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skjæringer/fyllinger mv) og den kunnskap som forelå 26.04.19. Det er derfor knyttet noe
usikkerhet til de vurderingene som er gjort. For kryss- og vegløsninger Rugtvedt er det
bare foretatt en vurdering av kostnader, mens det for delstrekningene er gjort en
vurdering av følgende temaer:
Prissatte tema




Kulturarv
Naturmangfold
Landskapsbilde

Ikke prissatte tema




Støy
Geoteknikk
Kostnader

Det er for hver av delstrekningene foretatt en oppsummering av prissatte og ikke
prissatte tema.

1.2. Avklaringer av alternativer
Alternativvurderingen ble lagt fram for Fylkesmannen og Fylkeskommunen 09. april 2019.
Det ble besluttet å forkaste alternativ rød. Det ble videre fremmet et ønske om at det ble
gjort en vurdering av konsekvenser dersom gang- og sykkelvegen ble lagt på innsiden av
dagens veg til Skjerke istedenfor på utsiden i alternativ lilla, alternativ lilla revidert.
Den reviderte alternativvurderingen ble lagt fram for Bamble kommune som besluttet å
legge reguleringsplanen ut i to alternativer, jf. mail datert 13.05.19:
-

Alternativ blå.
Alternativ lilla revidert
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2. METODIKK FOR VURDERING
Temaene kulturarv, naturmangfold og landskapsbilde (ikke prissatte konsekvenser) har
vært vurdert av fagutreder basert på foreliggende registreringer, tilgjengelig informasjon,
veigeometri og 3D-Modell. Det er ikke foretatt en vurdering av alle ikke-prissatte temaer.
Bare temaer som vil være avgjørende for endelig valg av løsning er vurdert.

Trinn 2: Konsekvens av alternativer
Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet
konsekvensvurdering av hvert alternativ. Dette gjøres for hvert fagtema.
I figur 2-3 er det angitt kriterier for vurdering av konsekvens for hele alternativer.
Kriteriene er veiledende. Den samlete konsekvensen for hvert alternativ vurderes ut fra
kunnskap om hva som berøres.

Områdets karaktertrekk og verdi er basert på kriterier fastsatt i Håndbok V712. Basert på
kunnskap om områdets verdier og tiltakets fysiske utforming har fagutreder gjort en
vurdering av påvirkning av tiltaket dvs. tiltakets påvirkning av verdiene i området.
Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder
Basert på områdets verdi og påvirkning av tiltaket
vurderes konsekvensen av tiltaket dvs. fordeler og
ulemper et tiltak vil medføre, jf. konsekvensvifte,
figur 2-1. Konsekvensgraden for hvert delområde
framkommer ved å sammenholde grad av verdi i
x-aksen med grad av påvirkning i y-aksen. De to
skalaene er glidende.
Figur 2-1 Konsekvensvifta. Kilde: Håndbok V712

Skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er
knyttet til en verdiforringelse av et delområde, mens de positive konsekvensgradene
forutsetter en verdiøkning, etter at tiltaket er realisert.
I notatet er konsekvensgraden for de ulike alternativene og delstrekningene satt opp i en
egen tabell slik at det blir lettere å få fram de positive og negative sider ved det enkelte
alternativet.

Figur 2-3 Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ

Det er videre foretatt vurdering av geoteknikk, støy og gjort et røft overslag av
kostnadene. Geoteknikk kan være avgjørende for endelig valg av løsning, siden behovet
for geotekniske tiltak og konsekvensene av disse tiltakene kan ha innvirkning på
konsekvensgrad for de ikke-prissatte temaene og gjennomføring av tiltaket.
Det er lagt opp til at en kan ta strekningsvise valg basert på konsekvensgrad for temaene
kulturarv, naturmangfold og landskapsbilde samt vurdering av behov for geotekniske
tiltak, tiltak mot støy opp mot prisnivå og byggeperiode. Bakgrunnen for dette er at de
ulike alternativene på delstrekningene lar seg kombinere med hverandre.
Målet med notatet er derfor å komme fram til den beste løsningen for de ulike
delstrekningene og således den beste løsningen totalt for hele strekningen.

Figur 2-2 Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder. Kilde: Håndbok V712
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3. KRYSS- OG VEGLØSNINGER RUGTVEDT
3.1. Beskrivelse alternativer
Alternativ rød

Alternativ blå

Alternativ rød er løsningen som er tilpasset eksisterende rundkjøring på Rugtvedt. Dette
er nokså likt tidligere regulerte løsningen med eget kryss inn til sentrumsområdet på
Rugtvedt. Kulvert under den ene armen for gang-/sykkelveg.

Alternativ blå er løsningen hvor det bygges ny 5-armet rundkjøring. Rundkjøringen er
trukket lenger bort fra E18 enn dagens. Ny arm til sentrumsområdet på Rugtvedt, unngår
da T-kryss tett på rundkjøring. Diameter er 48 m. Alle armene må bygges nye og gang- og
sykkelvegen er tenkt krysset i en 60 m lang kulvert under sentraløy. Mak stigning 7 %
Mulighet for å bygge to kortere kulverter med åpning i sentraløy for bedre opplevelse for
de myke trafikanter. For å få spredning på armene til rundkjøringen vil armen til fv. 353
gå inn på området avsatt til kombinert formål.

Rundkjøringen er 35 m i diameter og har et smalt overkjørtbart felt. Fv. 353 og rv. 354 er
listet opp som veger som er godkjent for modulvogntog. Sporing viser at det er mulig å
komme gjennom dagens rundkjøring men etter kravet skal det for en rundkjøring på 35
være et overkjørbart felt på ca. 2,1m. En oppgradering må derfor påregnes.

Med stor rundkjøring får man en strammere kurvatur, bedre avbøyning og bedre
kapasitet.

Ny gang- og sykkelveg må bygges med kulvert under fylkesveg-armen, ca. 25 m lang,
maks stigning 7 %.
Avstand fra rundkjøring til kryss i forrige reguleringsplan var CC 60m. Det er en fordel om
denne økes. Blir uansett et fravik da minste avstand mellom kryss er 500 m for H1.
Plassering må vurderes.
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3.2. Vurdering kostnader
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4. DELSTREKNING HERUMVEIEN-BURVALL
4.1. Beskrivelse alternativer
Strekningen går fra Herumveien til Burvall hvor det er vist 2 alternativer for hovedlinjen. Under er de 2 linjene vist med blå og lilla farge. Strekningen avsluttes der linjene krysser
hverandre. Linjene kan kombineres med alle 3 alternativene på neste delstrekning.
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Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ blå

Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ lilla

Figur 4-1 Alternativ blå (14500)

Figur 4-2 Alternativ lilla (13600)

Vegen krysser over Herumveien der dagens kryss mellom fylkesvegen og Herumveien
ligger. Det vil i framtiden ikke være mulig å kjøre ut her. Krysset som vises er kun for
spesialkjøretøy til trafostasjon. Trafikken til Herumveien går via krysset ved Findal.
Fylkesvegen går videre rett gjennom eksisterende forsamlingshus. Dette medfører at
forsamlingshuset må rives. Rett etter forsamlingshuset ligger vegen på fylling og går videre
på sørsiden av en kolle.

På første del av strekningen ligger vegen helt likt som alternativ blå. I starten ligger
vegen lenger bort fra sjøen i forhold til tidligere regulert korridor. Ellers ligger den
tilnærmet i samme korridor som tidligere regulert, men er hevet og lagt med ensidig
skjæring gjennom dalen. Dette demper inngrepet. Fylling 1:4 i 10 m bredde deretter 1:2.
Unngår da rekkverk.

Linjen er flyttet lenger bort fra sjøen og bebyggelsen i forhold til tidligere regulert korridor.
Linjen ligger lett med delvis skjæring og delvis fylling. Fylling 1:4 i 10 m bredde, deretter
1:2. Unngår da rekkverk.
Vegen krysser en høyspentlinje 2 ganger. For å unngå dette bør høyspentlinja flyttes
lenger sør slik at hele høyspentlinja blir liggende på utsiden av ny fylkeveg.
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Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ blå

Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ lilla

Figur 4-3 Alternativ blå. Sett fra sør

Figur 4-5 Alternativ lilla. Sett fra sør

Figur 4-4 Alternativ blå. Sett fra nord

Figur 4-6 Alternativ lilla. Sett fra nord
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4.2. Vurdering kulturarv
Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ blå

Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ lilla

Følgende kulturminner blir mer eller mindre berørt av tiltaket:
− ID 244406. Kokegroplokalitet. To kokegroper. Jernalder. Automatisk fredet.
Kulturminnene ligger under dyrket mark. Noe verdi.
− ID 244756-0. Aktivitetsområde. Lok. 8 Gassveien. Enslig flintfunn i prøvestikk (avslag)
på en flate med 20 negative prøvestikk rundt. Ikke fredet. Ubetydelig verdi.

Følgende kulturminner blir mer eller mindre berørt av tiltaket:
− ID 244406. Kokegroplokalitet. To kokegroper. Jernalder. Automatisk fredet.
Kulturminnene ligger under dyrket mark. Noe verdi.
− ID 244756-0. Aktivitetsområde. Lok. 8 Gassveien. Enslig flintfunn i prøvestikk (avslag)
på en flate med 20 negative prøvestikk rundt. Ikke fredet. Ubetydelig verdi.

ID244756-0

ID244756-0

1.

1.

ID244406

ID244406

1.

1.

Figur 4-7 Kulturminnelokaliteter på delstrekningen.

Figur 4-8 Kulturminnelokaliteter på delstrekningen.

Vurdering av konsekvenser alternativ blå
 Alternativet berører kokegroplokalitet (ID 244006) direkte. Tilnærmet lik konflikt i
begge alternativer. Sterkt forringet. Noe miljøskade.
 Alternativet får nærføring til aktivitetsområde (ID 244756). Noe mer nærføring til
lokaliteten i alternativ blå enn i alternativ lilla. Ubetydelig endring. Ubetydelig
miljøskade.

Vurdering av konsekvenser alternativ lilla
 Alternativet berører kokegroplokalitet (ID 244006) direkte. Tilnærmet lik konflikt i
begge alternativer. Sterkt forringet. Noe miljøskade.
 Alternativet får nærføring til aktivitetsområde (ID 244756). Noe større avstand til
lokaliteten i alternativ lilla enn i alternativ blå. Ubetydelig endring. Ubetydelig
miljøskade.

Total vurdering av alternativet: Noe miljøskade for delområdet.

Total vurdering av alternativet: Noe miljøskade for delområdet.
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4.3. Vurdering naturmangfold
Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ blå

Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ lilla

Følgende naturmiljøer blir berørt av tiltaket;
 Findalsbukta (254), bløtbunnsområde, A-verdi (svært stor verdi)
 Havreåkerbekken - viltkorridor og gytebekk sjøørret (middels verdi)
 Herumveien barnehage II (258), gammel eik (ikke forskriftseik), C-verdi (noe verdi)
 Burvald S (267), rik blandingsskog, B-verdi (stor verdi)

Følgende naturmiljøer bli berørt av tiltaket;
 Findalsbukta (254), bløtbunnsområde, A-verdi (svært stor verdi)
 Havreåkerbekken - viltkorridor og gytebekk sjøørret (middels verdi)
 Herumveien barnehage II (258), gammel eik (ikke forskriftseik), C-verdi (noe verdi)
 Burvald S (267), rik blandingsskog, B-verdi (stor verdi)

Havreåkerbekken

Havreåkerbekken
267

1.

1.

267
1.

1.

258

258

1.

1.

254

254

1.

1.

Vurdering av konsekvenser alternativ lilla
 Findalsbukta - mur og ingen utfylling forutsettes. Lik påvirkning for begge
alternativene. Ubetydelig endring . Ubetydelig miljøskade
 Havreåkerbekken - ny kryssing av omlagt Herumveien + ny veg ved dagens kryssing,
lik påvirkning for alternativene. Noe forringet. Noe miljøskade
 Herumveien barnehage II – gammel eik må fjernes som følge av omlagt Herumveien,
lik konsekvens for alternativene. Sterkt forringet. Noe miljøskade
 Burvald S- beslaglegger kun en liten del av lokaliteten, området er allerede forringet
av kraftlinje. Usikkerhet rundt omfang av nytt kryss i dette området gjør at
påvirkning blir noe forringet. Ubetydelig/ noe forringet. Noe miljøskade

Vurdering av konsekvenser alternativ blå
 Findalsbukta - mur og ingen utfylling forutsettes. Lik påvirkning for begge
alternativene. Ubetydelig endring. Ubetydelig miljøskade
 Havreåkerbekken - ny kryssing av omlagt Herumveien + ny veg ved dagens kryssing.
Lik påvirkning for alternativene. Noe forringet. Noe miljøskade
 Herumveien barnehage II – gammel eik må fjernes som følge av omlagt Herumveien,
lik konsekvens for alternativene. Sterkt forringet. Noe miljøskade
 Burvald S - ny veg og flytting av høyspent beslaglegger mer enn alternativ lilla, men
fortsatt liten del (< 20 %) av lokaliteten. Noe forringet. Noe/ betydelig miljøskade
Total vurdering av alternativet: Noe/betydelig miljøskade for delområdet

Total vurdering av alternativet: Noe miljøskade for delområdet
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4.4. Vurdering landskapsbilde
Følgende forhold som omhandler landskapsbildet blir berørt av tiltaket;
 Topografiske hovedformer: småkupert småskalalandskap (middels verdi)
 Naturskapte visuelle egenskaper og strukturdannende vegetasjon:
Vegetasjonskledd åskam med forsamlingshus (noe verdi)
 Arealbruk: Landbruk, spredt bosetting (middels verdi)
 Menneskeskapte visuelle egenskaper: Kraftlinjer (uten betydning)

Figur 4-9 Fv. 353 Retning Burvall. Herumveien til venstre i bildet

Figur 4-11 Spredt bosetning langs fv. 353, retning Burvall.

Figur 4-10 Fv. 353 Skråfoto som viser en del av strekningen. Kraftlinje midt i bildet.

Figur 4-12 Fv. 353 Retning Findal. Kraftlinja til høyre i bildet
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Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ blå

Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ lilla

Vurdering av konsekvenser alternativ blå
Vegen legges lenger mot vest enn dagens veg og lenger vest enn alternativ lilla. I krysset
med Herumveien blir vegen liggende med en mindre skjæring og stor fylling som blir
eksponert fra Frierfjorden. Ett bygg må rives (forsamlingshus). Vegen berører ikke
strandsonen og strandengvegetasjonen.

Vurdering av konsekvenser alternativ lilla
Vegen legges noe lenger vest enn dagens veg. I krysset med Herumveien blir vegen
liggende med en stor skjæring og stor fylling som blir eksponert fra Frierfjorden. Ett bygg
må rives (forsamlingshus). Vegen berører ikke strandsonen og strandengvegetasjonen.
Videre legges vegen i en trang forsenkning i terrenget, mellom to åskammer. Dette fører
til noen mindre skjæringer i dette partiet. Vegen krysser så over en mindre bekkedal ved
Burvall som fører til en større fylling.

Videre legges vegen i en forsenkning i terrenget, mellom to markerte åskammer. Dette gir
begrensede skjæringer og fyllinger. Vegen krysser bekkedalen ved Burvall noe høyere opp
i terrenget slik at fyllingen blir begrenset i forhold til alternativ lilla.

Alternativ lilla blir mer eksponert fra Frierfjorden og eksisterende veg og bebyggelse ved
Burvall enn alternativ blå på grunn av større skjæringer og fyllinger.

Alternativ blå blir noe mindre eksponert fra Frierfjorden og eksisterende veg og
bebyggelse ved Burvall enn alternativ lilla.

Vurdering av konsekvenser alternativ lilla:
 Topografien på stedet føre til at det et blir noen større skjæringer og fyllinger.
Kraftledning må flyttes noe som medfører ytterligere inngrep i småskalalandskapet.
Noe forringet/forringet. Noe/betydelig miljøskade
 Det vil bli et større inngrep åskammen i krysset fv. 353- Hurumveien. Forsamlingshus
må rives. Forringet. Noe miljøskade
 Det blir større avstand til dagens bebyggelse enn i dag, men noe mindre avstand enn
i alternativ blå. Forbedret. Ubetydelig/noe miljøforbedring

Vurdering av konsekvenser alternativ blå:
 Topografien på stedet fører til at det blir flere mindre skjæringer og fyllinger.
Kraftledning må flyttes noe som medfører ytterligere inngrep i småskalalandskapet.
Noe forringet. Noe miljøskade
 Det vil bli et større inngrep åskammen i krysset fv. 353 - Hurumveien. Forsamlingshus
må rives. Forringet. Noe miljøskade
 Det blir større avstand til dagens bebyggelse enn i dag, og noe større avstand enn i
alternativ lilla. Forbedret. Noe miljøforbedring
Alternative blå er bedre enn alternativ lilla fordi terrenginngrepene blir mindre eksponert i
omgivelsene og eksisterende boligbebyggelse på Burvall ligger i større avstand fra
foreslått ny fylkesveg.

Alternativet lilla er dårligere enn alternativ blå fordi terrenginngrepene blir mer
eksponert i omgivelsene og eksisterende boligbebyggelse på Burvall ligger i kortere
avstand fra foreslått ny fylkesveg. Dette er tungtveiende for rangeringen av
alternativene.

Total vurdering av alternativet: Noe negativ konsekvens

Total vurdering av alternativet: Noe/middels negativ konsekvens
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Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ blå

Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ lilla

Figur 4-13 Ny veglinje til venstre, eksisterende veglinje nærmest sjøen. Sett fra sør mot
nord.

Figur 4-15 Ny veglinje til venstre, eksisterende veglinje nærmest sjøen. Sett fra sør mot
nord.

Figur 4-14 Ny veglinje til høyre, eksisterende veglinje nærmest sjøen. Sett fra nord mot
sør.

Figur 4-16 Ny veglinje til høyre, eksisterende veglinje nærmest sjøen. Sett fra nord mot
sør.
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4.5. Vurdering Støy

246
243
1.

224
221
1.

243B 1.
1.

1.

241

246
243
1.

224
221
1.

1.

243B 1.
1.

1.

241
1.

Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ blå

Delstrekning Herumveien-Burvall, Alternativ lilla

Høyeste fasadenivå LDEN (dB)
Adresse
Veglinje 14000
Herreveien 224
< 55
Herreveien 243
56
Herreveien 243B
< 55
Herreveien 246
59
Herreveien 305 (Nystrand)
58*
Herreveien 311 (Nystrand)
60*
* Beregningene er kuttet ved Burvall. Resultatene viser derfor ikke situasjonen som vil
være gjeldene når hele området reguleres, men kun en sammenlikning av støymessige
konsekvenser for de to alternativene. Verdien er inkludert for sammenligningsskyld og er
ikke fullstendig representativ.

Høyeste fasadenivå LDEN (dB)
Adresse
Veglinje 14100
Herreveien 224
56
Herreveien 243
60
Herreveien 243B
< 55
Herreveien 246
64
Herreveien 305 (Nystrand)
58*
Herreveien 311 (Nystrand)
60*
*Beregningene er kuttet ved Burvall. Resultatene viser derfor ikke situasjonen som vil
være gjeldene når hele området reguleres, men kun en sammenlikning av støymessige
konsekvenser for de to alternativene. Verdien er inkludert for sammenligningsskyld og er
ikke fullstendig representativ.

Alternativ blå har en del skjermende terreng rundt veglinja som reduserer
støyeksponeringen på omgivelsene.

Alternativ lilla ligger nærmere bebyggelsen og har ikke de samme terrengelementene
som skjermer bebyggelsen. Resultatet er at linjen gir en del høyere støy for boligene ved
Burvall (Herreveien 224-246).
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4.6. Vurdering kostnader
Linjene er like lange. Det er kun medtatt kostnader for det som er ulikt for alternativene og viser derfor ikke totalkostnaden.
Kostnadene blir tilnærmet like for alternativene.
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5. DELSTREKNING BURVALL-SKJERKE
5.1. Beskrivelse alternativer
Usikkerhet rundt omfang av nytt kryss i dette området gjør at påvirkning blir noe forringet
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Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ blå

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ rød
Dammur
Ishus

Dammur

1.

1.

Dammur

1.

Ruin, Skjerkøy sag

Dammur

Ishus

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla
1.

1.

1.

1.

Ruin, Skjerkøy sag

1.

Dammur

1.

Ishus
1.

Dammur

1.

Ruin, Skjerkøy sag
1.

Figur 5-1 Alternativ rød, Bevare ishus

Linja er trukket ned mot Skjerkebukta og går gjennom
sumpskogen for å kunne bevare rester av ishuset.
På utsiden av fylkesvegen er det vist en gang- og
sykkelveg kombinert med adkomst til boliger på Burvall.
Denne går på eksisterende fylkesveg fra Findal, må bygges
ny forbi/gjennom sumpskogen før den kommer innpå
Skjerkøyveien. Linja ligger delvis i skjæring og fylling.
Fyllingsutslaget viser utslag til topp terreng.
Får konflikt med vannledning 500 mm som ligger langs
dagens veg. Må legges om.
Linje ca. 13 m lenger enn alternativ blå

Figur 5-2 Alternativ blå, Bevare sumpskog

Figur 5-3 Alternativ lilla, Bevare ishus og sumpskog

Linja er trukket på innsiden av eksisterende fylkesveg for å
kunne ivareta sumpskogen. Dette gir kraftig skjæring før
ishuset og medfører at dette nyere tids kulturminne vil gå
tapt. Dagens fylkesveg kan bestå som gang- og sykkelveg for
en mye lenger strekning enn alternativ rød. Gang- og
sykkelveg vil fungere som adkomst til boliger på Burvall.

Linja er lagt på innsiden av ishuset for å bevare dette samt
bevare mest mulig at sumpskogen mot sjøen. Linja ligger
jevnt litt høyere i terrenget og får mindre stigning og fall.
Brua over Søtholbekken blir bredere pga. siktutvidelse på
ca. 3 m

Linja er tilnærmet lik alternativ rød ved kryssing av
Søtholtbekken og videre mot Burvall.
Alternativ blå kommer nær en høyspentmast, noe en unngår
i alternativ rød.
Vannledningene som ligger på utsiden av vegen mot
Skjerkebukta kan ligge urørt.

Krysset fra Skjerke flyttes lenger sør for påkobling. Dvs. at
dagens veg benyttes som adkomst til Skjerke.
Kryssutforming blir dårligere enn alternativ rød og blå pga.
kurve inn mot kryss. Kan bedres ved å velge det alternativ
blå mellom Herumveien og Burvall. Kryssløsningen berører i
større grad bebyggelsen ved Burvall.
Det er foreslått å etablere gang- og sykkelveg langs
eksisterende veg fra Burvall til Skjerke. Bredde på rabatt 1,5
m. Dette er noe bedre løsning for de myke trafikantene enn
alternativ rød og blå hvor det er blandet trafikk.
Dagens veg må legges om noe ved dagens bru ved
Søtholtbekken for å få en sammenhengende linje til Skjerke
og ikke et kryss slik et er i dag.
Får konflikt med flere høyspentmaster enn i alternativ rød
og blå.
Usikkert hvor mye konflikt vi får med vannledning 500 mm
som ligger langs dagens veg.
Linja er ca 35 m lenger enn alternativ blå.
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Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ rød

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ blå

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla

Figur 5-4 Alternativ rød. Sett fra sør

Figur 5-6 Alternativ blå. Sett fra sør

Figur 5-8 Alternativ lilla. Sett fra sør

Figur 5-5 Alternativ rød. Sett fra nord

Figur 5-7 Alternativ blå. Sett fra nord

Figur 5-9 Alternativ lilla. Sett fra nord
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Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ rød

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ blå

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla

Bru Søtholtbekken: Antar at brua og støttemurene kan
fundamenteres direkte på fjell.
Lengde ca. 20 meter i et spenn. Bredde inklusiv
rekkverksrom 10,0 meter. Bruareal ca. 200 m2.

Bru Søtholtbekken som alternativ rød: Antar at brua og
støttemurene kan fundamenteres direkte på fjell.
Lengde ca. 20 meter i et spenn. Bredde inklusiv
rekkverksrom 10,0 meter. Bruareal ca. 200 m2.

Bru Søtholtbekken: Brulengde ca. 20 meter i et spenn.
Bredde inklusiv rekkverksrom 13,5 meter pga.
siktutvidelse. Brua må trolig pelefundamenteres.
Bruareal ca. 270 m2.

Støttemur på hver side som vist på skisse. Lengde ca. 25
meter, antatt høyde 3-5 meter. Støttemursareal 100 m2.

Støttemur på hver side som vist på skisse. Lengde ca. 25
meter, antatt høyde 3-5 meter. Støttemursareal 100 m2.

Alternativ med kulvert, lengde 25-30 meter. Tverrsnitt
4,0x4,0 m2. Stipulert entreprisekostnad eks. mva.: 4 mill.
kr. Løsningen forutsetter at kulverten kan
direktefundamenteres på hel bunnplate. Det må
kontrolleres at tverrsnittet er stort nok ved en 200årsflom.
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5.2. Vurdering kulturarv
Følgende kulturminner blir berørt av tiltaket:
 ID 244755-0. Bosetning-aktivitetsområde fra
steinalder. Lok. 7. Gassveien. To positive prøvestikk
på en avlang terrasse. Avgrenset av 8 negative
prøvestikk. Til sammen fem flintfunn i prøvestikkene.
Et flintfunn med retusj. Automatisk fredet. Middels
verdi.





Rester av ishus, Skjerke. Like sør for Søtholtbekken
finnes et av distriktets best bevarte grunnmurer til ishus.
Dette er fra perioden 1880-1963. Stor verdi.
I Søtholtbekken ligger dammur og et stort fundament
som er rester etter en sag. Skjerke sag var en av Bambles
største i sin tid og hadde kongelig bevilgning for eksport
av plank. Saga produserte også materialer til
båtbyggeriet ved Skjerke som bygde seilskuter. De
registrerte kulturminnene har verdi som minner om en
næring som hadde stor betydning i dette distriktet på
1800- og 1900-tallet. Middels verdi.









Dammur

1.



ID244753
ID244755-0

Dammur

ID244750

1.

1.

Ishus
1.

Ruin, Skjerkøy sag
1.

Figur 5-10 Lokaliteter kulturminner på strekningen
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ID 244754. Løsfunn. Flintavslag. Ikke fredet.
Ubetydelig verdi.
ID 244753. Aktivitetsområde. Steinalder. Lok. 5
Gassveien. Ett positivt prøvestikk med 1 flintavslag.
Ikke fredet. Ubetydelig verdi.
ID 244752-0. Løsfunn. Stort flintavslag. Steinalder.
Ikke fredet. Ubetydelig verdi.
ID 244751-0. Bosetning-aktivitetsområde. Liten
lokalitet med ett positivt prøvestikk. 2 flintavslag. 7
negative prøvestikk rundt. Steinalder. Lok 3.
Gassveien. Automatisk fredet. Middels verdi.
ID 244750-0. Bosetning-aktivitetsområde.
Lokaliteten består av 6 positive prøvestikk.
Steinalder. Lok. 2. Gassveien. Automatisk fredet.
Stor verdi.
ID 244748-0. Bosetning-aktivitetsområde. Liten
lokalitet bestående av to funnførende prøvestikk. 1
brent flintbit og 1 flintavslag. Steinalder. Automatisk
fredet. Noe verdi.
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1.

Figur 5-12. Registrerte kulturminner vist med LIDAR. Orange symbol markerer tuften for ishuset.
Grå trekant i elven viser plassering på restene etter sagen

Figur 5-11 Rester av ishus, Skjerke
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Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ rød
Vurdering av konsekvenser alternativ rød
 Rester av ishus – arealbeslag får nærføring men
griper ikke direkte inn i kulturminnet. Det forutsettes
at muren knyttet til vestre del av anlegget blir bevart.
Noe forringet. Betydelig miljøskade.
 Dammur og et stort fundament som er rester etter
en sag – nærføring til dammur og ruin etter sag. Det
forutsettes bruløsning slik at kulturminnene ikke blir
direkte berørt. Alternativ rød kommer noe nærmere
dammur enn alternativ blå. Noe forringet.
Noe/betydelig miljøskade.
 Steinalderlokaliteter (ID 244750, 244751 og 244748) noe nærføring til kulturminnelokalitetene. Tilnærmet
likt i alternativ rød og blå. Noe forringet. Noe
miljøskade.
Total vurdering av alternativet: Middels negativ
konsekvens (2 minus)

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ blå

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla

Vurdering av konsekvenser alternativ blå
 Rester av ishus – alternativ blå griper direkte inn i
kulturminnet. Tuften etter ishuset blir ødelagt, se. fig. 59. Muren mot vest er en liten del av kulturminnet. Sterkt
forringet. Alvorlig miljøskade.
 Dammur og et stort fundament som er rester etter en
sag – nærføring til dammur og ruin etter sag. Det
forutsettes bruløsning slik at kulturminnene ikke blir
direkte berørt. Alternativ blå kommer noe nærmere ruin
etter sag enn alternativ rød. Noe forringet.
Noe/betydelig miljøskade.
 Steinalderlokalitet (Id 244755). Alternativet berører
kulturminnelokaliteten direkte. Sterkt forringet.
Betydelig miljøskade.
 Steinalderlokaliteter (ID 244750, 244751 og 244748) –
noe nærføring til kulturminnelokalitetene. Tilnærmet likt
i alternativ rød og blå. Noe forringet. Noe miljøskade.

Vurdering av konsekvenser alternativ lilla
 Rester av ishus – alternativ lilla går i et høyere nivå i
terrenget sørvest for ishuset, og griper ikke direkte
inn i kulturminnet. Tiltaket får noe nærføring til
kulturminnet og dermed noe negativ visuell
påvirkning. Alternativet lilla er betydelig bedre for
kulturminnet enn alternativ rød og blå.
Ubetydelig/noe forringet. Noe miljøskade.
 Dammurer og et stort fundament som er rester
etter en sag – Alternativ lilla går mellom
dammurene. Nærføring gir noe negativ visuell
påvirkning. Alternativ lilla er bedre tilpasset
kulturminneverdiene enn i alternativ rød og blå. Noe
forringet. Noe miljøskade.
 Steinalderlokalitet (Id 244755). Alternativet berører
kulturminnelokaliteten direkte. Sterkt forringet.
Betydelig miljøskade.
 Steinalderlokaliteter (ID 244750, 244751 og 244748)
– Alternativ lilla får noe mer nærføring til
kulturminnelokalitetene enn i alternativ rød og blå.
Kulturminnelokalitetene ligger på et høyere nivå i
terrenget enn tiltaket. Noe negativ visuell
påvirkning. Noe forringet. Noe miljøskade.

Total vurdering av alternativet: Stor negativ konsekvens (3
minus)

Total vurdering av alternativet: Noe negativ konsekvens
(1 minus)
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5.3. Vurdering naturmangfold
Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ rød

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ blå

Følgende naturmiljøer kan bli berørt av tiltaket;
 Skjerkebukta (250), rik sumpskog, B-verdi (stor verdi)
 Skjerkebukta (265), bløtbunnsområde i strandsonen,
A-verdi (svært stor verdi)
 Søtholtbekken (266) rik edelløvskog- or/ask- truet
naturtype, B-verdi (stor verdi). Søtholtbekkens verdi
som gytebekk/viltkorrior tas med.
 Søtholtbekken sør (256) hul eik (utvalgt naturtype),
C-verdi (stor verdi etter V712)

Følgende naturmiljøer kan bli berørt av tiltaket;
 Skjerkebukta (250), rik sumpskog, B-verdi (stor verdi)
 Søtholtbekken (266) rik edelløvskog- or/ask- truet
naturtype, B-verdi (stor verdi). Søtholtbekkens verdi
som gytebekk/viltkorrior tas med.
 Søtholtbekken sør (256) hul eik (utvalgt naturtype), Cverdi (stor verdi etter V712)

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla
Følgende naturmiljøer kan bli berørt av tiltaket;
 Skjerkebukta (250), rik sumpskog, B-verdi (stor
verdi)
 Søtholtbekken (266) rik edelløvskog- or/ask- truet
naturtype, B-verdi (stor verdi). Søtholtbekkens verdi
som gytebekk/viltkorrior tas med.

Søtholtbekken

Søtholtbekken

Søtholtbekken

256

256
1.

250
2651.

266

266

1.

1.

266

250

1.

1.

250

1.

1.

1.

Figur 5-15 Alternativ blå, Bevare sumpskog
Figur 5-13 Alternativ rød, Bevare ishus

Figur 5-17 Alternativ lilla, Bevare ishus og sumpskog

Figur 5-16 Alternativ blå, Bevare sumpskog
Figur 5-14 Alternativ rød, Bevare ishus

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ blå
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Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ rød
Vurdering av konsekvenser alternativ rød
 Skjerkebukta (250) – særlig sårbar lokalitet hvor
utfylling/arealbeslag har stor påvirkning i driftsfase
og under bygging. Stor usikkerhet rundt geoteknikk
og behov for sikring/masseutskiftning. Sterkt
forringet. Alvorlig miljøskade
 Skjerkebukta (265) – særlig sårbar lokalitet hvor
utfylling kan ha påvirkning i driftsfase og under
bygging. Stor usikkerhet rundt geoteknikk og behov
for stabilisering av kvikkleireområder og
metode/omfang av dette. Noe forringet. Noe
miljøskade
 Søtholtbekken (266) – bru forutsettes, arealbeslag
usikkert, lokaliteten deles i to og viltkorridor brytes,
lik konsekvens for alternativ rød og blå. Forringet.
Alvorlig miljøskade
 Søtholtbekken sør (256) – usikkert om eik blir berørt,
(føre-var). Noe forringet. Noe miljøskade

Vurdering av konsekvenser alternativ blå
 Skjerkebukta (250). Ubetydelig endring. Ubetydelig
miljøskade
 Søtholtbekken (266) – bru forutsettes, arealbeslag
usikkert, lokaliteten deles i to og viltkorridor brytes, lik
konsekvens for alternativ rød og blå. Forringet. Alvorlig
miljøskade
 Søtholtbekken sør (256) – usikkert om eik blir berørt,
men noe mer utsatt for forringelse enn for alternativ rød
(føre-var). Noe forringet. Noe miljøskade
 Generelt: Ved å gjenbruke fv. 353 til ny gang- og
sykkelveg vil total miljøpåvirkning redusert
Total vurdering av alternativet: Middels negativ konsekvens
(2 minus)

Total vurdering av alternativet: Stor negativ konsekvens
(3 minus)

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla
Vurdering av konsekvenser alternativ lilla
 Skjerkebukta (250) – særlig sårbar lokalitet hvor
utfylling/arealbeslag kan ha stor påvirkning i
driftsfase og under bygging. Bygging av ny gang- og
sykkelveg beslaglegger kun små arealer i kanten av
lokaliteten, men det knytter seg stor usikkerhet til
behov for stabilisering av kvikkleireområder og
metode/omfang av dette. Usikkerhet rundt
omfanget av ny kryssløsning ved Burvall. Avbøtende
tiltak med støttemur istedenfor fylling ved profil 75150 forutsettes. Noe forringet/forringet. Betydelig
miljøskade
 Søtholtbekken (266) – bru forutsettes, noe
arealbeslag i kantsonene, men beslaget er i
ytterkant av naturtypen på et smalt område noe
som begrenser kanteffektene. Positivt for bekken
som gytebekk at ny kryssing skjer lengre oppstrøms.
Fortsatt brudd av viltkorridor. Noe forringet. Noe
miljøskade
Total vurdering av alternativet: Middels negativ
konsekvens (2 minus)
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5.4. Vurdering landskapsbilde
Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ rød

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ blå

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla

Følgende forhold som omhandler landskapet blir berørt
av tiltaket;
 Topografiske hovedformer: småkupert
småskalalandskap (middels verdi)
 Naturskapte visuelle egenskaper og
strukturdannende vegetasjon: strandsonen med
sumpskogen (stor verdi)
 Arealbruk: Spredt bosetting (middels verdi)

Følgende forhold som omhandler landskapet blir berørt av
tiltaket;
 Topografiske hovedformer: småkupert småskalalandskap
(middels verdi)
 Menneskeskapte nøkkelelement: Rester av fundament
for ishus, sag og isdam (stor verdi)
 Arealbruk: Spredt bosetting (middels verdi)

Følgende forhold som omhandler landskapet blir berørt
av tiltaket;
 Topografiske hovedformer: småkupert
småskalalandskap (middels verdi)
 Naturskapte visuelle egenskaper og
strukturdannende vegetasjon: strandsonen med
sumpskogen (stor verdi)
 Arealbruk: Spredt bosetting (middels verdi)

Det småkuperte landskapet medfører at det blir noe
skjæringer og fyllinger langs hele vegstrekningen.
Eksisterende og ny vegetasjon langs veglinja vil bidra til å
dempe inntrykket av skjæringene og fyllingene. Inngrepet
vil bli lite synlig sett fra Skjerkebukta.
Ny fylkesveg og gang- og sykkelvegen legges ned mot
Skjerkebukta, noe som medfører omfattende inngrep i
strandsonen og eksisterende vegetasjon. Det forutsettes
at det ikke skjer inngrep i selve strandlinja.

Det småkuperte landskapet medfører at det blir noe
skjæringer og fyllinger langs hele vegstrekningen. Langs
første del av strekningen blir det noe fylling. Omtrent ved
Skjerkebukta, i kollen bak ishuset, vil inngrepet føre til høye
skjæringer. Fjellskjæringen fortsetter helt bort til der ny
fylkesveg kommer inn på eksisterende fylkesveg. Skjæringen
vil bli godt synlig fra Skjerkebukta.
Veglinja går rett gjennom ishustomta og rester av fundament
for ishuset vil gå tapt, et kjennemerke langs eksisterende veg.

Ny fylkesveg vil ligge i god avstand til eksisterende
bebyggelse.

Det småkuperte landskapet medfører at det blir noe
skjæringer og fyllinger langs hele vegstrekningen. Det
nye kryssområdet på Burvall vil føre til større
terrengendringer på stedet. Eksisterende og ny
vegetasjon langs veglinja vil bidra til å dempe inntrykket
av skjæringene og fyllingene. Noe av skjæringen vil
likevel bli synlig fra Skjerkebukta.
Ny fylkesveg er lagt på innsiden av ishuset for å bevare
dette samt bevare mest mulig at sumpskogen mot
sjøen. Ny gang- og sykkelveg på utsiden av eksisterende
veg vil medføre noe inngrep i strandsonen og
eksisterende vegetasjon.
Ny fylkesveg vil ligge med større avstand til eksisterende
bebyggelse enn både alternativ rød og blå, men nytt
kryss på Burvall vil komme tett opp til eksisterende
bebyggelse.

Ny fylkesveg vil ligge med større avstand til eksisterende
bebyggelse enn alternativ rød.
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Figur 5-19 Ny veglinje og gang-/og sykkelveg ligger helt ned mot
strandsonen. Sett fra sør mot nord.

Figur 5-22 Ny veglinje vest for eksisterende veg. Gang-/og sykkelveg
følger eksisterende vegtrasé (svak farge). Sett fra sør mot nord.

Figur 5-25 Ny veglinje vil ligge i god avstand fra strandsonen i
bakkant av ishuset. Nytt kryss vil ligge tett på eksisterende
bebyggelse på Burvall. Sett fra sør mot nord

Figur 5-20 Inngrepet vil bli lite synlig fra Skjerkebukta. Sett fra pir
ved Skjerkøya

Figur 5-23 Fjellskjæringene vil bli godt synlig fra Skjerkebukta. Sett
fra pir ved Skjerkøya

Figur 5-26 Fjellskjæringene vil bli mindre synlig enn i alternativ
blå. Sett fra pir ved Skjerkøya

Figur 5-21 Ny veglinje sees øverst i bildet. Eksisterende veg går
over i gang- og sykkelveg, mørk grå farge. Sett fra sør mot nord

Figur 5-24 Ny veglinje med fjellskjæring øverst i bildet. Eksisterende
veg (svak farge). Sett fra sør mot nord

Figur 5-27 Ny veglinje øverst i bildet. Eksisterende veg med
gang og sykkelveg lengst mot sjøen. Sett fra sør mot nord
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Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ rød
Vurdering av konsekvenser alternativ rød
 Det blir mindre skjæringer og mindre fyllinger. Noe
forringet. Noe miljøskade
 Det vil bli omfattende inngrep i strandsonen og
sumpskogen. Forringet. Betydelig miljøskade
 Det blir større avstand til dagens boligbebyggelse enn
i dag. Forbedret. Noe miljøforbedring
Total vurdering av alternativet: Noe/middels negativ
konsekvens (1-2 minus)

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ blå

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla

Vurdering av konsekvenser alternativ blå
 Det blir høye og dominerende skjæringer og noe
fyllinger. Noe forringet/forringet. Noe/betydelig
miljøskade
 Rester av fundament for ishus som et identitetsskapende
element vil gå tapt. Forringet. Betydelig miljøskade
 Det blir større avstand til dagens boligbebyggelse enn i
dag. Forbedret. Noe miljøforbedring

Vurdering av konsekvenser alternativ lilla
 Det blir mindre skjæringer og større fyllinger.
Fyllingene kan beplantes med vegetasjon som hører
naturlig hjemme på stedet. Noe forringet. Noe
miljøskade.
 Inngrep i strandsonen og sumpskogen blir
begrenset. Ubetydelig endring. Ubetydelig
miljøskade
 Det blir større avstand til dagens boligbebyggelse
enn i dag, men krysset på Burvall vil komme tett
opp til eksisterende bebyggelse. Ubetydelig
endring. Ubetydelig miljøskade

Total vurdering av alternativet: Middels negativ konsekvens
(2 minus)

Total vurdering av alternativet: Noe negativ konsekvens
(1 minus)
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5.5. Vurdering Støy
Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ rød

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ blå

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla

Det er ikke gjort støyvurderinger av alternativ lilla

Adresse
Herreveien 224
Herreveien 243
Herreveien 243B
Herreveien 246
Herreveien 305
Herreveien 311

Høyeste fasadenivå LDEN (dB)
Veglinje 13000
< 55
60
58
60
61
61

Linja ligger veldig uskjermet mot Skjerkebukta og
støysonene får dermed en lang utbredelse.

Adresse
Herreveien 224
Herreveien 243
Herreveien 243B
Herreveien 246
Herreveien 305
Herreveien 311

Høyeste fasadenivå LDEN (dB)
Veglinje 14000
< 55
57
< 55
60
59
61

Linja ligger lengre inn i terrenget, noe som bidrar til naturlig
skjerming av omgivelsene.
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5.6. Vurdering geoteknikk
Grunnforhold i området nær sjøen viser bløte masser opp
til ca. 9,5 m under terreng. Det ble tatt to
totalsonderinger (hull 13 og 14) i området.
Informasjon er hentet fra geoteknisk rapport.

Det er også geotekniske utfordringer ved kryssing av
Søtholtbekken ved dagens «Skjerke bru». Eksisterende
bru fra 1954 har armert betongplate og er fundamentert
på peler (antatt trepeler)
Dybde til berg >44m
Ny bru med pelegruppe som er dels spissbærende, dels
bærende på sidefriksjon kan være aktuell. Fylling av
landkar med EPS må vurdres
Fylling i området må utføres med lette masser. Det er
antatt likt omfang på de 3 alternativene for dette
området.
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Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ rød

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ blå

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla

Vurdering konsekvenser alternativ rød

Vurdering konsekvenser alternativ blå

Vurdering konsekvenser alternativ lilla

Mellom eksisterende veg og sjøen består grunnen av
bløte masser og kvikkleire. Planlagte fyllinger vil derfor
være svært krevende i forhold til lokal- og
områdestabilitet.

Planlagt som fjell- og løsmasseskjæringer. Det forventes ikke
utfordringer knyttet til stabilitet og setninger.
Utfra geoteknisk perspektiv vil alternativ blå være det beste.

Kalk- og sementstabilisering kan være aktuelt for
strekningen.
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Mellom eksisterende veg og sjøen består grunnen av
bløte masser og kvikkleire. Den planlagte gang- og
sykkelvegen vil kreve noe fylling ut i dette området
Dette kan bli krevende i forhold til lokal- og
områdestabilitet. Ikke vurdert av geotekniker
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5.7. Vurdering kostnader
Det er kun medtatt kostnader for det som er ulikt for alternativene og overslaget viser derfor ikke totalkostnaden. Tallene er eksklusive byggherrekostnad og mva.
Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ rød

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ blå








Lite fjellmasser lettere å bli kvitt
Omlegging 500 mm vannledning for en lenger
strekning enn alternativ blå (ca. 750 m, 5 nye
kummer ca. kostnad 7 mill)
Trafikkavvikling mer omfattende enn alternativ blå






Trafikkavvikling enklere enn alternativ rød da trafikken
kan gå på dagens veg
Omlegging 500 mm vannledning på en kortere strekning
enn alternativ rød (ca. 400 m, 5 nye kummer ca. kostnad
4,7 mill)
Store fjellmasser vanskelig å bli kvitt
Kommer nær høyspentmast i ca P 3050 som vi unngår i
alternativ rød. Dette gir ulempe og merkostnad. Kan bli
nødvendig med flytting av mast.

Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla






Alternativet er ca 5,5 mill dyrere enn alternativ blå

Trafikkavvikling enklere enn alternativ rød da
trafikken kan gå på dagens veg. Men noen flere
ulemper pga bygging av gang-/sykkelveg på utsiden
av dagens veg.
Usikkert omfang av omlegging 500 mm
vannledning. Ledningen er vist på utsiden av dagens
veg mot Skjerkebukta. Usikkert om denne kan bli
liggende ved bygging av gang-/sykkelveg. Vi har
antatt at den må flyttes og at omfang blir omtrent
som alternativ rød
Store fjellmasser vanskelig å bli kvitt
Lenger strekning av høyspent må legges om

Alternativet er ca 16,8 mill dyrere enn alternativ blå og
11,3 dyrere enn alternativ rød

Billigste alternativ

Dersom det kan bygges en kulvert istedenfor bru over
Søtholtbekken kan kostnader trolig reduseres med ca. 4
mill. Det knyttes også stor usikkerhet for
stabiliseringstiltak i Skjerkebukta og omfang for
omlegging av vannledning.

side 32 av

46

FV353 RUGTVEDT - SURTEBOGEN REGULERINGSPLAN
RAPPORT

Da overslaget ble presentert for Fylkesmannen og
Fylkeskommunen var ikke geotekniske vurdering gjort
for Burvall. Stabiliseringstiltak for kryssområdet Burvall
vil gi en merkostnad på ca 2,2 mill.
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Oppsummering av alternativer
Burvall - Skjerke
Ikke prissatte
Kulturarv

Naturmangfold

Landskapsbilde *

Alternativ rød
Bevarer ishus, men tar sumpskog

Alternativ blå
Bevarer sumpskog, men tar ishus

+ Unngår steinalderlokalitet
− Nærføring til rester etter ishus
(tilnærmet direkte konflikt)
− Nærføring til dammur/ruin sag

− Ødelegger rester etter ishus
− Nærføring til dammur/ruin sag
− Berører steinalderlokalitet direkte

Alternativ lilla
Bevarer ishus, berører sumpskogen i noe
grad
+ God avstand til rester etter ishus
+ Mindre nærføring til dammur/ruin sag
− Berører steinalderlokalitet direkte
− Noe mer nærføring til
steinalderlokaliteter

Nest best, men berører rester etter ishus
nesten direkte. 2 minus.
− Størst påvirkning på sumpskogen
− Dårligst kryssing av Søtholtbekken

Klart dårligst. 3 minus
+ Unngår inngrep i sumpskogen
− Dårligst kryssing av Søtholtbekken

Klart best. 1 minus
+ Beste kryssing av Søtholtbekken
+ Unngår hul eik
− Inngrep som følge av gang- og sykkelveg
i sumpskogen
− Stor usikkerhet om
anleggsgjennomføring og påvirkning

Klart dårligst. 3 minus

Best, men liten forskjell mellom blå og lilla.
2 minus.

Nest best, men liten forskjell mellom blå og
lilla. 2 minus.
+ Større avstand til dagens
boligbebyggelse enn i dag, men krysset
på Burvall vil komme tett opp til
eksisterende bebyggelse
− Moderate skjæringer, men en større
utfylling i tilknytning til nytt kryss på
Burvall
− Inngrep i strandsonen og sumpskogen
blir begrenset (men det er knyttet
usikkerhet til anleggsgjennomføring)

+ Større avstand til dagens
boligbebyggelse enn i dag
− Det blir høye og dominerende
skjæringer og noe fyllinger
− Rester av fundament for ishus som et
identitetsskapende element vil gå tapt

+ Større avstand til dagens
boligbebyggelse enn i dag
− Moderate skjæringer og fyllinger
− Det vil bli omfattende inngrep i
strandsonen og sumpskogen

Dårligst pga. høy og dominerende
skjæringer og fyllinger og rester av
fundament for ishus som et
identitetsskapende element vil gå tapt
2 minus

Noe bedre enn alternativ blå pga. mer
moderate skjæringer og fyllinger
1-2 minus
Totalvurdering ikke prissatte
side 34 av

46
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og har begrenset inngrep i strandsonen.
1 minus
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Oppsummering av alternativer
Burvall - Skjerke
Alternativ rød
Bevarer ishus, men tar sumpskog

Alternativ blå
Bevarer sumpskog, men tar ishus

Støy og nærføring*

− Linja ligger eksponert mot Skjerkebukta
og støysonene får dermed en lang
utbredelse.

+ Linja ligger lengre inn i terrenget, noe
som bidrar til naturlig skjerming av
omgivelsene pga. linja ligger i skjæring.

Trafikale forhold

− Kan ikke bruke eksisterende veg til
gang- og sykkelveg
− Dagens veg kan ikke benyttes gjennom
hele anleggsperioden
+ Kort adkomst fra Skjerkøyveien til
påkopling ny fylkesveg

+ Eksisterende veg kan opprettholdes og
brukes som gang- og sykkelveg
+ Opprettholdelse av eksisterende veg
letter anleggsgjennomføringen
+ Korteste linje
+ Kort adkomst fra Skjerkøyveien til
påkopling ny fylkesveg

+ Bedre stigning på ny fylkesveg
− Dårlig kryssløsning
− Lang adkomst til krysset med
Skjerkøyveien
− Lang omveg hvis du skal i retning Herre

Geoteknikk

− Krevende geotekniske forhold, bløte
masser og kvikkleire
− Behov for kalk-/sementstabilisering
− Stor usikkerhet

+ Mindre utfordringer knyttet til stabilitet
og setninger da linja stor sett ligger på
fjell

Kostnader eks. byggherrekostnad og mva.

− Ca. 5,5 mill.kr. dyrere enn alternativ blå

+ Billigst

− Usikkerhet knyttet til etablering av
gang- og sykkelveg på utsiden av
eksisterende veg
− Utfordringer knyttet til kryssutforming
på Burvall (Behov for stabiliserende
tiltak)
− Ca. 16,8 mill. kr. dyrere enn alternativ
blå **

Prissatte

Alternativ lilla
Bevarer ishus, berører sumpskogen i noe
grad
+ Lengst avstand til eksisterende
bebyggelse ved Skjerke, noe som bidrar
naturlig skjerming av omgivelsen pga.
linja ligger i skjæring.
− Kryss medfører nærføring til
eksisterende bebyggelse på Burvall

Totalvurdering prissatte

*Ev. støytiltak vil kunne ha innvirkning på vurderingene. Langsgående skjermingstiltak er enklere å få til i alternativ rød og blå enn alternativ lilla pga.
kryssutforming
** Da overslaget ble presentert for Fylkesmannen og Fylkeskommunen var ikke geotekniske vurdering gjort for Burvall. Stabiliseringstiltak for
kryssområdet Burvall vil gi en merkostnad på ca 2,2 mill.
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6.2. Utredning av revidert alternativ (alternativ lilla revidert)

6. AVKLARINGER AV ALTERNATIVER
6.1. Avklaringer med regionale og statlige myndigheter
Statens vegvesens hadde et møte med Fylkesmannen og Fylkeskommunen 09. april 2019.
Det ble i møtet besluttet å forkaste alternativ rød.
Det ble videre fremmet et ønske om at det ble gjort en vurdering av konsekvenser dersom
gang- og sykkelvegen ble lagt på innsiden av dagens veg til Skjerke istedenfor på utsiden i
alternativ lilla. Dette alternativet kalles alternativ lilla revidert.

I alternativ lilla revidert er gang- og sykkelvegen flyttet fra utsiden av eksisterende veg til
innsiden mellom Burvall og Skjerke. Dette får konsekvens for ishuset, deler av dette blir
berørt. Den best bevarte delen vil bestå. Gangs-/sykkelvegen kommer næreme fylkesveg
som fører til at det må bygges en mur på opptil 3,5 m. Sumpskogen kan bestå i større
grad og det er mindre usikkerhet i forhold til geotekniske tiltak i Skjerkebukta og for
vannledningen som kan bli liggende på utsiden av dagens veg.
Siden gang- og sykkelvegen flyttes til motsatt side må det etableres en kryssing for myke
trafikanter som skal til og fra Burvall. For de som skal videre mot Surtebogen slipper de
kryssing ved Skjerke som forrige løsning krevde. Ved kryssingen vil trafikkmengden være
lik. Det anses som noe bedre å krysse vegen ved Burvall enn ved Skjerke for de myke
trafikantene gitt at de skal videre mot Surtebogen og ikke til Skjerkøya. Det er bedre
siktforhold ved Burvall da brurekkverket ved Skjerke kan bli sikthindrende ved kryssing
her.
Brua for lokalvegen til Skjerke vil måtte utvides noe i innerkurve pga. stoppsiktkravet
langs veg og sikthindrende brurekkverk, utgjør 20-30 cm. Dette er ikke tatt med som
ekstrakostnad da prisene er nokså grove.
I neste kapittel er Alternativ revidert lilla vurdert på lik linje som forrige alternativ og til
slutt ligger sammenlikning mellom revidert lilla, opprinnelig lilla og blå linje.

6.3. Avklaringer med Bamble kommune
Bamble kommune besluttet å legge reguleringsplan ut i to alternativer, jf. mail datert
13.05.19:

Figur 6-1 Alternativ lilla revidert

-
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7. DELSTREKNING BURVALL-SKJERKE
7.1. Alternativ revidert lilla

Figur 7-2 Alternativ lilla revidert. Sett fra sør

Figur 7-1 Alternativ lilla revidert

Hovedlinja er lagt på innsiden av ishuset. Linja ligger jevnt litt høyere i terrenget og får
mindre stigning og fall enn blå. Brua over Søtholtbekken blir bredere pga. siktutvidelse på
ca. 3 m
Krysset fra Skjerke flyttes lenger sør for påkobling enn blå. Dvs. at dagens veg benyttes som
adkomst til Skjerke. Kryssutforming blir dårligere enn alternativ blå pga. kurve inn mot
kryss. Kan bedres ved å velge det alternativ blå mellom Herumveien og Burvall.
Kryssløsningen berører i større grad bebyggelsen ved Burvall.
Det er planlagt gang- og sykkelveg langs eksisterende veg fra Burvall til Skjerke på innsiden
av dagens veg. Bredde på rabatt 1,5 m. Med denne løsningen klarer vi ikke bevare hele
ishuset. Den best bevarte delen av ishuset vil bestå mens den delen som ligger nærmest
vegen kan bli berørt i sin helhet. Det er synlig tegn til utrasing på deler av denne i dag. Det
må tilstrebes å bevare mest mulig ved forsiktig sprengning og evt. wiresaging. Fordi vi
kommer nærmere ny fylkesveg med gang- og sykkelvegen må det bygges mur med inntil
3,5 m høyde.
Figur 7-3 Alternativ lilla revidert. Sett fra nord
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Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla revidert

Figur 7-4 Alternativ lilla revidert. Sett fra Burvall

Dagens veg må legges om noe ved dagens bru ved Søtholtbekken for å få en
sammenhengende linje til Skjerke og ikke et kryss slik et er i dag.

Figur 7-5 Alternativ lilla revidert, skisse bru Søtholbekken

Får konflikt med flere høyspentmaster enn i alternativ blå. Får konflikt med vannledning
500 mm ved Burvall men unngår vannledningen på strekningen i Skjerkebukta.
Linja er ca 35 m lenger enn alternativ blå.
Bru Søtholtbekken: Brulengde ca. 20 meter i et spenn. Bredde inklusiv rekkverksrom 13,5
meter pga. siktutvidelse. Brua må trolig pelefundamenteres. Bruareal ca. 270 m2.
Alternativ med kulvert, lengde 25-30 meter. Tverrsnitt 4,0x4,0 m2. Stipulert
entreprisekostnad eks. mva.: 4 mill. kr. Løsningen forutsetter at kulverten kan
direktefundamenteres på hel bunnplate. Det må kontrolleres at tverrsnittet er stort nok
ved en 200-årsflom.
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7.2. Kulturarv
Følgende kulturminner blir berørt av tiltaket:
 ID 244755-0. Bosetning-aktivitetsområde fra steinalder. Lok. 7. Gassveien. To positive
prøvestikk på en avlang terrasse. Avgrenset av 8 negative prøvestikk. Til sammen fem
flintfunn i prøvestikkene. Et flintfunn med retusj. Automatisk fredet. Middels verdi.
 Rester av ishus, Skjerke. Like sør for Søtholtbekken finnes et av distriktets best bevarte
grunnmurer til ishus. Dette er fra perioden 1880-1963. Stor verdi.
 I Søtholtbekken ligger dammur og et stort fundament som er rester etter en sag.
Skjerke sag var en av Bambles største i sin tid og hadde kongelig bevilgning for eksport
av plank. Saga produserte også materialer til båtbyggeriet ved Skjerke som bygde
seilskuter. De registrerte kulturminnene har verdi som minner om en næring som
hadde stor betydning i dette distriktet på 1800- og 1900-tallet. Middels verdi.
 ID 244754. Løsfunn. Flintavslag. Ikke fredet. Ubetydelig verdi.
 ID 244753. Aktivitetsområde. Steinalder. Lok. 5 Gassveien. Ett positivt prøvestikk med 1
flintavslag. Ikke fredet. Ubetydelig verdi.
 ID 244752-0. Løsfunn. Stort flintavslag. Steinalder. Ikke fredet. Ubetydelig verdi.
 ID 244751-0. Bosetning-aktivitetsområde. Liten lokalitet med ett positivt prøvestikk. 2
flintavslag. 7 negative prøvestikk rundt. Steinalder. Lok 3. Gassveien. Automatisk
fredet. Middels verdi.
 ID 244750-0. Bosetning-aktivitetsområde. Lokaliteten består av 6 positive prøvestikk.
Steinalder. Lok. 2. Gassveien. Automatisk fredet. Stor verdi.
 ID 244748-0. Bosetning-aktivitetsområde. Liten lokalitet bestående av to funnførende
prøvestikk. 1 brent flintbit og 1 flintavslag. Steinalder. Automatisk fredet. Noe verdi.

Dammur

1.

ID244753
ID244755-0

Dammur

1.

Ishus
1.

1.

ID244748

ID244750

Ruin, Skjerkøy sag
1.

Figur 7-4 Alternativ lilla revidert

Figur 7-5 Rester av ishus, Skjerke. Den venstre delen i bilde vil bli berørt av tiltaket. Det
markante hjørnet i høyre side av bilde vil bli bevart samt resten av muren mot høyre
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Delstrekning Burvall-Skjerke, Alternativ lilla revidert
Vurdering av konsekvenser alternativ lilla
 Rester av ishus – alternativ lilla går fylkesvegen i et høyere nivå i terrenget sørvest for
ishuset, og griper ikke direkte inn i kulturminnet. Gang- og sykkelvegen legges på
innsiden av dagens fv. 353 og vil gripe direkte inn i kulturminnet. Det forutsettes at
muren knyttet til vestre del av anlegget blir bevart. Noe forringet. Betydelig
miljøskade.
 Dammurer og et stort fundament som er rester etter en sag – Alternativ lilla går
mellom dammurene. Nærføring gir noe negativ visuell påvirkning. Alternativ lilla er
bedre tilpasset kulturminneverdiene enn i alternativ blå. Noe forringet. Noe
miljøskade.
 Steinalderlokalitet (I 244755). Alternativet berører kulturminnelokaliteten direkte.
Sterkt forringet. Betydelig miljøskade.
 Steinalderlokaliteter (ID 244750, 244751 og 244748) – Alternativ lilla får noe mer
nærføring til kulturminnelokalitetene enn i alternativ blå. Kulturminnelokalitetene
ligger på et høyere nivå i terrenget enn tiltaket. Noe negativ visuell påvirkning. Noe
forringet. Noe miljøskade.
Skadereduserende tiltak: Konturboring eller wiresaging vil avgrense inngrepet i
murfundamentet for ishuset. Sikring av murfundament etter etablering av gang-sykkelveg.
Total vurdering av alternativet: Noe/middels negativ konsekvens (1-2minus)
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Figur 7-6 Rester av ishus, Skjerke
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7.3. Naturmangfold

7.4. Landskapsbilde

Følgende naturmiljøer kan bli berørt av tiltaket;
 Skjerkebukta (250), rik sumpskog, B-verdi (stor verdi)
 Søtholtbekken (266) rik edelløvskog- or/ask- truet naturtype, B-verdi (stor verdi).
Søtholtbekkens verdi som gytebekk/viltkorrior tas med.

Følgende forhold som omhandler landskapet blir berørt av tiltaket;
 Topografiske hovedformer: småkupert småskalalandskap (middels verdi)
 Naturskapte visuelle egenskaper og strukturdannende vegetasjon: strandsonen med
sumpskogen (stor verdi)
 Menneskeskapte nøkkelelement: Rester av fundament for ishus, sag og isdam (stor
verdi)
 Arealbruk: Spredt bosetting (middels verdi)

Søtholtbekken
266

Det småkuperte landskapet medfører at det blir noe skjæringer og fyllinger langs hele
vegstrekningen. Det nye kryssområdet på Burvall vil føre til større terrengendringer på
stedet. Eksisterende og ny vegetasjon langs veglinja vil bidra til å dempe inntrykket av
skjæringene og fyllingene. Noe av skjæringen vil likevel bli synlig fra Skjerkebukta.

ltb

1.

250

Ny fylkesveg er lagt på innsiden av ishuset for å bevare sumpskogen mot sjøen og for å
unngå inngrep i ishuset. Ny gang- og sykkelveg på innsiden av eksisterende veg vil
imidlertid medføre noe inngrep i fundament for ishuset.

ekken

1.

Ny fylkesveg vil ligge med større avstand til eksisterende bebyggelse enn alternativ blå,
men nytt kryss på Burvall vil komme tett opp til eksisterende bebyggelse.
Figur 7-7 Alternativ lilla, Bevare ishus og sumpskog

Vurdering av konsekvenser alternativ revidert lilla




Skjerkebukta (250) – særlig sårbar lokalitet hvor utfylling/arealbeslag kan ha stor
påvirkning i driftsfase og under bygging. Bygging av ny gang- og sykkelveg er lagt på
innsiden av vegen og det er kun små arealer i tilknytning til heving av vegen (nytt kryss)
som vil fylles ut i naturtypen, og kan la seg avbøte. Det knytter seg usikkerhet til behov
for stabilisering av kvikkleireområder og metode/omfang av dette, samt usikkerhet
rundt omfanget av ny kryssløsning ved Burvall. Påvirkning settes derfor til noe
forringet. Noe miljøskade
Søtholtbekken (266) – bru forutsettes, noe arealbeslag i kantsonene, men beslaget er i
ytterkant av naturtypen på et smalt område noe som begrenser kanteffektene. Positivt
for bekken som gytebekk at ny kryssing skjer lengre oppstrøms. Fortsatt brudd av
viltkorridor. Noe forringet. Noe miljøskade

Total vurdering av alternativet: Noe negativ konsekvens (1 minus)

Figur 7-8 Ny veglinje vil ligge i god avstand fra strandsonen i bakkant av ishuset. Nytt kryss vil ligge
tett på eksisterende bebyggelse på Burvall. Sett fra sør mot nord
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Vurdering av konsekvenser alternativ lilla revidert
 Inngrep i fundament for ishuset som et identitetsskapende element. Noe forringet.
Betydelig miljøskade
 Det blir mindre skjæringer og større fyllinger. Fyllingene kan beplantes med
vegetasjon som hører naturlig hjemme på stedet. Noe forringet. Noe miljøskade.
 Inngrep i strandsonen og sumpskogen blir begrenset. Ubetydelig endring.
Ubetydelig miljøskade
 Det blir større avstand til dagens boligbebyggelse enn i dag, men krysset på Burvall
vil komme tett opp til eksisterende bebyggelse. Ubetydelig endring. Ubetydelig
miljøskade
Total vurdering av alternativet: Noe/middels negativ konsekvens (1-2 minus)

Figur 7-9 Fjellskjæringene vil bli mindre synlig enn i alternativ blå. Sett fra pir ved Skjerkøya

Figur 7-10 Ny veglinje øverst i bildet. Eksisterende veg med gang og sykkelveg lengst mot sjøen. Sett
fra sør mot nord
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7.5. Støy
Det er ikke gjort støyvurderinger av alternativ revidert lilla. Men alternativ lilla revidert
ligger lengst fra eksisterende bebyggelse ved Skjerke. Linja ligger også i skjæring noe som
bidrar naturlig skjerming av omgivelsen.
Kryssplasseringen medfører nærføring til eksisterende bebyggelse på Burvall som vil gi økt
støy i dette området.

7.7. Kostnader




7.6. Geoteknikk
Mellom eksisterende veg og sjøen består grunnen av bløte masser og kvikkleire. Når gangog sykkelvegen flyttes til andre siden av vegen unngår vi stort sett dette området. Derimot
har det vist seg at området inn mot krysset til fylkesvegen også har dårlige grunnforhold.
Her er det planlagt fylling og det blir utfordringer med både stabilitet og setninger. Tiltak
kan være kalk- og sementstabilisering.
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Trafikkavvikling kan bli litt mer omfattende enn blå da det blir bygging av gang/sykkelveg på innsiden av dagens veg. I tillegg skal dagens veg heves og føres inn til
nytt kryss ved Burvall noe som gjør det vanskelig å la trafikken gå på eksisterende
veg.
Vannledning må legges om ved kryssområdet ved Burvall. Antatt likt omfang som
alternativ blå.
Dårlige masser rund Burvall vil kreve stabiliseringstiltak
Store fjellmasser vanskelig å bli kvitt
Lenger strekning av høyspent må legges om enn alternativ blå
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Oppsummering av alternativvurdering
Ikke prissatte

Alternativ blå

Alternativ lilla

− Ødelegger rester etter ishus
− Nærføring til dammur/ruin sag
− Berører steinalderlokalitet direkte

+
+
−
−

Kulturarv

Klart dårligst. 3 minus

Klart best. 1 minus
+ Beste kryssing av Søtholtbekken
+ Unngår hul eik
− Inngrep som følge av gang- og sykkelveg i
sumpskogen
− Stor usikkerhet om anleggsgjennomføring
og påvirkning

Naturmangfold

+ Unngår inngrep i sumpskogen
− Dårligst kryssing av Søtholtbekken
2 minus
Landskapsbilde *

+ Større avstand til dagens boligbebyggelse
enn i dag
− Det blir høye og dominerende skjæringer
og noe fyllinger
− Rester av fundament for ishus som et
identitetsskapende element vil gå tapt
Dårligst pga. høy og dominerende
skjæringer og fyllinger og rester av
fundament for ishus som et
identitetsskapende element vil gå tapt
2 minus

God avstand til rester etter ishus
Mindre nærføring til dammur/ruin sag
Berører steinalderlokalitet direkte
Noe mer nærføring til steinalderlokaliteter

Nest best, men liten forskjell mellom blå og
lilla. 2 minus
+ Større avstand til dagens boligbebyggelse
enn i dag, men krysset på Burvall vil komme
tett opp til eksisterende bebyggelse
− Moderate skjæringer, men en større
utfylling i tilknytning til nytt kryss på Burvall
− Inngrep i strandsonen og sumpskogen blir
begrenset (men det er knyttet usikkerhet til
anleggsgjennomføring)
Best siden den unngår fundament for ishus og
har begrenset inngrep i strandsonen.
1 minus

Totalvurdering ikke prissatte
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Alternativ lilla revidert
+ Ny fylkesveg god avstand til rester etter
ishus
+ Mindre nærføring til dammur/ruin sag
− Gang- og sykkelveg berører rester etter
ishus
− Berører steinalderlokalitet direkte
− Noe mer nærføring til steinalderlokaliteter
1-2 minus

+ Beste kryssing av Søtholtbekken
+ Unngår hul eik
− Små inngrep i sumpskogen i Skjerkebukta
mot Burvall som følge av heving av vegen,
men kan la seg avbøte
Klart best. 1 minus
+ Større avstand til dagens boligbebyggelse
enn i dag, men krysset på Burvall vil komme
tett opp til eksisterende bebyggelse
+ Inngrep i strandsonen og sumpskogen blir
begrenset
− Inngrep i fundament for ishuset som et
identitetsskapende element
− Moderate skjæringer, men en større
utfylling i tilknytning til nytt kryss på Burvall
1-2 minus
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Prissatte

Alternativ blå

Støy og nærføring*

Trafikale forhold

+ Linja ligger lengre inn i terrenget, noe
som bidrar til naturlig skjerming av
omgivelsene pga. linja ligger i skjæring.
+ Eksisterende veg kan opprettholdes og
brukes som gang- og sykkelveg
+ Opprettholdelse av eksisterende veg
letter anleggsgjennomføringen
+ Korteste linje
+ Kort adkomst fra Skjerkøyveien til
påkopling ny fylkesveg

Geoteknikk

Kostnader eks. byggherrekostnad
og mva.

+ Mindre utfordringer knyttet til stabilitet
og setninger da linja stort sett ligger på
fjell
+ mindre usikkerhet enn alternativ lilla for
geoteknikk og vannledning
+ Billigst

Alternativ lilla
+ Lengst avstand til eksisterende bebyggelse
ved Skjerke, noe som bidrar naturlig
skjerming av omgivelsen pga. linja ligger i
skjæring.
− Kryss medfører nærføring til eksisterende
bebyggelse på Burvall

Alternativ lilla revidert
+ Lengst avstand til eksisterende bebyggelse
ved Skjerke, noe som bidrar naturlig
skjerming av omgivelsen pga. linja ligger i
skjæring.
− Kryss medfører nærføring til eksisterende
bebyggelse på Burvall

+
−
−
−

+
−
−
−
−

Bedre stigning på ny fylkesveg
Dårlig kryssløsning
Lang adkomst til krysset med Skjerkøyveien
Lang omveg hvis du skal i retning Herre

− Usikkerhet knyttet til etablering av gang- og
sykkelveg på utsiden av eksisterende veg
− Utfordringer knyttet til kryssutforming på
Burvall (Behov for stabiliserende tiltak)

− Ca. 16,8 mill. kr. dyrere enn alternativ blå**

Bedre stigning på ny fylkesveg
Dårlig kryssløsning
Lang adkomst til krysset med Skjerkøyveien
Lang omveg hvis du skal i retning Herre
Utfordringer knyttet til kryssutforming på
Burvall (Behov for stabiliserende tiltak)

Unngår stabiliseringstiltak i Skjerkebukta som
gjør alternativet er bedre enn opprinnelig
alternativ lilla.
+ mindre usikkerhet enn alternativ lilla for
geoteknikk og vannledning
− 13,2 mill. dyrere enn alternativ blå

Totalvurdering prissatte

*Ev. støytiltak vil kunne ha innvirkning på vurderingene.
Langsgående skjermingstiltak er enklere å få til i alternativ blå enn alternativ lilla pga. kryssutforming
**Da overslaget ble presentert for Fylkesmannen og Fylkeskommunen var ikke geotekniske vurdering gjort for Burvall. Stabiliseringstiltak for kryssområdet
Burvall vil gi en merkostnad på ca 2,2 mill.
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