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Innledning – oversikt over strekningen
Prosjektleder Gunnar Ridderström ønsket velkommen på vegne av Statens
vegvesen Region sør.
Tore Solberg fra Vegdirektoratet introduserte til prosessen og presentasjon av
deltagerne gjennom de to dagene

Inndeling i grupper ute på tunet på Holmen gård
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Ulf Haraldsen fra Vegdirektoratet ga en presentasjon av KS1 (kvalitetssikring 1) og
KVU (konsektvalgutredninger).

Side 5 av 66

E18 Langangen-Grimstad, KVU-verksted på Holmen gård 17. og 18. september 2007

Torstein Fjeld fra Telemark fylkeskommune orientering om plansituasjonen i
Telemark
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Samferdselssjef Ola Olsbu fra Aust-Agder fylkeskommune orienterte om
plansituasjonen i Aust-Agder
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Oddvar Kaarmo fra utbyggingsavdelingen i Region sør orienterte om planstatus for
E18 v/
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Nebojsa Doder fra strategistaben Region sør orienterte om trafikksituasjonen på
E18
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Oppgave A:

Hva er transportbehovene vi antar eksisterer
i Langangen-Grimstadområdet?

Gruppe 1
•
•
•

Sikkerhet
Fremkommelighet – økonomi
Forutsigbarhet – økonomi

•
•
•

Tilgjengelighet – knutepunkt/kryss
Ta høyde for vekst
Bærekraft

•
•
•

bruker), transitt, dyretransport,
terminaler
Kapasitet
Miljø
Fremkommelighet

Gruppe 2
•

•

Persontransport – Arbeidsreiser,
kompetanseutvikling, familie,
ferie/fritid, transit, kollektivtransport,
gang- og sykkeltrafikk
Godstransport – Indutstriell
logistikk, distribusjon (terminal-
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Gruppe 3
•
•

Forutsigbarhet i tid og
kvalitet/sikkerhet
I arbeid – godstransport og
persontransport – nasjonal-,
regional- og lokal trafikk

•
•

Til/fra arbeid
Ferie/fritid

•

Sikre personers transportbehov

•
•
•

Regional utvikling
Knutepunkt (havn-vei)
Fleksibelt nett (persontransport)

•

Legge til rette for en (ønsket)
utvikling/verdiskaping
Kontakt med hovedstadsområdet
Behov for færre ulykker (nullvisjonen)

Gruppe 4
•
•

Komme sikrest og raskest fra A til Å
Sikre næringslivets behov for
transport

Gruppe 5
•
•
•

Spesielt for denne strekningen:
”Fylle et tomrom” i det totale
transporttilbudet
Trygt, effektivt, forutsigbart
Veien som arbeidsplass (HMS
m.m.)

Gruppe 6
•
•
•
•
•

Næringslivets behov – gods,
pendlere, leverandører, turisme
(mot Europa)
Gående og syklende
Tåle-evnen til naturen – bærekraft
Fritidsreiser
Kobling til byene

•
•

Gruppe 7
•

•

Persontransport
(bil/buss/tog/sykkel) –
arbeidsreiser, skolereiser,
fritidsreiser, innkjøpsreiser
Godstransport – fra produsent til
lager/grossist og fra lager til
butikk/konsument

•

Trafikksikkerhet, miljø,
fremkommelighet, regularitet

Behovene omfatter både lange,
mellomlange og korte reiser.
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Oppgave B:

Hvilke andre behov ser dere i området når vi
tenker på for eksempel tettstedene,
befolkningsgrupper, turistnæringene, annen
næring, kvaliteter distriktet har eller noe
annet dere ønsker å ta vare på?

Gruppe 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grunneiere
Naboer, beboere
Næringsdrivende
Barn og unge
Miljøinteresser
Reiselivsnæringene/turister
Planmyndigheter – politikk og
administrasjon
Media
Entreprenører
Spesielle brukere
Landbruk
Infrastruktur, telekommunikasjon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velforeninger
Allmennheten/brukere
Trafikanter
Vilt, naturliv
Bevilgende myndigheter –
politikk/administrasjon
Kulturmyndigheter
Frivillige organisasjoner
Politi, redningstjeneste,
utrykningsetatene
Kollektivselskap (buss)
NSB, ferjeselskap
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Gruppe 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industri (klynger)
Handelsstanden/virksomhet/byer/by
utvikling
Turister/turistnæringen
Transportnæringen
Grunneiere
Kompetansemiljøer (høyskolen
m.m.)
Interesseorganisasjoner
Offentlig forvaltning
Natur- og miljøorganisasjoner

•
•
•

•
•
•
•

”Bruker”
Kollektivselskaper
Primærnæringene
m/samvirkeorganisasjonene
Anleggssektoren (for eksempel
utbyggere av vei)
Nærmiljøet
Finansnæringen
Helseapparatet
Flyplass- og havnevirksomheter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beredskap
Naboer
Konsulenter/entreprenører
Bilistene
Politi/ambulanse
Miljø/forurensning
Biologisk mangfold
Bensinselskapene/”Marche”
Gående/syklende
Bønder/grunneiere

•
•
•
•
•
•
•

NSB/Vegvesen
Private hushold
Kollektivtransport
Pensjonister
Jakt og fiske
Utrykningskjøretøyer
kulturminner

•

Gruppe 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lastebiler
Ferjeselskaper
Flytrafikkpassasjerer
Turister/reiselivsnæringene
Industri
Handel
Kollektiv
Kommune, fylkeskommune, stat –
politisk og administrativt
Verneinteresser
Helseaspekt

Gruppe 4
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Næringsliv
Lastebileiere
Transportbrukerne
Miljø (globalt og lokalt)
Turister
Naboer
Barn og unge
Natur/vilt
Totalforsvar
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Gruppe 5
•
•
•
•
•
•
•
•

Privatbiler/tog/busser/sykkel
Næringsliv – transportør, mottager,
sjåfør, produsent
Lokalbefolkningen
Turister/turistnæringen
Hytteeiere
Flora og fauna
Beredskap/utrykning
Grunneiere/naboer

•
•
•
•
•
•

Klima
Kommuner, fylke, Statens
vegvesen
Privatpersoner
Kultur/idrett/friluftsliv
Havner og flyplasser
Arkeologi/vern av områder

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Handel
Landbruk
Grunneiere
Havn
Olje
Sykehus
Offentlig service
Gående
Sylkende
Turgåere

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jordbruk
Grunneiere
Bilister
Kollektivselskaper
Kollektivreisende
Offentlig ansatte
Funksjonshemmede
Eldre mennesker
Pensjonister
Folkevalgte
Småbarnsforeldre

Gruppe 6:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industri
Turisme
Bussnæringen
Lastebilnæringen/spedisjon
Kommuner/fylkeskommuner
Skoler
Barnehager
Frivillige organisasjoner
Ferie-/fritidsmarkedet
Statens vegvesen Posten
Arbeidsplasser/pendlere

Gruppe 7
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolebarn
Yrkessjåfører
Syklister
Fotgjengere
Arbeidsfolk
Turister
Studenter
Utrykningskjøretøyer
Forsvaret
Naturverninteresser/miljøinteresser
Naboer
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Oppgave C:

Hva er det viktigst å legge vekt på av
behovene

Gruppe 1
•
•
•
•
•

Landskapstilpasning – jordvern,
kulturlandskap
Friluftsliv, turveier
Gående
Bærekraftig tettstedsutvikling
Kollektiv, knutepunkter,
tilgjengelighet

•
•
•

Lokal samfunnsutvikling –
rekruttering/innflytting
Dyreliv
”Profilering” av tettsteder og
næringsliv

•
•
•
•

Infrastruktur & næring
Aktivitet/bygg og anlegg
Arealutnytting
Hindre forurensning

•
•
•

Synliggjøre kommunene
Landskap/kulturminner
Kommunenes arealbruk

•

Ta vare på jord- og
skogbruksinteresser
Kulturlandskap/kulturminner (for
eksempel gamle
veier/postvei/kyststi)

Gruppe 2
•
•
•
•

Byutvikling + tettsteder
Regional utvikling
Landskap/kulturmiljø + natur
Opplevelser –
stoppesteder/avkjøring/skilt

Gruppe 3
•
•
•

Dimensjonert for 50-100 år? –
”Hundreårsflommen”
Klimautfordringene
Reiseopplevelse

Gruppe 4
•
•
•

Beholde tettsteder/lokalsamfunn
”samlet”
Beholde økosystemer/biotoper
”udelt”
Beholde hytte-/rekreasjonsområder
i en viss avstand til ”bebygde
områder”

•
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Gruppe 5
•
•
•
•
•

Klimautslipp – Bedre teknologi,
bedre vei = mindre CO2
Landskapsbilde
Tilførselsveier
Mobilitet for alle
Jordvern

•
•
•

Mulighet for utvikling regionalt/lokalt
Eksport/import
Nærområdeutvikling

•

Rekreasjonsområder – fjell, skog,
vann, strand
Sårbare naturlandskap
Estetikk

Gruppe 6
•
•
•
•

Klima – miljøvennlig transport
Knutepunkter langs
veien/lokalsamfunn
Naturlig klima
Ren luft

•
•

Gruppe 7
•
•
•
•
•
•
•
•

Levende byer
Trafikksikkerhet
Miljø/støy/lokal luftforurensning
Klima/lavere klimagassutslipp
Estetikk
Jordvern/arealbruk/hensyn til
strandsone
Fasiliteter for
kollektivtrafikken/knutepunkter/
holdeplasser – buss/bane/tog
Viltsikring

•
•
•
•

Parkeringsplasser for tunge
kjøretøy
Raste- og hvileplasser
Gode tilførsler til stamveien
Fasiliteter for myke trafikanter

Oppgaven ble også gjennomført i homogene grupper hvor de enkelte
interessentene drøftet prioriteringer

Næringslivsgruppa:
A:
• Trygt, effektivt, forutsigbart
• Langangen-Grimstad som del av 4feltsvei fra Oslo til Stavanger
• (utvikling av) intermodale
knutepunkt

B:
• Næringsliv;
transportører/mottakere/produsenter
• Pendlere (langt og kort)
• Yrkessjåfører
• Alle
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C:
• Miljøvennlig transport
• Gode knutepunkter langs
stamveien – kollektiv og logistikk
• Friluftsliv, turveier (kulturlandskap)
• Stamvei som åpner for nye arealer
• Estetikk
• P-plasser for tunge bilernære
sentra (raste- og hvileplasser)
• Gode tilførselsveier til/fra stamvei
4-felt!!

Politikergruppa:

Brukergruppa (Sørlandsekspressen,
NAF Region Sør, Aksjonsgruppa
sikrere E18 Telemark):
• Nullvisjonen (*)
• Kopling til byene – kryssløsninger
og knutepunkt
• Regularitet/effektivitet
• Fremtidsrettet
• Midtdeler, sideterreng, tilstrekkelig
vedlikehold, vinterdrift,
akselerasjonsfelt osv (*)
• Lokal og regionale utvikling

Behov - Gods
• Distribusjon
• Transitt
• Forutsigbarhet/punktlighet
• Intermodalitet veg/sjø/bane
• God kobling til byene

Fylkesmennene og NVE:
• CO2 og annen forurensning må
ned
• Prioritert kollektivtransport
• Landskapsvern/skogvern,
jordvern/kulturvern, kulturlandskap
• Plan for aktiviteter langs vei
• Opplevelser og tilgjengelighet til
opplevelser
• Beredskapshensyn
• Fremkommelighet for utrykning

Kommune-administrasjonene:
• Sikkerhet
• Reisetid
• Tilgjengelighet
• Børekraft
• By-/tettstedsutvikling

”Sikrest og raskest fra A til Å”

Fylkeskommunene:
Behov - Persontransport
• Kollektivtransport/knutepunkter/
universell utforming
• Arbeidsreiser
• Ferie/fritid
• Trafikksikkerhet

Andre behov
• Regional utvikling
• Arealutnytting
• Landskap/estetikk/kulturlandskap
• Jordvern
• Miljø/klima (reduksjon av
klimagasser)

Høyskolen i Telemark
• Bærekraftig utvikling
• Regional utvikling
• Gode transportløsninger (mht
kapasitet/fremkommelighet)

Naturvernorganisasjonene:
Viktige behov:
• Miljøvennlig transport – gods-banebåt
• Parkeringsplasser til ”bussen”
”banen”
• Naturlig klima
• Redusere CO2-utslipp
• Rein luft
• Rekreasjonsområder – fjell, skog,
vann, strand osv.
• Sårbare naturområder
• Estetikk langs transportårene
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•
•

Støy
Viltsikring/miljøtunneler

SVV 1:
A: Trygt, effektivt og forutsigbart
transportsystem med nødvendige
knutepunkter
C:
Miljø/landksapstilpassing/kulturlandska
p/reiseopplevelse/samfunnsutvikling

SVV 2:
A: Optimalt transportsystem
• Trafikksikkert
• Fremkommelighet/forutsigbarhet
• Mobilitet for alle
• Reduserte transportkostnader
Rammebetingelse: Miljø

Kommentarer i plenum – Oppgave C:
1. Hver gang det sies noe om bærekraft er en flink til å nevne miljø, men det sosiale
og økonomiske er også en del av bærekraftbegrepet
2. Behov – ”vi vil ha-fasen” – ikke alt er behov av det som er presentert.
3. Er det noe av det som står på de andre arkene som burde stått her? Er det noe
Vegdirektoratet og konsulentene spesielt etterspør? Hva er spesielt for
strekningen fra Langangen til Grimstad – har vi fått frem det godt nok – mye av
dett er generelt. Det som er spesifikt for denne regionen må være det som kan
rettferdiggjøre en utbygging her.
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4. Hva vil skje med denne landsdelen dersom en ikke får en bedre vei, og den
trafikkutviklingen vi har nå fortsetter?
5. Det er spesielt at vi har en veistrekning uten jernbane – i fremtiden vil vi antagelig
ha både vie og jernbane
6. Karl Sigurd – mange har tenkt på byene og tettstedene i de andre arkene – det er
ikke kommet så bra frem her – det er kanskje spesielt at det er så mange byer og
tettsteder som skal ivaretas
7. Spesielt at deler av strekningen er veldig ulykkesbelastet
8. Spesielt at en verken har vei eller jernbane. Begge deler er løsninger.
9. Dersom vi strekker korridoren litt i begge ender – da har vi ferjehavner i begge
ender – da er korridoren den viktigste for transport på gummihjul fra ferjene fra
kontinentet til Østlandet – brua mellom Norge og kontinentet – brohodet mellom
Norge (hele Norge) og Europa. Sandefjord, Larvik, Grenland, Langesund,
Kristiansand
10. Arendal er den byregionen som har lengst reisetid til Oslo – ikke alternativ i
jernbane eller fly.
11. Et av de områdene på fastlandet som har størst verdiskaping.
12. Stor mengde fritidshus – folk fra Østlandet og vestlandet (Rogaland)
13. Vi kan få med de ulykkesutsatte strekningene og punktene på denne strekningen
– E18 gjennom Bamble, Arendal-Tvedestrand
14. Turisttrafikken – befolkningen tredobles om sommeren
15. Industrien i Grenland kommer til å ha et stort kompetansebehov – det vil bli en
stor utfordring. Kortere reisetid gir lengre pendleravstander og dermed
næringslivet større mulighet for å skaffe kompetanse. Grenland mangler 1500
prosessingeniører.
16. Den nye miljørapporten er ny når vi planlegger transport – FNs rapport og Sintef.
17. Det er mye av det samme som kommer frem her som i de andre korridorene
(Lægre) – behov for kortere reisetid, regional utvikling, fremkommelighet osv.
Dette er infrastrukturens poeng – det er ikke mindre viktig her selv om
problemstillingen er generell.
18. Noen behov varierer mellom de geografiske områdene – vi er ute etter å spisse
behovene – hva er de store behovene i denne regionen?? Her er havnene
spesielle, Arendal ligger i ”skyggen” – er det andre spesifikke behov??
19. Kragerø har bare en avkjøring til E18
20. E18 er skiltet som stamvei – men den fungerer som lokalveg. En ny vei vil
separere trafikken bedre dersom en gjør de riktige grepene
21. Sørlandet er porten til Europa – får en ikke et veinett som står i forhold til resten
av veinettet vil området forvitre – dette er å tette et hull i det veinettet vi er helt
avhengige av.
22. I forhold til Risør er det Sørlandsporten som er for lav og avkjøringen til Risør er
for dårlig. Risør ligger i en bakevje i forhold til E18 og midt mellom to

Side 22 av 66

E18 Langangen-Grimstad, KVU-verksted på Holmen gård 17. og 18. september 2007

tyngdepunkter – Arendal og Grenland. 12 km fra E18. Tilkoblingen til E18 virker
negativt inn på utviklingen.
23. Miljø kommer frem som en rammebetingelse – paradoks i at en skal fortere og
lengre – med mindre utslipp og forurensning – dette bør formuleres slik at det ikke
feies under teppet.
24. Vekst i Grenland – Industrien i Grenland kommer til å doble transportvolumet de
neste 10 årene – transportkostnadene er det dobbelte av konkurrentene (som er i
verdensmesterklassen). 2014 vil produksjonen være doblet.
25. Aust-Agder fylkeskommune har god kontakt med danskene angående transport –
vei til Hirtshals er ferdig – helt annen standard i Norge – vi må tenke på dette. En
ønsker å utvikle transporten i forhold til i dag. Danskene ønsker å få jernbaneferje
fra Kristiansand til Hirtshals – sikkert vanskelig å få til, men kan ordnes på andre
måter i samarbeid med danskene.
26. Møteulykken forflytter seg sørover etter hvert som fire-felts vei bygges sydover
gjennom Vestfold. Stor økning i antall dødsulykker. Standardsprang kan være en
årsak til dette.
27. Det er nok spesielle utfordringer i forhold til kulturlandskap og miljø i forhold til
denne traseen – kanskje annerledes enn gjennom Vestfold
28. Det er dårligst konkurranseforhold for persontrafikk – i praksis bare mellom bil og
buss – i andre korridorer er det i tilegg fly, tog, jernbane.
29. Sammenheng mellom denne strekningen og prosjekt bystrategi – hvordan dette
skal knyttes sammen til felles by- og arbeidsområder – E18 blir livsnerven – E18
blir essensiell for Agderbyen slik den er definert i bystrategien. Disse to
prosjektene må ses i sammenheng.
30. Ønsker vi mer konkurranse mellom transportformene – eller er det riktig å
prioritere utbyggingen av E18 siden det ikke er konkurranse.
31. Hovedmålet må være å optimalisere transportsystemet – vi bør ikke utelukke noe
på dette tidspunktet.

Behov – utdyping i plenum:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behov for utvikling av lokalsamfunn
Deler av E18 ulykkesbelastet – konkretiseres – Bamble, Tvedestrand-Arendal
Godskorridor Kontinentet-Norge – havner i Kristiansand, Langesund, Grenland,
Larvik. Sandefjord
Behov for kortere reisetid Arendal-Oslo
Har noe av den største verdiskapingen i Norge
Helgetransport til hytter/fritidshus
Turisttrafikk til regionen
Spisskompetanse i Grenland. Behov for utvidelse av bo/arbeidsmarkedsregionen
FNs/Sintefs miljørapport
Behov for bedre avkjøring til Kragerø
Skille lokal- og fjerntrafikken
Avkjøring til Risør + Sørlandsporten
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•
•
•
•
•
•
•

Risør har behov for å ”komme ut av bakevja”
Grenland forventer en dobling av gods inn/ut innen 7 år
Behov for å fortsette korridoren over Jylland videre i Norge
Behov for mulighet for å frakte jernbanevogner over Skagerrak
Behov for å redusere standardsprang på E18 (skaper ulykker)
Behov for mer konkurranse mellom alle transportformer
Behov for å se sammenhengen mellom bystrategien og denne korridoren

Oppgave D:

Hva er det vi skal oppnå med å bygge et nytt
transportsystem?

Gruppe 1
•
•
•
•
•

Redusere/fjerne trafikkulykker
Redusere forurensning
Bedre vilkår for myke trafikanter og
kollektivtrafikk
Bedre utvikling av byene og
tettstedene – bedre samordning
Bedre samordning mellom veg og
jernbane – overføre gods fra vei til
sjø og bane

•
•
•

Gode knutepunkter mellom ulike
transportformer
Styrke regionene – arbeid og
bosetting = et bredt
bærekraftbegrep
Koble sammen Vestfoldbanen og
Sørlandsbanen

Gruppe 2
•
•
•

•
•

Minimere reisetid og derav
transportkostnader
Helhetlig transportsystem med vekt
på både buss, bane og vei optimalisere transportsystemet
Terminal- og knutepunktsutvikling
(inklusive næringsklynger med
lokalisering etter ABC-kriterier) som
ivaretar flere interesser. Felles
transport- og logistikksystem
Forhindre nedbygginga v natur-,
landskap- og kulturmiljøer / finne
”balansen”
Rask god forbindelse som gir en
regional samhandling og
forbindelse

•

•
•

Samfunnsaksepterte
transportløsninger– også vareflyten
må kunne miljøstemples i forhold til
transportform
Null-visjonen – er selvsagt
Spesielle utfordringer innenfor
nedover mot Sørlandet med
nedbygging av natur og kulturmiljø
– dette må forhindres – Bamble har
mye biologisk mangfold og
verneområder som må tas hensyn
til
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Gruppe 3
•
•

Utvidet ABS-område - knapphet på
arbeidskraft – behov for å
samarbeide bedre i regionene
Økt livskvalitet – bedre
jobbmuligheter – sikker transport
Samordning av tilbud – se

•

transportbehov sammen med
transportmiddel – utnytte
fortrinnene
Økt mobilitet/fleksibilitet

Gruppe 4
•
•
•

Utvikle regionen slik at vi reduserer
transportbehovet til et minimum –
effektivisering
Sammenkoble jernbanen EidangerSkorstøl
God sammenbinding mellom
forskjellige transportsystemer (gode

•

parkeringsplasser m/overvåking) og
lignende
Tilbringe mindre tid på veien – tiden
vår er for verdifull til det. Mer tid til
familie + +

Gruppe 5
•

•
•

Reduserte ulykker i forbindelse
med ulykker – helse- og
sosialbudsjettet,
forsikringsutbetalinger,
menneskelige/familiære kostnader
Trygghet og livskvalitet - velge
bosted og jobbe i et større
geografisk område
Reduserte transportkostnader for
næringslivet (tid, drivstofforbruk,
materiell)

•

•

Vei og bane må utkonkurrere
flytrafikken (Kjevik) = miljøgevinst –
miljøeffektivt med hensyn til CO2utslipp
Binde små og store
befolkningssentra sammen trenger ikke flytte og sentralisere

Gruppe 6
•

•
•

Integrert bo- og arbeidsmarked
(kompetent arbeidskraft) innen og
mellom regioner og Østlandet
(regionsutvikling)
Konkurransedyktige
transportkostnader
Intermodale knutepunkt

•
•

Sikkerhet/HMS/null-visjonen
God transportflyt innen og mellom
regionene – en god regionsutvikling
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Spm: Hvor stor er en region? Svar: Den er så stor som en kan rekke over i arbeidsog boligsammenheng

Gruppe 7
•
•
•

Trafikksikkerhet + god
fremkommelighet
Viktig med alternativ til bilen – veg
og jernbane må bygges ut samtidig
Miljø: lokal forurensning, støy,
estetikk

•
•

Klima: reduksjon av utslipp av
klimagasser
Intermodale løsninger:
godsterminaler

Gruppa ønsker å se alle transportformene i sammenheng, og i en bærekraftsammenheng – økonomisk, økologisk og sosial bærekraft. Økonomisk effektivitet.
Skiller mellom miljø (støy, luftforurensning, estetikk) og klima (reduksjon av
klimagasser – økologisk bærekraft)

Kommentarer til presentasjonene:
1. Hvor realistisk er det å bygge ut vei og jernbane samtidig? - Det er opp til
Stortingets bevilgninger – de har bevilget til andre gode formål, for eksempel
barnehageutbygging. Bygging samtidig kan spare kostnader.
2. Skaiaa – Har vært med på debatter tidligere – hadde ikke kunne hatt en slik
debatt for 3 år siden – utbygging av vei og jernbane samtidig er først mulig nå!
Det gleder meg at en er samstemte på dette.
3. Fredriksen – Vi bør ha en felles forståelse for de økonomiske rammene – slik at vi
ikke diskuterer ut fra veldig forskjellige økonomiske rammer – omtrent like
budsjetter. Kommentar fra NAF: Vegvesenet må vise hva som skal til, uavhengig
av hvilke økonomiske rammer som ligger til grunn i dag. Tellefsen: Vi må ta med
alle konseptene, og så argumentere ut de som ikke er aktuelle – slik at det kan
gjøres en vurdering etterpå.
4. Er det mulig å samlokalisere vei og jernbane i Bamble når en binder sammen
Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Svar: Det er vanskelig når en krysser ved
Brevik, da må en legge jernbanen over veien på grunn av seilingshøyder osv.
5. Naturvernforbundet – vei og jernbanen må ikke bygges parallelt, for da reduseres
grunnlaget for jernbanen. Lokalsamfunnene ønsker seg ofte ikke jernbane, selv
om det har stor positiv effekt for dem. Trafikksikkerhet må vurderes på hele
veinettet under ett.
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Tore Solberg gir instruksjoner til arbeidet med konseptene
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Konsepter - Steg 1: Tiltak som kan påvirke
transportbehovet og valget av transportmiddel
Konseptene på nivå 1 og 2 ble vurdert av de homogene gruppene. Kolonnen til høyre
angir hvilke grupper som støtter forslaget (ene).
Gruppe 1
•
•

Desentralisere produksjon (eks. Ringnes, Posten)
Bedre samfunnsplanlegging – RPR for areal- og transport
(bosted, arbeidsplass, handel)

•

Tilrettelegge for gang-, sykkel og kollektivtrafikk

•

Billigere kollektivreiser, bedre tilgjengelighet og frekvens

•
•
•
•
•

Tilrettelegge for intermodalitet
Bedre togforbindelse
Bedre/sikrere veg
Pris på bilbruk, parkering etc.
Antall parkeringsplasser

Statens vegvesen
Brukergruppene
Kommunene, adm
Statens vegvesen
Kommunene, adm
Statens vegvesen
Brukergruppene
naturvernforbundet
Høyskolen i telemark
Statens vegvesen
Naturvernforbundet
Brukergruppene

Gruppe 2
•

Avgifter

•

Vegprising

•

Prissetting på kollektivtransport

•

Arealdisponering

•

Multimodale knutepunkter – både personer og gods
(Kommentar fra politikerne: På Brokelandsheia)

•

Kapasitetsbegrensninger

•

Frekvens + reisetid

•

Samlasting

Naturvernforbundet
Høyskolen i
Telemark
Naturvernforbundet
Statsetatene
Statens vegvesen
Naturvernforbundet
Statens vegvesen
Statsetatene
Politikerne
Fylkeskommunene
Naturvernforbundet
Politikerne
Næringslivet
Høyskolen i
Telemark
Naturvernforbundet
Statsetatene
Naturvernforbundet
Næringslivet

Gruppe 3
• Fremtidige energiløsninger
• Konjunkturer – samfunns-/privatøkonomi – webhandel gir
endret transportbehov
• Avgifter
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•

Demografiske endringer – endret fritidsmønster

•

Areal- og transportplanlegging – politikk og fag

•
•
•
•
•
•
•

Teknologi
”Fulle trailere”
Restriktiv politikk
Statussymbol/livsstil
”Slow city” – pendelen svinger
Avgifter, transportørkostnader
Kvalitet på transportmiddel, frekvens

•

Politisk styring/vilje

•
•

Prisfastsetting – subsidiering
Brukergruppene

•

Samordning mellom transportformer

•

Enkelt å bruke kollektivtilbud

Statens vegvesen
Statsetatene
Politikerne

Næringslivet
Næringslivet
Politikerne
Statens vegvesen
Belønningssystem
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Statsetatene
Næringslivet
Statens vegvesen

Gruppe 4
•
•
•
•
•

Ikke gjøre noe……
Næringshager i distriktene
Raskere etablering av bredbånd
Endre reglene for skolekrets/barnhager
Tipp-topp jernbanestasjoner – få med god kvalitet, parkering,
avstander, tilbringertjeneste til bysentrene, universell utforming

•

Bedre/flere sykkelveitraseer

•
•
•

Mer fleksitid
Kollektivpriser
Sterkere nasjonale føringer på arealdisponering RPR-SATP –
fylkesdelplaner

•

Parkeringsplasser for busspassasjerer og reisende med tog

•

Mangedoble bom-takstene for tungtrafikk

•

Tilbringertjeneste til kollektivknutepunkt – maxitaxi

Statsetatene
Naturvernforbundet

•

Samordne kostnadene ved å kjøre på E18 med tog,
kollektivtrafikk og parkering ved knutepunkter

Høyskolen i Telemark

Brukergruppene

Statens vegvesen
Naturvernforbundet
Statsetatene
Statsetatene
Næringslivet
Naturvernforbundet
Brukergruppene
Høyskolen i Telemark

Tillegg fra Naturvernforbundet: Høyere drivstoffpriser

Gruppe 5
•

Kompiskjøring

•

Busstilbud som dekker bredt behov

•

Teknologiutvikling i bil og veisystem (avstands-,
kø/ulykkesvarsling, fleksible fartsgrenser)

Statsetatene
Fylkeskommunen
Kommunene, adm
Brukergruppene
Statsetatene
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•

Fleksible åpningstider på arbeidsplasser, skoler, barnehager

•
•

Veiprising (= pisk) + drivstoffpris
Arbeidsmaskiner kun natteforflytning på E18 (gravemaskiner,
traktorer m.m.)
Fjerne skattelegging av månedskort
Skattelegge gratis parkering på arbeidsplasser

•
•

Kommunene, adm
Næringslivet
Fylkeskommunene

Næringslivet
Statens vegvesen
Statens vegvesen

Gruppe 6
•

Bom-rushtidsavgift – pris avhengig av mange i bilen

•

Mange i bilen Æ kjøre i kollektivfelt

•

Fleksitid – Arbeid/skole – bedre samordning

•

Gode knutepunkter til kollektivtransporten

•
•

Gang- og sykkelstier
Romsligere busslommer

•

Bedre vedlikehold/beredskap

•

Stopp av blankskodde kjøretøy på ferjekai

•

Mer transport på bane (gods) (Kommentar næringslivet:
kapasiteten er sprengt allerede)

•

Godsferjer med jernbanespor

Høyskolen i
Telemark
Statens vegvesen
Naturvernforbundet
Høyskolen i telemark
Statens vegvesen
Politikerne
Naturvernforbundet
Høyskolen i telemark
Statens vegvesen
Næringslivet
Kommune, adm.
Fylkeskommunene
Naturvernforbundet
Næringslivet
Fylkeskommunene
Statens vegvesen
Fylkeskommunene
Kommunene, adm
Naturvernforbundet
Fylkeskommunene
Kommunene, adm
Naturvernforbundet

Gruppe 7
Transportbehov: Mellom-lange og korte reiser:
• Arealplanlegging
• ”Just-in-time” (??)
• Desentralisert produksjon
• Desentralisert handel
• Rett virksomhet på rett sted ÆABC-prinsippet

Politikerne

Transportmiddel: Lange, mellom-lange og kort reiser
• Vegprising/rushtidsavgift
• Kollektivtrafikk med knutepunkter
• Drivstoffavgifter
• Pris/frekvens/tilgjengelighet/universell utforming på
kollektivnettet
• Utbygging av vei + bane
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Konsepter - Steg 2: Tiltak som gir mer effektiv utnyttelse av
eksisterende infrastruktur og kjøretøyer
Gruppe 1
•

Stimulere flere til å kjøre i hvert kjøretøy – parkering for
kompiskjøring, økt drivstoffpris, vegprising kan påvirke
(kommentar fra Statens vegvesen: Å sikre parleringsplasser er
viktig)

•

Bedre kollektivtilbud – frekvens, tilgjengelighet, kvalitet, pris

•

Fordele trafikken over døgnet ved hjelp av vegprising

•
•

Færre lastebiler som kjører tomme
Mer gods på bane/sjø

•

Pålegge tungtrafikken hviletid i rushtrafikken?

Fylkeskommunene
Brukergruppene
Kommunene, adm
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Kommunene, adm
Naturvernforbundet
Fylkeskommunene
Høyskolen i
Telemark
Fylkeskommunene
Kommunene, adm
Høyskolen i
Telemark
Statens vegvesen

Gruppe 2
•
•
•
•
•

Samkjøring (eks. til jobb)
Trafikkinformasjon (Kommentar statsetatene: Viktig for
utjevning)
Bedre korrespondanse
Tilfartskontroll
Midtdeler

Politikerne
Næringslivet
Statsetatene
Statens vegvesen
Statsetatene

Gruppe 3
•

Forskning/utvikling innen logistikksystemet

•
•
•
•

Webløsninger som viser alternativene
Samordnede betalingsløsninger
25,25 – lengre lastebiler i noen korridorer
Terminaler for omlasting – små?

•

Godstransport på natt – tilbringertjeneste

•
•
•
•
•

Effektiv lokaltrafikk – samordnet
Separering av trafikantgrupper
Minst 3 i bilen – samkjøring
Fulle lastebiler/busser
Redusert tillatt hastighet

•

Økt/bedret veivedlikehold

Næringslivet
Statsetatene
Statsetatene

Næringslivet
Brukergruppene
Fylkeskommunene
Statens vegvesen
Politikerne
Statsetatene

Fylkeskommunene
Næringslivet
Statsetatene
Statens vegvesen
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Gruppe 4
•

Flere i bilen

•

Flere ekspressbusser

•
•

Fjern parkeringsplasser i Grenland og Kristiansand
Foreldre med barn under 12 år får redusert arbeidsdag (1 time)

•

Mer fleksitid

•

Større samarbeid i transportnæringen – mer samlasting

•

Reduserte kollektivpriser

•

Bo der man jobber (boligbytte)

Høyskolen i Telemark
Naturvernforbundet
Administrasjonen
kommunene
Naturvernforbundet
Statens vegvesen
Naturvernforbundet
Fylkeskommunen
Kommunenes
administrasjon
Næringslivet
Høyskolen i Telemark
Kommunens
administrasjon
Brukergruppene
Naturvernforbundet

Gruppe 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nyetablering/nedleggelse/vekst – næringsvirksomhet
Bo- og arbeidsmarked – avstander
Forbruksmønster – godstrafikk
Politisk vilje – vedtak påvirker
Pris – bil v/s kollektiv
Tilgjengelighet– bil v/s kollektiv
Forutsigbarhet– bil v/s kollektiv
Fleksibilitet– bil v/s kollektiv
Vegprising– bil v/s kollektiv

•

Samarbeid mellom kommuner – spesielt om arealutviklingen

•
•

Energitilgang/teknologi/pris
Logistikk

Kommunene, adm

Næringslivet

Statens vegvesen
Statsetatene
Brukergruppene

Gruppe 6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kollektivfelt
Parkering til kollektivreise
Transport på bane/båt
Hvileplasser for transport
Bompenger
Letter å flytte
Mer urbanisering
Teknologiske løsninger (videokonferanser m.m.)
Flere små skoler m/sykkelvei – helhetstenkning på økonomi i
kommunene
Kast og bruk (gjenbruk)

Naturvernforbundet
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•
•
•
•

Areal- og transportplanlegging
Idrettarrangementer/trening
Bo og jobbe samme sted
Ekstremvær

Naturvernforbundet
Naturvernforbundet

Gruppe 7
•

Rushtidsavgift

•

Vegprising

•

Fleksibel arbeidstid

•

Økt satsing på kollektivtrafikk

•

Park and ride

•
•

Aktiv parkeringspolitikk
Kompiskjøring

•

Bedrifts-støtte til kollektivreiser og myke trafikanter

•
•

Tilrettelegging for gang- og sykkelvei (sykkeltube)
Styrt arealplanlegging (kommentar kommunenes administrasjon:
Rett virksomhet på rett sted!)

Naturvernforbundet
Statens vegvesen
Naturvernforbundet
Politikerne
Næringslivet
Kommunene, adm
Politikerne
Næringslivet
Kommunene, adm.
Næringslivet
Fylkeskommunene
Naturvernforbundet
Politikerne
Næringslivet
Statens vegvesen
Brukergruppene
Naturvernforbundet
Naturvernforbundet
Kommunene, adm.
Brukergruppene
Naturvernforbundet

Innspill til runde 1 og 2: Noe viktig du har sett – Nye perspektiver/løsninger??
1. Her florerer utsettelsesforslagene – Fremfor å utbygge ut 4-feltsvei kommer det
andre forslag som utsetter utbygging. NHO-Agder oppfatter det samme – det
gjøres mindre effektivt for noen for å gjøre det mer effektivt for andre – hvem skal
lide?
2. Tiltak for å styre godsstrømmen mot natt og tider med lite trafikk – godsstrømmen
vil øke – slike forslag er skremmende
3. Svært få forslag bedrer kapasiteten – få tiltak som ikke ble tenkt på i 1984
4. NAF: Når dette er de forslagene vi kommer opp med tydeliggjør dette at dette kan
vi ikke leve med – det blir selvsagt at vi trenger en ny E18
5. Fylkesordfører – har ikke tenkt på at dette skal utsette utbyggingen av E18 – dette
er for å forbedre situasjonen, særlig rundt byene.
6. Er situasjonen enten eller? Oppfattes ikke slik – det er et både og. Det må gjøres
noen grep nå for å få det til å fungere frem til en ny vei står ferdig.
7. Alle de gode forslagene er gode miljøtiltak som kan brukes i fremtiden uavhengig
av hvilken vei som bygges – kan brukes til å redusere biltrafikken.
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8. Bilene er i systemet i dag – problemet er hva en gjør med dem – skal en forby
bilkjøring?
9. Det mangler 4000 sjåfører i dag – og stadig mer trafikk og gods går på vei.
Kostnadene med godstrafikk går opp fordi EU setter stadig nye krav som driver
kostnadene i veien. Det beste miljøtiltaket er å få en ny veg, både i forhold til
utslipp, trafikkulykker osv.
10. Vi må også satse på samlasting, korrespondanse osv. selv om en satser på ny
vei. Det er ikke noe motsetning mellom dette.
11. Bilen i seg selv er ikke problemet, det er omfanget av kjøringen som er problemet,
og hvorfor en kjører.
12. Det blir mye unødvendig transport på grunn av organiseringen av private og
offentlige bedrifter.
13. Ordfører Åmli – Samordning er nødvendig for å nå målene er ønsker å oppnå.
Eksempel med behandling av våtorganisk avfall i Åmli, tapte anbud om avfallet fra
Grenland, det gikk til Odda, men de vant anbud for Stavanger.
14. Ekspressbussene har halvparten av energibruken av jernbane fordi de har så
høyt belegg. Det er et stort potensiale i å tilrettelegge knutepunkter og systemer
for busstrafikken.
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Konsepter - Steg 3: Mindre ombyggingstiltak
Gruppe 1
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porsgrunn – Motorvei B – midt-rekkverk eller oppmerking på hele strekningen
Neste delstrekning er svært dårlig – kombinert midtlinje - antagelig for smalt til
midtdeler
Utbedring av flere kryss
Samle avkjørsler
Gang/sykkelvei må bygges
Toplanskyss i Sannidal
Midtrekkeverk fra Dørdal og Sunde bru
Vinterkjærkrysset – endre rundkjøringen, nytt kryss ved Sørlandssenteret
Avkjørsler til Tvedestrand – nye avkjørsler, midtdeler, kryssutbedringer
Tvedestrand Arendal – antagelig ikke mulig med midtdeler – profilert midtlinje –
sammenhengende gang/sykkelvei
Sanering av avkjørsler og utbedring og kryss. Vanskelig å krysse for fastboende
og bønder
Arendal-Grimstad – midtdeler eller midtoppmerking
Godsterminal for å laste om fra veg til bane på Brokelandsheie
Bedre tilkobling til Grenland havn og Eydehavn

Kommentarer:
• Romlefelt er ikke bra nok – må bygge midt-rekkverk og avlastningsvei på hver
side i stedet.
• Det er en del minus med midtrekkverk i forhold til vintervedlikehold,
fremkommelighet osv. Romlefelt er mer og mer brukt.

Gruppe 2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saleterminal på Eidanger – kan samle vei/bane
Kryssene i Bamble
Gang/sykkelvei gjennom Bamble – ingen avndre altenrativer enn E18 i dag, og
ikke plass
Endring av kryssløsningen ved Tangen – ønsker også å etablere en
kollektivterminal med parkering
Kollektivterminal i Kjellsvikdalen – må etableres parkeringsplasser.
Tilkobling til stamveien til havnene i Brevik og Langesund
Intermodalt knutepunkt på Brokelandsheie + park&ride
Må se på rapporten ”Sykkelveier” skille gående og syklende der det er mer enn
50 syklister pr. dag
Strekket Tvedestrand til Arendal (Fiansvingen) – må rydde opp i avkjørsler +
utbedringer. Vanskelig å etablere midtrekkeverk på grunna v veibredde. Midtdeler
der det er mulig.
Shuttelbuss fra bysentrene og ut til E18

Kommentarer:
• Må ha luker i midtdelerne slik at en kan stoppe dersom nødvendig
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Gruppe 3

•
•

Sammenhengende midtdeler eller rumlefelt på hele strekningen. Det tas hensyn
til nødvendig bredde for passering ved utrykning og vintervedlikehold m.m.
Vinterkjærkysset bygges om – det etableres lengre akslerasjonsfelt
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Gruppe 4
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•
•
•
•
•
•
•
•

Måheimkrysset – avkjøring mellom tunnelene – her blir det stopp i rushet –
trafikken blir stående i tunnelen og ute på E18. Tanumkrysset gjøres planfritt –
kan blir store landskapsmessige endringer som følge av dette
Longum-Tvedestrand – Er svært dårlig – må gjøres mye med
Vanskelig å etablere midtdelere fordi det er for liten plass
Må etablere nye løsninger for jernbanen ned til Arendal for også å legge til rette
for godstransport
Nytt stopp på Stoa for jernbanen
Flere overvåkende parkeringsplasserr ved Gjerstad stasjon
Tilbringertjeneste til fra Gjerstad stasjon
Veiforbindelsen fra Eydehavn til E18 må oppgraderes + til Langesund

”Gruppen vil ikke foreslå tiltak av større art da fremtidig trase er ukjent. Det er derfor
umulig å forutse økonomien i endringene. Derimot kan mye etappeendring føre til
små utbedringer som igjen forsinker hovedutbyggingen”

Kommentarer:
• Er det aktuelt med godsterminal på Stoa? – Det interessante er hva
transportørene sier – det er kommet innspill om godsterminal.
• Vinterkjær – det foreligger en nylig vedtatt reguleringsplan – et av de største
knutepunktene i fylket
• Er godsmengende store nok til at det rettferdiggjør en ny vei fra Eydehavn og til
E18? Koblingen må bli til en ny E18, og ikke til den gamle. Det bor også 5000
mennesker i området som trenger en tilkobling til E18Sammenhengende
midtdeler eller rumlefelt på hele strekningen. Der det ikke er plass til midtdeler blir
det romlefelt. Må være bredt nok til at utrykningskjøretøyer kan passere
• Akutte tiltak på den nordre delen av strekningen – hastighet, skilting, lys, romlefelt
• Stasjonen flytte til Brokelandsheie (fra Gjerstad?). Må bli et skikkelig knutepunkt
med truckstopp
• Nytt vinterkjørkryss
• Mangler gang/sykkelfelt mellom Tvedestrand og Arendal – bygges ut fortstest
mulig
• Stigning med farlig forbikjøring må utbedres.
• Siste toplanskryss uten akslerasjonsfelt må utbygges med dette.
• Noen tog som starter i Arendal og direkte til Oslo
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Gruppe 5
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kryssproblematikk – utbedre kryssene – problem for lokaltrafikken å komme seg
ut på E18
Krysset ved Feset bruker denne strekningen – parkerer og bruker båt ut til hyttene
– store trafikkproblemer rundt dette krysset.
For mange avkjøringer nord for Kragerø – for mange lokale veier som kommer inn
på E18
Markering/skilting – skiltingen til avkjøringene kommer for brått på, må varsles i
god tid for de kjørende.
Sørlandsporten sprenges i stykker – Et voldsomt fall i standard på dette stedet –
mer oversikt og lysere
Det gjøres ikke noe midlertidig mellom Tvedestrand og Arendal – her må det
bygges nytt.
Romlefelt/profilerte midtstriper på strekningen videre sydover – det er for smalt til
å bygge midtdeler. Strekningen Arendal-Grimstad
Vinterdrift – må ha høy nok beredskap og kapasitet – også kontroll av tungtrafikk
Ikke tiltak på jernbanen

Kommentarer
• Det er to avkjøringer til Kragerø i dag
• Ettersom en ikke kjenner en ny trase er det vanskelig å legge inn elementer på
den gamle traseen som er nyttige når en ny trase kommer. Redd for å gjøre
traseen så god at det tar 25 år før en ny trase kommer
• Er det tenkt på buss-stopp i området ved Feset? – busstopp er tenkt på i oppgave
1 og 2.
• Ved Kragerø letter trafikken i begge retninger – det må bety at Kragerø har svært
mange hytter – vi tror ikke at hytteturistene tar bussen.
• Det må bygges 8 km fylkesvei for å få til parkering for hytteturistene.
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Gruppe 6

•
•

En del tiltak på E18 i forbindelse med trafikksikkerhet – midtdeler
Forbikjøringsfelt for å bedre kapasiteten
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•
•
•
•
•

Gang-/sykkelveinett
Ny trase på deler av strekningen
Litt før Brevik foreslås det enkelte utbedringer
Bedre forhold for lokale tog for de som går mellom Nelaug og Arendal
Viltpassasjer enkelte steder bør vurderes

Innspill/Spørsmål:
• Hva er tenkt på Nelaug – persontransport – Bedre samsvar mellom tog på
hovedbanen og transport videre til Arendal – opptil 40 min. ventetid i dag.

Gruppe 7
•
•
•

Midtdeler på hele strekningen
Gang- og sykkelvei på hele strekningen
Sammenkobling vei/jernbane på Brokelandsheia?

Kommentarer:
• Der hvor det er mange avkjørsler er det vanskelig med midtdeler – der blir det
romlefelt + at en arbeider mot avkjørselsfri veg.
• De midlertidige midt-delerne som brukes ved veiarbeider – kan de brukes som en
permanent løsning?? – Antagelig vanskelig i forhold til brøyting om vinteren. Det
skal kjøres et forsøk med midtdeler i plast vest for Kristiansand (en midt-deler i
plast).
• Krysset uten akslerasjonsfelt blir bygget ut i forbindelse med
midtrekkverksprosjektet (Harebakken-Stoa)
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Konsepter - Steg 4: Større utbygginger
Gruppe 1
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•
•
•
•
•
•
•
•

Utvidelse til fire felt fra Langangen til Rugtvedt.
Ny trase på neste parsell – 4-felt, eventuelt 3 felt og midtrekkverk.
Akland-Rømyr – utvidelse til 4 felt, bør vurdere en ny trase. Nytt Vinterkjærkryss.
Rømøy-Stølen – ny 4.felts vei (Tvedestrand-Arendal). Krysset ved Tvedestrand
må tilpasses veien nordover til Vegårdshei og Åmli.
Verna vassdrag som må tas hensyn til
Ny forbindelse til Eydehavn
Syd for stølen til Grimstad utvides eksisterende vei til 4 felt (6 mot 1 stemme)
Jernbanen forslått langs veien til Brokelandsheia. Kryssing ved Moheim – under
den nye brua – ikke lavere enn eksisterende bru

Gruppe 2
•
•

2 alternativer – fornuftsalternativet – eksisterende veg-struktur – parallell to-felt.
Ny vei ned til Risør. 4-felt ned til Arendal
Sammenkobling av jernbanen

Den mer fantasifulle
• 4-feltsvei + 2-spors jernbane
• Rørgate i sjøen med 4+2 (vei+jernbane)
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Gruppe 3
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•
•
•
•

Ny transportåre som det går raskt og sikkert å kjøre.
Opplevelsesvei – dagens vei blir dette. Vanskelig å finne fremt il den, selv om den
eksisterer i dag. Blir en opplevelsesvei + beredskapsvei for E18
Traseen for jernbanen ble en premiss, har vært vanskelig å finne
Kan bruke dagens trase eller nye trase for jernbanen videre sydover.
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•
•
•
•
•
•
•

Ønsker primært en samlokalisering av vei og jernbane
Beholder dagens vei over ny Breviksbru – utvides til 4 felt. Opptatt av å lage en
strategi for vei og jernbane som holder i 100 år.
Kryss hvor det i dag er kryss med tilkobling til Langesund
Utvidelse av dagens vei fra Dørdal til Apeland. Utvidelse av dagens vei - tar
mindre areal
Nye kryss ved Tvedestrand og Arendal.
Ny lokalveg ved Vinterkjær. Ny vei nærmere kysten ved Arendal med påkobling til
Eydehavn. Kanskje påkobling på dagens vei lengre syd enn Stølen.
Spørsmål om hyppigheten av store kryss med kommersielle tilbud – kan det blir
for mange – gjør suksess umulig? Skal det være alle steder? Hvor hyppig skal de
ligge? Hvordan skal realutviklingen styres?

Gruppe 4
•
•
•
•
•
•
•

Det er tatt utgangspunkt i eksisterende jernbanenett – kurver er rettet ut
Kombibane fra Arendal til Nordre Tilsving – kan gå både på eksisterende
jernbane og kombibane
Eidanger-tunnelen må komme på plass - forhåpentligvis i 2009.
Sørvestbanen – langs indre tase
Eksisterende jernbanetrase utbedres/utrettes.
Vei fra langangen (4-felt) med knutepunkter på Tangen, Gjerstad, Risør,
Tvedestrand, Harebakken – tilrettelagt for ekspressbusser – hele tiden snakk om
4-felt.
Rv36 lagt til rette for et kryss og 4 felt gjennom Grenland (har høyere trafikk enn
E18)
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Gruppe 5

•

Ingen blir enige om hvor de nye traseene skal gå. Prioritet 1 er Tvedestrand Arendal, Prioritet 2 er Bamble
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•
•
•
•
•

Ny jernbanetrase som binder sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen - stasjon
på Broklandsheia
Hovedfokus er en ny vei
Ekspressbuss-stopp på markerte steder med parkeringsmuligheter
Gammel E18 blir lokalveg
Et langs stykke langs Songe kan bli en to-feltsveg

Gruppe 6
•
•
•
•
•

Legge E18 lengre ute langs kysten slik at byene får direkte tilknytning til E18 + ny
høyhastighetsbane parallelt
Kjører ikke innom Porsgrunn – krysser direkte over ved Langangen – retter ut
traseen
Har vurdert alternativ trase for veien litt lengre inn slik at industriområdene kan
kobles direkte til E18
Viktig at det er gode kryssalternativer og knutepunkter langs E18
Mellom Tvedestrand og Arendal forslås det å legge E18 lengre ut mot kysten.
Ikke tilfelle i Bamble.
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Gruppe 7

•

Hele strekningen bør bli 4 felt – noe annet ville være dumt
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•
•
•
•

Noen strekninger er utbedret, en må starte med de strekningene som er dårlige.
Starter med Arendal-Tvedestrand. Kortest mulig avstand til Tvedestrand sentrum,
da får en med en del av kystveiens trafikk. Tilkobling til Eydehavn viktig.
I hovedsak følger en dagens trase
Veien ned til Risør må en se på - kan ellers bli ”et sted for seg selv”
Jernbanen – nytt stopp på Stoa. Nordre Tilsving, åpner for direkte tog til Arendal.
Skorstøl – videre til Bø/Notodden. Påkobling i Eidanger med tunnel
Helst en bane som knytter sammen byene – når en bygger ut nye veier må en ta
hensyn til at det skal komme en jernbane.

Spørsmål til plenum: Ser dere nå noen helhetlige konsepter
som dere mener er verdt å løfte frem?
1. Et konsept som er rimelig klart er 4-felts vei hovedsakelig i eksisterende trase,
med unntak for Tvedestrand-Arendal en ny trase nærmere kysten og RugtvedtDørdal hvor en også må gjøre noe.
2. Påfallende hvor like konseptene er – interessene knytter seg ikke til utforming –
men til finansiering. Det bør søkes et samarbeid – alle langs strekningen. Det er
strekningen Langangen-Grimstad en vil forholde seg til bevilgningsmessig.
Forhåpentligvis vil mange være med på å backe opp arbeidet med denne
strekningen. En må jobbe med dette over tid. I Telemark er det
befolkningsgrupper som kan være med i arbeidet. En har sett konkrete resultater
på Sørlandet som resultat av slik jobbing. Kompetansen til å finne traseene er
tilstede. Jernbanen må være med i arbeidet. Vil spille inn til politisk miljø at en
søker samarbeid i et aksjonsperspektiv med Telemark (rådmannen Arendal)
3. Det er åpnet for en prosjektfinansiering i forrige NTP. Det gjøres gode erfaringer i
OPS-prosjektet mellom Grimstad og Kristiansand. Kan en utfordre staten på
prosjektfinansiering og ta ballen selv? Etablere et felles selskap som kan stå for
planlegging og utbygging med en statlig garanti. Botniabanan er et eksempel.
4. Det er ikke rart at det er enighet om konseptet – det har vært et stort fokus på
dette over lang tid.
5. NAF – artig å se at en fokuserer på den moderne biten med knutepunktstenkning
inn i en tradisjonell tankegang med 4.-felts vei.
6. Enten vi liker det eller ikke må vi opp med flere konsepter – bare ett konsept
svarer på de behovene vi jobbet med i fjor. Det eneste alternativet er eksisterende
trase og utbedring av denne. Det er dette vi skal overleve med i lang tid fremover
til en ny vei står klar.
7. Jernbanealternativet er også et konsept – antagelig i samarbeid med et veialternativ. Det er pekt på noen varianter med jernbanen – eller er de ikke så
forskjellige??
8. Prosjektet i Bamble konkurrerte med Tvedestrand-Arendal tidligere. Nå er det et
potensiale å samarbeide.
9. Kombinasjon av opplevelse og en effektiv vei er et konsept. Så kan en tygge litt
videre på hva det betyr.
10. Karl Sigurd: Behov for å avklare hva et konsept er. Skal ikke det fylle de
behovene som er definert? Tore – en kladd, en skisse, et forslag – konsept kan
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forstås på mange måter. Ulf: er grunnleggende forskjellige ideer – nye vei er et
konsept, utbedring er et konsept, jernbanen er et konsept, knutepunktstenkning
kan kombineres med flere konsepter. Finansiering kan lanseres som et konsept =
finansieringen.
11. Ideen med bane og vei som går innom kystbyene – er det et eget konsept?
12. Er det lurt å ha færrest mulig konsepter? Ulf: Det er smart å ha mange konsepter
dersom de er forskjelllige. En skal se på konseptene opp mot de målene og
kravene som er satt. Oppfyller de ikke kravene går en ikke videre på dem. De
konseptene en går videre med gjør en effektvurdering av.
13. naturvernforbundet: Har et behov for at en ikke øker biltrafikken – nå har vi endt
opp med en firefeltsvei – det fremmer biltrafikken. Da må vi bruke andre metoder
for å gjøre privatbilbruk mindre attraktivt – da må en ta i bruk de andre tiltakene
som er foreslått for å redusere biltrafikken. Det må også legges til rette for
kollektivtrafikk. Andre transportformer må bli så bra og billig at folk velger ikke å
bruke bilen – når en ikke velger å bruke en smal vei som virkemiddel.
14. Det er et poeng å rendyrke konseptene for å synliggjøre om de tilfredsstiler noen
behov. Etter effektvurderingene kan en drøfte kombinering av konseptene, eller
endre på dem. – spørsmålet var om jernbane er en konkurrent til veg-utbygging.
Erfaringen er at dette blir etterspurt av samferdselsdepartementet
15. Sammenkobling av vestfoldbanen og sørlandsbanen må være med som et
konsept
16. Vi har nå sittet i to dager og jobbet og hvis det bare er skrevet ned uten at vi har
argumentert for og mot så har dette vært bortkastet. Vi har begrunnet våre
synspunkter – hvor står det i referatene? Svar: Dette blir en vekselvirkning mellom
medvirkning og fag hvor en går flere runder for å finne frem til et resultat.

Mobilisering – Hva kan min gruppe konkret gjøre for å
påvirke prosessen videre?
Brukerne:
• Få en sikker og trygg 4-felts vei
• Bygge allianser mellom kommunene og fylkene for å fremstå samlet
Høyskole:
• Vil påvirke medelever som kan påvirke andre medelever og arbeidsgivere
• Ta inn KVU i undervisningen
• Ta inn brukergrupper i medvirkningsgruppa
Næringslivet:
• Næringslivet må være en de av prosessen sammen med lokale og
regionale/sentrale politikere.
• Må være med i arbeidet med strategisk planlegging
• Må være med i samarbeidsgruppa for KVU E18 Langangen-Grimstad
Fylkesmennene:
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Skal være saksbehandlere i klagebehandling osv. Det gjør det vanskelig å være med
i en mobilisering
• Fylkesmennene kan stille seg bak vedtatte politiske saker.
Vegvesenet:
• Bidra til at en får et godt nok beslutningsgrunnlag
Politikere og administrasjon i kommunene og fylkene:
• Samarbeidsgruppen KS1 drøfter hvordan organiseringen bør være (enighet om
dette)
• Porsgrunn og Bamble tar initiativ til å sette temaet på dagsordenen i
Grenlandsområdet
• Etablere samarbeidsorgan mellom fylkeskommunene og kommunene?
• Ta saken i samarbeidsorganet ”Østre Agder 2015”
• De politikerne som er med i samarbeidsgruppa må drøfte lobbyarbeidet inn mot
stortinget og skaffe ressurser til dette
• Samarbeide med Bedre stamvei på Sørlandet
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Deltagere
Boye, Nikolai
Buer, Tore
Burheim, Kirsti Stokke
Dale, Svein
Danielsen, Harald
Doder, Nebojsa
Dukene, Jan
Døli, Halvor Arne
Eidet, Nils Harald
Eikeland, Oddvar
Ellefsen, Petter
Fjeld, Torstein
Fredriksen, Karl Sigurd
Gram, Linda
Gunsteinsen, Randi
Guttormsen, Karin
Hansen, Øyvind
Haraldsen, Harald
Haraldsen, Ulf
Hellerdal, Sigrid
Henriksen, Heidi Mathea
Johansson, Mats
Jonassen, Erling
Jørundland, Sveinung
Kaarmo, Oddvar
Kile, Hallvard
Kjær, Andreas
Klodvik, Solfrid
Lia, Øistein
Lohne, Tor Peder
Lunde, Arne R.
Lunden, Hans
Lædre, Per Einar
Næsland, Erik
Oftedal, Liv
Olsbu, Ola
Olstad, Tellef
Osfoss, Line Lillebø
Preede, Eva
Ridderström, Gunnar
Rogn, Kjell Sverre
Skaiaa, Oddvar
Solberg, Paul
Solberg, Tore
Strandvik, Karl W.
Stålsett, Jorunn
Tellefsen, Vidar
Thorsen, Leiv Erik
Tyse, Elin
Ulveseth, Marit
Vindvad, Kristin B.
Wessel, Gerd-Louise

NHO Telemark
NLF Telemark
Statens vegvesen
Tvedestrand kommune
Arendal kommune
Statens vegvesen
Tvedestrand kommune
Høyskolen i Telemark
Statens vegvesen
Gjerstad kommune
Vekst i Grenland
Telemark fylkeskommune
Statens vegvesen
Høyskolen i Telemark
Risør kommune
Fylkesmannen I Aust-Agder
Sørlandsekspressen
NHO Agder
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Norges vassdrags og energidirektorat
Marché Restaurants Norge AS
Statens vegvesen
Risør kommune
Statens vegvesen
Fylkesmannen i Aust-Agder
Bamble kommune
Tvedestrand kommune
Høyskolen i Telemark
Høyskolen i Telemark
Porsgrunn kommune
Høyskolen i Telemark
Statens vegvesen
Kragerø kommune
Jernbaneverket
Aust-Agder fylkeskommune
Åmli kommune
Norges automobilforbund
Statens vegvesen
Statens vegvesen
Bamble kommune
Aust-Agder fylkeskommune
Vegårshei kommune
Statens vegvesen
NLF Agder og Rogaland
Naturvernforbundet
Aksjonsgruppa for tryggere E18 i Bamble
Grimstad kommune
Naturvernforbundet
Statens vegvesen
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Telemark

nikolai.boye@nho.no
o-buer@frisurf.no
kirsti.burheim@vegvesen.no
sod@tvedestrand.kommune.no
hda@arendal.kommune.no
nebojsa.doder@vegvesen.no
jdu@tvedestrand.kommune.no
Halvor.A.Doli@hit.no
nils.harald.eidet@vegvesen.no
odvar.eikeland@gjerstad.kommune.no
pe@vig.no
torstein.fjeld@t-fk.no
karl.fredriksen@vegvesen.no
051393@student.hit.no
randi.gunsteinsen@risor.vgs.no
KGU@FMAA.NO
oyvind.hansen@nettbuss.no
Harald.Haraldsen@nho.no
ulf.haraldsen@vegvesen.no
sigrid.hellerdal@vegvesen.no
hmh@nve.no
mats.johansson@marche-int.com
erling.jonassen@vegvesen.no
sveinung.jorundland@risor.kommune.no
oddvar.kaarmo@vegvesen.no
HKI@FMAA.NO
andreas.kjar@hydro.com
solfrid.klodvik@kragero.kommune.no
023371@student.hit.no; olia@online.no
050742@student.hit.no
arne.lunde@porsgrunn.kommune.no
051367@student.hit.no
per.ladre@vegvesen.no
aknae@online.no
ofli@jbv.no
ola.olsbu@aa-f.kommune.no
tellef.olstad@amli.kommune.no
line.lillebo.osfoss@naf.no
eva.preede@vegvesen.no
gunnar.ridderstrom@vegvesen.no
kjell.sverre.rogn@bamble.kommune.no
oddvar.skaiaa@aa-f.kommune.no
Paul.Solberg@vegarshei.kommune.no
tore.solberg@vegvesen.no
kws@lastebil.no
jstalsett@gmail.com
vidar@aksjon-e18.no
Leiv-Egil.Thorsen@grimstad.kommune.no
et@naturvern.no
marit.ulveseth@vegvesen.no
kbv@fmte.no
glw@fmte.no
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Gruppeinndeling
Gruppe 1
Harald Danielsen, Arendal kommune
Tellef Olstad, Åmli kommune
Elin Tyse, Naturvernforbundet
Erling Jonassen, Statens vegvesen
Sveinung Jørundland, Risør kommune
Vidar Tellefsen, Trafikksikkerhetsforum Bamble
Sigrid Hellerdal, Statens vegvesen (fra dag 2)

Gruppe 2
Arne R. Lunde, Porsgrunn kommune
Per Einar Lædre, Statens vegvesen
Tor Peder Lohne, Høyskolen i Telemark
Petter Ellefsen, Vekst i Grenland
Gerd-Louise Wessel, Fylkesmannen i Telemark
Erik Næsland, Kragerø kommune
Andreas Kjær, Bamble kommune (fra dag 2)

Gruppe 3
Eva Preede, Statens vegvesen
Ola Olsbu, Aust-Agder fylkeskommune
Mats Johansson, Marché Restaurants Norge AS
Hallvard Kile, Fylkesmannen i Aust-Agder
Heidi Mathea Henriksen, Norges vassdrags og
energidirektorat
Oddvar Eikeland, Gjerstad kommune
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Gruppe 4
Oddvar Kaarmo, Statens vegvesen
Solfrid Klodvik, Tvedestrand kommune
Hans Lunden, Høyskolen i Telemark
Liv Oftedal, Jernbaneverket
Kristin B. Vindvad, Fylkesmannen i Telemark
Nils Harald Eidet, Statens vegvesen
Tore Buer, NLF Telemark

Gruppe 5
Øistein Lia, Høyskolen i Telemark
Line Lillebø Osfoss, Norges automobilforbund
Paul Solberg, Vegårshei kommune
Marit Ulveseth, Statens vegvesen
Harald Haraldsen, NHO Agder
Jan Dukene, Tvedestrand kommune
Kjell Sverre Rogn, Bamble kommune

Gruppe 6
Karl Sigurd Fredriksen, Statens vegvesen
Øyvind Hansen, Sørlandsekspressen
Jorunn Stålsett, Naturvernforbundet
Nikolai Boye, NHO Telemark
Halvor Arne Døli, Høyskolen i Telemark
Randi Gunsteinsen, Risør kommune
Svein Dale, Tvedestrand kommune

Gruppe 7
Karl W. Strandvik, NLF Agder og Rogaland
Torstein Fjeld, Telemark fylkeskommune
Nebojsa Doder, Statens vegvesen
Kirsti Stokke Burheim, Statens vegvesen
Linda Gram, Høyskolen i Telemark
Leiv Erik Thorsen, Grimstad kommune
Oddvar Skaiaa, Fylkesordfører Aust-Agder
fylkeskommune

Side 62 av 66

E18 Langangen-Grimstad, KVU-verksted på Holmen gård 17. og 18. september 2007

Side 63 av 66

E18 Langangen-Grimstad, KVU-verksted på Holmen gård 17. og 18. september 2007

Program for KVU-verksted på Holmen Gård
Konseptvalgutredning – E18 Langangen - Grimstad
17. – 18. september 2007.
17.september
1000
Åpning
Presentasjoner
Orientering om bakgrunnen for konseptvalgutredning og
KS1
1030

Orienteringer: ideen om ny E18 og regionale betraktninger
- regionale utviklingstrekk
- transportbehovene i Telemark og Aust-Agder
- E18 som forbindelsen mellom øst og vest

1115

BEHOV
Arbeid i grupper og plenum med behov knyttet til samfunn
og transport for LANGANGEN – GRIMSTAD

1200

Lunsj

1300

Fortsatt arbeid med behov

1400

TRENDER SOM PÅVIRKER
Arbeid i grupper og plenum med et bilde av hva som vil
påvirke framover

1500

MÅL
Arbeid i grupper og plenum med hva vi ønsker å oppnå for
transport på strekningen Langangen – Grimstad.

1615

MÅL
Avsluttende arbeid med behov og mål

1700

KONSEPTER
Arbeid med løsningsalternativer

1800

Slutt for dagen
Middag

Side 64 av 66

E18 Langangen-Grimstad, KVU-verksted på Holmen gård 17. og 18. september 2007

18.september
0830

ARBEIDSSTART

0915

KONSEPT
Arbeid i grupper og plenum med løsningsalternativer

1015

VURDERING
av foreslåtte konsept

1100

KONSEPT
Arbeid i grupper og plenum med flere løsningsalternativer

1200

Lunsj

1300

KONSEPT
Videre arbeid med løsningsalternativer

1500

VURDERING
av foreslåtte konsept

1545

AVSLUTNING

1600

Hjemreise

For opplysninger om konferansestedet, følg denne linken: http://www.holmengard.no/
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