Veglinjen er planlagt på nordsiden av 
jernbanen. Veg og jernbane er lagt med samme kurvatur over vannet, noe som gir en fin linjeføring. 
Fyllingen vil bli betraktelig bredere enn i dag, i tillegg til at veglinjen vil ligge et par meter høyere enn 
jernbanelinja, pga. dagens krav til flomhøyde.  

I vest ligger vegen i kurve over Gjerustadkilen. Innerste del av denne kilen vil dermed bli fylt igjen. 
Terrenget på innsiden skal fylles opp i høyde med eksisterende terreng. Med naturlig revegetering vil 
stedlig vegetasjon etablere seg forholdsvis raskt. Vegen vil etter endt anleggsarbeid fortsatt ligge i 
kanten av kilen. Med god opparbeiding av arealene rundt vil dette ikke virke negativt inn på 
landskapsbildet. Vegen får bedre kurvatur og vil bli godt forankret i kanten av landskapet. Den gamle 
fylkesvegen vil bli liggende igjen og er foreslått benyttet til kjettingplass.  

 
Figur 26: Illustrasjon fra 3d-modellen: Fylling i Gjerustadkilen og skjæring ved Nelaugvannet, sett fra pr. 5000 østover. 

8.8.6 Konklusjon 
Siden landskapet er kupert og kollete blir det veksling mellom fylling og skjæring langs hele 
strekningen. Det er høye, tosidige skjæringer helt i starten av prosjektet og den store skjæringa ved 
Nelaugsvannet vil bli svært dominerende i landskapet, spesielt sett fra Nelaugvannet. De store 
skjæringene vil fremstå som dominerende og varige sår i landskapet. 

Fyllingene er i stor grad slaket ut for å få en god overgang til eksisterende terreng. Dette medfører at 
forholdsvis store arealer beslaglegges i anleggsperioden, men når arealene gror til vil dette gi en langt 
bedre landskapstilpasning enn om fyllingene hadde vært veldig bratte. Et eksempel på dette er i 
området der krysset til Nelaug ligger.  

Innerste del av Gjerustadkilen fylles igjen. Ny veg vil fortsatt ligge i kanten av vannet og dermed få en 
naturlig plassering i landskapet. Det samme gjelder vegens plassering parallelt med jernbanen, der 
jernbanens linjeføring følges over Nelaugvannet.  

Det er arbeidet mye med å tilpasse vegen til landskapet. På store deler av strekningen ligger vegen 
godt forankret i landskapet. 
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8.9 NÆRMILJØ/FRILUFTSLIV 

8.9.1 Nærmiljø og friluftsliv. 
Sidevegen som leder mot Hovdefjell er tilpasset ny veglinje. Det lages en snuplass med tanke på 
vegvedlikehold. Ved snuplass er det regulert inn arealer som kan benyttes til parkering for turgående 
til Hovdefjell.    

8.9.2 Hensyn til barn og unge. 
Det legges ikke opp til gang- og sykkelveg langs ny fylkesvei, men det er etablert kortere gang- og 
sykkelveg for kobling mellom eksisterende fv. 415 og nye kollektivholdeplasser ved Simonstad og 
Hovde. Se kapittel 7.2.2.  

8.10 NATURMANGFOLD 

8.10.1 Drøfting av Naturmangfoldlovens alminnelige bestemmelser §§8-12 
Ved vurdering av naturmangfoldlovens §8 skal man finne ut hvilket naturmangfold som kan påvirkes 
av beslutningen, hvilken tilstand dette naturmangfoldet har og hvilke effekter beslutningen vil ha på 
naturmangfoldet. Kunnskapsgrunnlaget om naturverdier, jf. nml §8, er beskrevet i kap 6.7. I tillegg til 
innsamling av eksisterende kunnskap er det utført befaring med vurdering skogsområdet og 
ferskvann/myr som berøres. Dette vurderes som et normalt godt fundament for vurderinger av 
planvirkning. Siden dette er en detaljreguleringsplan foreligger nøyaktig informasjon om tiltakets 
fotavtrykk, og det er mulig med en forholdsvis presis vurdering av planens virkningen, jf. nml § 8.  

Tiltaket er vurdert til å ha relativt begrensede virkninger for miljøtemaene, slik gjennomgangen tilsier 
i kap.6.7. Ingen særlig verdifulle områder går tapt. Tiltaket representerer likevel et relativt stort inngrep 
i et naturområde og skaper en barriere mellom Nelaugvannet og eksisterende fv. 415.  

Tiltaket i vann med ny fylling over Gjerustadkilen og langs eksisterende jernbanefylling i Nelaugvann 
ligger i områder som allerede er påvirket av eksisterende vegfyllinger. Det er lite trolig at 
naturmangfoldet i vannet vil bli nevneverdig påvirket av tiltaket. Nødvendige forsiktighetshensyn skal 
tas i byggefasen. Dette vil bli omtalt i prosjektets YM-plan. Tiltaket genererer ikke ny eller mer trafikk 
og endrer derfor ikke forurensningssituasjonen i området. Videre vurdering av vannforskriftens §12 
ansees ikke som nødvendig ettersom inngrepet ikke forringer tilstanden til vannforekomsten.  

Vanngjennomløp ved enden av jernbanefyllingen vil opprettholdes på dagens nivå. Naturmiljøet ved 
Libutjønn med Libumyra vil i stor grad bevares, da veien kun beslaglegger den mest gjenvokste delen 
av myra, og for øvrig ligger på fastmarka i utkanten av området.  

Tiltaket vil heller ikke legge til rette for ny virksomhet som representerer framtidig problematiske 
tilleggsvirkninger for miljøtemaene. Konfliktnivået ved realisering av tiltaket vurderes som relativt 
begrenset, og vil i liten eller ingen grad berøre sjeldne/viktige forekomster da det ikke er registrert 
innenfor planområdet. Med bakgrunn i dette er det ikke grunnlag for å anta en samlet belastning for 
arter, naturtyper og økosystemer.  
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8.11 KULTURMILJØ 

8.11.1 Eldre tids kulturminner 
Det er ikke registrert eldre tiders kulturminner i området og det som er registrert av kulturminner 
ligger i hovedsak utenfor planområdet.  

8.11.2 Nyere tids kulturminner 
Fv. 415 Storbrua – Rislandsfeta berøres på et kortere strekk i østre ende av den vernede strekningen. 
Kartet i Figur 27 viser planlagt løsning for krysning av Nelaugvannet parallelt med jernbanelinje. Blå 
linje viser vernet veg og rød, stiplet linje viser planlagt ny veg. Den nye traseen krysser over 
eksisterende, fredet veg ved Simonstad bruk, legges på fylling over Gjerustadkilen og kobles inn på 
eksisterende veg ved Østre Hagenes.  

 

Figur 27: Tilknytning ved Simonstad bruk og utbedring av påfølgende kurve. Blå linje markerer fredet kulturminne. 

Tiltaket innebærer endringer av linjeføringen og direkte inngrep i fredet veg på to delstrekninger som 
til sammen utgjør 300 m. En strekningen på ca. 325 m mellom de to berøringspunktene blir liggende 
igjen som en separat vegsløyfe som kobles inn på ny veg med T-kryss. Vegsløyfen skal brukes som 
adkomstveg til bolig. Vegsløyfen vurderes også å kunne nyttegjøres til avkjøring for påsetting av 
kjetting av tungtransporten. Vegsløyfen vil med sistnevnte funksjon få to avkjørsler inn mot ny veg. 
Ved Simonstad bruk, vil det bli etablert et T-kryss som kobler sammen ny og gammel veg. Området 
mellom ny og gammel veg ved Gjerustadkilen fylles opp.  

Områdets verneverdi er redegjort for i kapittel 6.8.219. På grunn av vernestatusen er verdien i 
utgangspunktet «svært høy» etter terminologien i håndbok V712. Det skal imidlertid påpekes at det, 
uavhengig av denne plansaken, pågår et parallelt prosjekt som blant annet gjennomgår Forskrift 2 – 
Veganlegg i Statens vegvesens eie (datert 21.12.2009). I den sammenheng vil det foreslås at den første 
parsellen av den aktuelle delen av strekningen, fra Storbrua til Simonstad, tas ut av fredningen på 
bakgrunn av at den ikke utgjør en sentral del av verneverdien. Veien følger på denne strekningen ikke 
jernbanetraséen og er med andre ord ikke innenfor hovedbegrunnelsen for vernet. Med 
hovedbegrunnelse for vernet menes det tidstypisk, gjenbruk av gammel jernbanetrase.  

På denne bakgrunn er det grunnlag for å gjennomføre en mer gradert verdivurdering av det aktuelle 
kulturminnet, og den strekningen som påvirkes vil da ha reduserte verneverdier.  
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Planens virkning for tema «Kulturmiljø» og «Nyere tids kulturminne» avhenger av i hvor stor grad 
tiltaket påvirker den fredete strekningen av fv. 415 fra Storbrua til Rislandsfeta. For kulturminnet 
innebærer dette at det blir brudd i linjeføringen for den fredete vegen og et direkte inngrep på to 
strekninger. Planvirkningen skjer over en strekning på 650 meter av total vernet strekning på 13,5 km. 
I vurderingen av påvirkning må en vurdere i hvilken grad kulturmiljøet forringes. Som forklart over er 
den berørte strekningen ikke vesentlig i forhold til begrunnelsen for vernet og det arbeides med en 
grensejustering der en foreslår å ta denne delen ut av fredningsomfanget. På denne bakgrunn er det 
riktig å vurdere at prosjektet ikke forringer verneverdiene til vegminnet i vesentlig grad. Planvirkningen 
vurderes kun som noe forringet.  

Med bakgrunn i vernestatusen er det utarbeidet dispensasjonssøknad i medhold av kulturminneloven 
§ 15a for å etablere en kobling mellom ny og gammel vegparsell, vedlegg 10.2. 

Dispensasjonssøknad er behandlet og godkjent av Vest-Agder fylkeskommune og svar ligger vedlagt 
reguleringsplan, vedlegg 10.3.  

8.12 NATURRESSURSER 

8.12.1 Jordbruk 
Innmarksbeite som ligger nær gårdstunet på Hovde vil ikke bli berørt av planforslaget.  

8.12.2 Skogbruk 
Vegen vil legge beslag på en del produktiv skogsmark der den nye vegen blir liggende, anslagsvis ca. 
100 daa. I tillegg vil det være behov for en del areal anleggsperioden. 

Det er laget et eget notat hvor forslag til justerende tiltak driftsveger innenfor planområdet er foreslått, 
se vedlegg 10.6. Avkjørsler til driftsveger som blir avskåret av den nye vegen er regulert inn i 
arealplankart etter innspill fra grunneiere. 

8.12.3 Vilt 
Planforslaget vil ikke påvirke viltet i særlig grad. Gjennomgangstrafikken vil bli overført til den nye 
vegen. 

8.12.4 Drivverdige fjell- og løsmasseforekomster 
Det finnes ikke drivverdige forekomster innen planområdet. 

8.13 STØY OG VIBRASJONER 

8.13.1 Støyberegning av eksisterende og fremtidig situasjon 
Det er utført støyberegninger for eksisterende og fremtidig situasjon. Se utdypende informasjon i 
støynotat i vedlegg 10.7.  Gjeldende støyregelverk er Klima- og Miljødepartementets retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012, heretter kalt T-1442. T-1442 angir to støysoner, 
gul og rød sone, hvor det gjelder særlige retningslinjer for arealbruken. Kort oppsummert er 
retningslinjene slik: (Se T-1442 for detaljer) 

• Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres, dersom avbøtende 
tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 
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Det er etablert terrengmodell på laserdata som er lastet ned fra hoydedata.no i NTM8. 
Støyberegningene er kjørt med 3D-vegmodeller av ny veggeometri (det er tatt hensyn til 
stigningsforholdene). Det er kjørt beregninger for dagens situasjon langs fv. 415 med dagens 
trafikkmengde og hastighet, og for fremtidig situasjon med beregnet trafikkmengde 20 år fram i tid, 
dvs. i år 2038.  Som grunnlag for trafikkberegningene er det brukt offisielle prognoser, som 
Transportøkonomisk Institutt (TØI) har laget for Nasjonal Transportplan (NTP). Det er i tillegg kjørt en 
beregning med en høyrere andel tungtrafikkandel (15%) enn det som de offisielle prognosene legger 
til grunn. 

Det er utarbeidet støysonekart for eksisterende situasjon og framtidig situasjon. Beregnede støysoner 
i dette prosjektet er presentert i X-tegninger. Tegningene ligger i vedlegg 10.810.7. Støyfølsom 
bebyggelse er telt opp med utgangspunkt i støysonekartene. 

Et av de fastsatte prosjektmålene for Reguleringsplanen for ny fv. 415 Selåsvatn – Simonstad er at 
ingen boliger skal ha støy over grenseverdiene. 

Støyberegningene viser at det i dagens situasjon er 8 boliger langs fv. 415 mellom Hovdehei og 
Simonstad, som ligger i gul sone.  

Støyberegningene for ny fv. 415 Hovdehei – Simonstad viser at det blir ingen støyfølsomme bygninger 
hverken i gul eller rød sone.  

I og med at dagens trafikk på fv. 415 i all hovedsak vil bli flyttet over på ny veg, vil det medføre at det 
bli minimalt med støy for bebyggelsen langs eksisterende fv. 415 når ny veg blir bygd ut. 

8.13.2 Støy i anleggsperiode 
Tiltaket omfatter en god del sprengning og tyngre anleggsarbeid som vil generere støy og vibrasjoner. 
Det må settes grenseverdier for vibrasjoner i henhold til NS8141. Vibrasjoner skal måles på de antatt 
mest utsatte bygninger/konstruksjoner i anleggsperioden. Sprengningsopplegget justeres ved behov 
slik at fastsatte grenseverdier overholdes. 

I forkant av anleggsarbeidene må det gjennomføres en kartlegging av eiendommer innenfor ca. 100 m 
fra sprengningssted med tanke på fundamenteringsforhold samt tilstandsregistrering. Nærliggende 
jernbanetrasé må hensynstas og sprengning må koordineres mot Bane NOR.  

8.14 MASSEHÅNDTERING  
For Delparsel 2 Myrvang-Simonstad (Gjerustadkilen) legges det opp til at både jord og steinmasser 
håndteres innenfor det arealet som reguleres til vegformål samt midlertidig anleggsområde. Transport 
av massene planlegges utført innenfor planområdet og det vil sannsynligvis bli etablert en midlertidig 
bru for fylling over Nelaug (Gjerustadkilen). Det er regulert inn et massedeponi ved etablering av fylling 
kryss ny fv. 415 og fv. 412.  

I den østre delen av reguleringsplanen (Hovdehei-Nelaugkrysset) er det et forholdsvis stort 
masseoverskudd og dersom dette blir planlagt brukt utenfor veglinja vil det medføre massetransport 
på lastebil langs fylkesvegnett til der massene eventuelt skal anvendes. 

Det anbefales å foreta prøvetaking i linja i byggeplan for å teste bergartenes brukbarhet til 
vegbyggingsformål. Se videre gjennomgang av linje i geologisk rapport i vedlegg 10.5. 

Ved fylling i Nelaug og Gjerustadkilen, forutsatt masseutskiftning ned til fast bunn, vurderes 
stabiliteten å være tilfredsstillende. Det må forventes totalsetninger på inntil ca. 10-12 cm ved 
reguleringsnivå kote +137. For mer nøyaktig kartlegging av fortrengning/mudringsomfang og metode 
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bør supplerende undersøkelser vurderes. Det bør også vurderes opptak av miljøprøver i byggeplan. Se 
ytterligere vurdering i geoteknisk rapport i vedlegg 10.4.  

8.15 RISIKO, SÅRBARHET OG SIKKERHET – ROS ANALYSE  
Veglinjen er planlagt gjennom jomfruelig terreng med rikt dyreliv. Nelaugvannet benyttes til for fisking 
og rekreasjon. Konsekvenser for biologisk mangfold og rekreasjonsarealer må minimeres. Det 
etterstrebes å opprettholde vilttrekk og stier i terrenget. Fylling over Nelaug planlegges med bru slik 
at mulighet for båtferdsel inn i Gjerustadkilen opprettholdes.  

Det er ikke registrert særlig sjeldent eller truet naturmangfold. Det er ikke registrert fremmede, 
uønskede karplanter i området. Det gjenstår befaring av berørte private hager. Dersom registrering i 
hager viser svartelistede arter håndteres disse med tiltak i YM-plan under utarbeidelse av byggeplan.  

Ved Simonstad ligger planlagt veglinje tett innpå jernbanelinje og høgspentlinje. Det er viktig at en i 
anleggsfase hensynstar dette slik at nærliggende anlegg ikke skades.  

Bekk og myrlandskap ved kryss fv. 412, Libutjønn og Nelaugvannet skal ivaretas. Tiltak i vassdrag 
prosjekteres og søkes inn i byggeplan.  

9 GJENNOMFØRING AV FORSLAG TIL PLAN 

9.1 FRAMDRIFT OG FINANSIERING 
Fylkestinget vedtok 25.10.2016 i sak 16/53 forslag til fylkesvegplan med handlingsprogram for 
fylkesveger 2017 – 2024 med føringer om at fv. 415 Fiane-Simonstad framskyndes ved at det legges 
inn 2 mill. i 2019, 3 mill. i 2020, 30 mill. i 2021 og 15 mill. i 2022.  

9.2 UTBYGGINGSREKKEFØLGE 
Reguleringsplan for fv. 415 Selåsvatn-Simonstad dekker to parseller; Selåsvatn-Myrvang og Myrvang-
Simonstad.  

Selv om begge parsellene fremmes i en reguleringsplan, skal det legges til rette for etappevis 
utbygging. Strekningen mellom Myrvang og Simonstad vil da bli prioritert for bygging. 

9.3 TRAFIKKAVVIKLING I ANLEGGSPERIODEN 
Regulert veglinje ligger hovedsakelig i jomfruelig terreng utenfor bebyggelse og eksisterende veg.  

Ved kobling av ny fv. 415 inn mot eksisterende veg ved Hovdehei, kryss Nelaug, Myrvang og Simonstad 
vil det være nødvendig å legge trafikken ut på korte midlertidige veger slik at en kan avvikle trafikken 
på fv.415. Dersom en må stenge vegen helt for en kort periode under omleggingen må det gjøres i en 
tid på døgnet som har lav trafikk. Stenging av veg og omlegging av trafikk må gjøres så kort og intensiv 
som mulig. 

For å kunne sprenge ut de høyeste fjellskjæringene ved jernbanetrasé på en sikker og effektiv måte 
ønsker utbygger å gjøre dette med stengning av området. Jernbanetraséen har for tiden ikke trafikk, 
men benyttes til utflukter og allmenn ferdsel.  

Ved omlegginger og bruk av midlertidige veger skal det påses spesielt at det også er tatt hensyn til de 
myke trafikantene.   
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9.4 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)- OG YTRE MILJØPLAN (YM) FOR 
BYGGEFASEN 

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse 
skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og 
forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg 
til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R 760 «Styring av utbygging-, drifts- og 
vedlikeholdsprosjekt» stiller krav til at det skal utarbeides en Ytre Miljøplan på alle prosjekt. 

Særskilte miljøutfordringer for fv. 415 Selåsvatn-Simonstad er: 

• Naturmangfold 
• Støy og vibrasjoner under anlegg 
• Kulturminne i form av fredet veg 
• Landskap 

I Tabell 1 er det listet opp spesielle miljøutfordringer som skal arbeides videre med i YM-plan. 

Tabell 1: Innspill til YM-plan 

Tema Problemstillinger/vurderinger 

Støy Tiltaket omfatter en god del sprengning og tyngre 
anleggsarbeid som vil generere støy og vibrasjoner, spesielt 
mot Simonstad. 

Det må vurderes tidsbegrensing på støy. 

Vibrasjoner Vibrasjoner skal måles på de antatt mest utsatte 
bygninger/konstruksjoner i anleggsperioden. Det må settes 
grenseverdier for vibrasjoner i henhold til NS8141. 
Sprengningsopplegget justeres ved behov slik at fastsatte 
grenseverdier overholdes. 

Luftforurensning Geologisk vurdering av bergkvalitet og spredning av partikler 
ved sprengning skal utføres i byggeplan.  

Forurensning av jord og vann Fyllinger i Gjerustadkilen og Nelaugvannet må følges opp i 
byggeplan med prøvetaking av bunnsedimentene med tanke 
på forurensing og videre utarbeidelse av eventuelle 
tiltaksplaner.  

Vurdering av konsekvenser av mulig utlekking av partikler fra 
sprengning i tilknytning til vannlevende organismer og fisk bør 
tas med inn i YM-plan. 

Landskap Landskap følges opp under byggeplan for oppfølging inngrep 
og linjeføring. 

Naturmiljø Biologisk fagkompetanse vil videre følge opp tiltaket gjennom 
entreprisearbeidet og i anleggsfasen ved blant annet 
utarbeidelse av en ytre miljøplan. 
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Vassdrag og Strandsone Det skal påsees at tilstrekkelig med kantvegetasjon skal spares 
og vegvann ledes bort fra Libutjønn.  

Kulturminne og kulturmiljø Inngrep i vernet veg skal gjennomføres iht. føringer gitt i 
godkjenning dispensasjonsøknad.  

Naturressurser Ved Kulturlandskapet nær Mjåvassmyra skal store gamle 
Ospetrær bevares der de er utenfor tiltaket. Det må gjøres 
supplerende registeringer av fremmede skadelige arter der 
planen går tett på private hager før tiltaket går over i 
anleggsfase. Dette håndteres som en del av tiltakets Ytre 
miljøplan. 

Materialvalg og avfallshåndtering Geolog skal følge opp prosjektet i byggeplan for vurdering av 
bergartenes brukbarhet til vegbyggingsformål.  
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