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Riksveg 36 

Rv. 36 er en viktig lenke i riksvegnettet, og binder sammen E18 og E134. E134 
fører videre til Vest-Telemark og Vestlandet, mens E18 knytter sammen 
Sørlandet og Oslo, og går gjennom Vestfoldbyene Larvik, Sandefjord og 
Tønsberg.  

Rv. 36 har lokal og regional betydning for næringslivet langs vegen, i byområdet 
Grenland og videre oppover i fylket. 

Riksvegen danner kobling mellom Seljord, Bø og Gvarv til Grenland. Vegen er en 
viktig transportåre for befolkningen og næringsutvikling langs vegen. I tillegg er 
rv. 36 viktig transportåre for turisttrafikk mellom Grenland og indre deler av 
Telemark. 

Idéverksteder og andre innspill  

Statens vegvesen har invitert til to idéverksteder. På idéverkstedet 23. mai deltok 
interesseorganisasjoner, næringsliv og fagpersoner i kommuner og Statens 
vegvesen. Den 21. august var det politikerverksted med deltagere fra Skien og 
Porsgrunn kommuner samt Telemark fylkeskommune. Hensikten med 
verkstedene var å få ideer til veglinjer og drøfte behov. Det legges vekt på å 
gjennomføre en åpen prosess med deltagelse fra interessenter.  

Rapporten dokumenterer også forslag til hovedlinjer for ny rv. 36 fra andre 
interessenter. 
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Oppsummering 
Verkstedrapporten skal ikke konkludere med løsninger for rv. 36. Idéverkstedene er nyttige 
innspill for jobben videre med de ulike veglinjene, samt ønsker og behov for ny veg. 
 
Etter verkstedene er veglinjene omgjort til korridorer, for å samle veglinjer som er tilnærmet 
like og vurdere de på overordnet nivå. Videre vurderinger er:  

- Vegkorridorene skal inn i transportmodell for å se hvor mye trafikk korridoren får, 
samt hvordan trafikken fordeler seg på omliggende vegnett.  

- Vegkorridorene vil bli vurdert ut fra ikke-prissatte temaer, som landskapsbilde, 
friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, naturressurser og kulturarv. 

- Åpenbart urealistiske kostbare løsninger skal synliggjøres. 
- Konflikt med vegnormaler (krever fravik/dårlig trafikksikkerhet). 

 
Det vil bli utarbeidet silingsrapport for å vise og begrunne hvilke korridorer som foreslås 
videre utredet og hvilke korridorer som foreslås forkastet. Løsninger som foreslås videreført 
vil også stå i planprogrammet. 
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Idéverksted – 23. mai 

Innledning  
Det ble invitert til idéverksted for rv. 36 kryss E18 - Skyggestein den 23. mai. På verkstedet 
deltok Porsgrunn og Skien kommuner, Telemark fylkeskommune, Bypakka, KRIO, 
Jernbanedirektoratet, Grenland næringsforening, vekst i Grenland, Grenland havn, Site 
Telemark og Statens vegvesen.  

Denne rapporten har samlet innspillene fra idéverkstedet.  

Forventninger til arbeidet:  

● Hva ønskes oppnådd med ny rv. 36 

● Hva bør unngås med ny rv. 36 

● Finne mulige hovedlinjer for ny rv. 36 
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Oppgave 1: Hva ønsker vi å 
oppnå med ny rv. 36? 
Gruppene ble spurt om hva de ønsker å 
oppnå med ny rv. 36. Gruppene svarte: 
 
Gruppe 1 

- Attraktiv veg/1.valg/tydelig 
hovedveg -> trafikksikkerhet 

- Ivareta og utvikle byområdet 
- Overføring av trafikk/ avlastning 

av lokal nettet 

Gruppe 2 
- Foretrukket valg for flest mulig, 

både gjennomgangstrafikk og 
næringstrafikk 

- God kobling til E18 
- Kryssområder godt tilpasset til by 

områder 

Gruppe 3 
- Rask nok og effektiv trafikkflyt 

mot E18 
- Avlaste trafikk i bybåndet 

Gruppe 4 
- Bedre fremkommelighet 
- God kapasitet 
- Attraktiv veg 
- Kapasitet for økt trafikk volum 
- Funksjonell tilkobling mellom E18, 

E134 og havna 
- Få vekk gjennomgangstrafikk fra 

bebyggelse 
- Bedre trafikksikkerhet 

Gruppe 5 
- Rask sammenkobling mellom E18-

Skien- E134 
- Koble sammen næringsområder 

(og fremtidige) 
- Naturlig trase for naboer-> 

samfunnsnytte 

Gruppe 6 
- Effektiv forbindelse mellom E18 og 

næringslivet i Grenland og 
Telemark 

- Avlaste eksisterende vegnett, 
bedre muligheter for 
kollektivtransport og 
boligutbygging 

- God tilkobling til Skien 
 

Oppsummering 
Etter felles gjennomgang av besvarelsene 
ble oppgaven oppsummert slik: 

- Effektiv til E18, E134 og havnene 
- Foretrukne valg for trafikken 
- Avlaste eksiterende vegnett 
- Kryssplassering viktig 
- Utvikling av byområder 
- Trafikksikkerhet 
- Trafikkstrømmen, både lokal og 

gjengangstrafikk 
- Veg med høy nytteverdi 

- Videreutvikle næringslivet 
(arealplaner <-> Vegnett) 
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Oppgave 2: Hva ønsker vi å 
unngå når nye veier bygges? 
Gruppene ble spurt om hva de ønsker å 
unngå når nye veier bygges. Gruppene 
svarte: 

Gruppe 1 
- Dyr veg/omveg som ingen vil 

bruke 
- Miljøulemper/boligulemper/frilufts 

ulemper/skade på kulturminner og 
skade på dyrket mark 

- Trafikkvekst i byområder 

Gruppe 2 
- Forsinkelser i framdriften i 

prosjektet 
- Dårlig trafikksikkerhet 
- Flere korte reiser med personbil på 

bekostning av kollektiv, GS, etc. 
- At vegen/arealinngrepene lager en 

barriere i byområdene eller 
kommunene 

Gruppe 3 
- Dyr, stygg veg som ikke blir brukt  

Gruppe 4 
- Lite kostnadseffektive løsninger 
- Ødelegger verdsatte kulturminner 
- Ikke ta hensyn til grunnforhold  
- Unngå vedtak i valgår 
- Minst mulig kryss 

Gruppe 5 
- Ikke en veg som skaper problem 

andre steder, korteste veg, 
sideveger, trafikkproblemer 

- Unngå store beslag av dyrka mark, 
næringsområder 

- Noe som Grenland ikke får god 
nytte av og luksusløsninger 

Gruppe 6 
- Unngå veg med få kryss 
- Unngå at vegen legger beslag på 

viktige næring- og boligområder 
- Unngå å nedbygge viktige 

miljøverdier 
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Oppsummering 
Etter felles gjennomgang av besvarelsene 
ble oppgaven oppsummert slik: 

- Unngå vei med for få kryss 
- Unngå omveg (veg må bli brukt) 
- Unngå miljøulemper 
- Unngå trafikkvekst i byområder, 

heller mer kollektivt og sykkel i 
byområder 

- Unngå belastninger i andre 
områder dersom etapper skal 
bygges ut 

- Unngå dyrka mark, nærings- og 
boligområder 

- Lokal nytteverdi på vegen også 
- Unngå lite kostnadseffektive 

løsninger 
- Unngå dårlig kommunikasjon 

mellom kommuner, hva er best for 
Grenland 

- Ta hensyn til grunnforhold 
- Unngå lang planleggingstid (NTP) 
- Unngå dårlig TS 
- Unngå en stygg, dyr veg som ikke 

blir brukt 

 

 



9  
  

Oppgave 3: Tegn alternative hovedlinjer for rv. 36  
Gruppene skulle tegne hovedlinjer for ny rv. 36, samtidig som punktene fra oppgave 1 og 2 
skal tilfredsstilles.  
 
Gruppe 1  

Alternativ 1. 
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Alternativ 2 
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Alternativ 3 
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Gruppe 2 
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Gruppe 3 
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Gruppe 4 
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Gruppe 5 
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Gruppe 6 
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Oppgave 4: Gruppene 
optimaliserer sin beste 
løsning 
Etter å ha tegnet forslag til hovedlinjer 
besøkte gruppene hverandre, for å stille 
spørsmål og se hva de andre hadde 
tegnet. Innspillene skulle gi grunnlag for å 
optimalisere egne løsninger.  
 
Som besvarelse på oppgaven skulle 
gruppene beskrive sin beste løsning. 
Hvorfor er den best og hvilke hensyn er 
tatt? Og hvis vegen skal bygges etappevis, 
hva bygges først? 

Gruppe 1 
- Mest mulig trafikk på vegen 
- Lite innløsninger av boliger 
- Relativt tett på bybåndet 
- Massebalanse? 
- Kryssløsning nærmere Skien 

Gruppe 2 
- Mest mulig direkte kobling 
- Har tatt hensyn til næringstrafikken  
- Framtidsrettet, bygger ikke ut 

kapasitet for kort reiser 
- Bruker transportkorridorene for å 

stramme opp/styre areal bruken 
- Foretrukket valg for de lange 

reisene  
- Usikkerhet rundt behov for 4 felt 

hele vegen 

Gruppe 3 
- Det må bli gjennomført 

trafikkberegninger 
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Gruppe 4   
- Tatt hensyn til kulturminner og 

bebyggelse 
- Tatt hensyn til næringslinje 
- Riksvegstandard, ikke lokalveg 
- Dersom utbygging starter bør 

etappe fra Skyggestein til 
Grunneklev bygges først. Etappen 
gir mest samfunnsnytte   

Gruppe 5  
- Avvikling av dagens 

vegnett/hovedvegen  
- God tilknytning til næringsområde 

og Skien Nord 
- Nord – sydaksen viktig 

Gruppe 6 
- Bedre kontakten mellom 

næringslivet og E18 
- Flytte trafikken ut av bybåndet, der 

folk bor, og gjøre det attraktivt å 
bo i bybåndet   
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Inviterte 
Inviterte til idéverkstedet er listet opp 
under. Fra enkelte deltok flere.  
Statens vegvesen 
Skien kommune 
Telemark Fylkeskommune 
Porsgrunn kommune 
Bypakka 
Krio 
Jernbanedirektoratet 
Bamble kommune 
Siljan kommune 
Fylkesmannen Telemark 
Grenland friluftsråd 
Industriclustret Grenland 
Grenland næringsforening 
Vekst i Grenland 
Herøya Industripark 
Landbrukskontoret i 
Grenland 
Grenland havn 
NHO Vestfold og Telemark 
Site Telemark 
LO Telemark 
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Politikerverksted – 21. august 

Innledning 
Onsdag 21. august ble det invitert til politikerverksted på Thon Hotel Høyers i Skien 
kommune. På verkstedet deltok politikere fra Skien og Porsgrunn kommuner, samt Telemark 
fylkeskommune.  
 
Arbeidet på politikerverksted var tilsvarende idéverkstedet 23. mai. 
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Oppgave 1 og 2: Hva ønsker vi å 
oppnå/unngå med ny rv. 36? 

Gruppene ble spurt om hva de ønsker å 
oppnå/unngå når nye veier bygges. 
Gruppene svarte: 
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Oppgave 3: Forslag til hovedlinjer for 
rv. 36  

Gruppene skulle tegne hovedlinjer for ny 
rv. 36 samtidig som punktene fra oppgave 
1 og 2 skal tilfredsstilles.  
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Andre Innspill 
Næringslivet 

Etter idéverkstedet 23. mai valgte Site 
Telemark, Grenland Næringsforening, 
Grenland havn og KRIO å utarbeide en 
felles besvarelse. 
 

Oppgave 1: Hva ønsker vi å oppnå med ny 
rv. 36? 

- En rask og god forbindelse mellom 
den nye rv. 36 ved Skyggestein og 
E18, som ivaretar næringslivets 
interesser. 

- At veiutbygging sees i 
sammenheng med 
næringsutviklingen i Grenland. 

- At rv. 36 trekker aksen Vestfold – 
Grenland og Øvre Telemark tettere 
sammen. 

- At veiplaner ser på hva som 
kommer i fremtiden, og ikke 
tviholder på gamle KVUér. 

- Lage en åpen løsning som ivaretar 
nye utviklinger som datasenteret 
på Site Telemark, nye 
næringsområder i tilknytning til 
Rødmyr, Grenland havn og 
utvikling på Herøya Næringspark. 

- Sørge for at bedriftene i Skien nord 
får en korridor ut til E18 utenfor 
bybåndet, der folk bor. 

 

Oppgave 2: Hva ønsker vi å unngå med ny 
rv. 36? 

- At løsningen med påkobling av rv. 
36 til E18 blir så kronglete at 
bilistene velger andre veger. 

- At samfunnsnytten blir så lav for 
rv. 36 at Staten ikke prioriterer den 
i NTP 2022. 

- At fylkeshovedstaden Skien 
svekkes på grunn av vanskelig 
fremkommelighet i 
sammenslåingen av Vestfold og 
Telemark. 

- At næringslivet i Skien ikke har like 
konkurransevilkår på grunn av 
dårlig infrastruktur. 

- At gjennomgangstrafikken går der 
folk bor. 
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Oppgave 3: Forslag til nye hovedlinjer for 
rv. 36 
 
Alternativ 1 
 
 
 

 

 

 

 

Alternativ 2
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Fellesforum Heistad, Brattås og Skjelsvik. Hvalsåsen Velforening. Skavrakåsen 
velforening. 

Den beste koblingen for Skien og øvre Telemark mellom RV36 og europaveinettet er ikke ett 
fullt kryss på Ås, men en god kobling mellom ny Rv36 og dagens E18 som fungerer både for 
sørgående og nordgående trafikk. Våre innspill til koblinger er vist som linje 0-3 i kart 
under. Linje 4 er SVV sitt forslag (som Skien ønsker).  
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Linje 1 (Grønn linje): Kobling ny RV36 og dagens E18 nedenfor Tveten  
Ny RV36 i tunnel fra Herøya til dagens E18 nedenfor Tveten og påkobling der (grønn linje). 
Denne linjen gir en tunnel på ca 2.6 km som blir tilsvarende i lengde som en tunnel fra 
Herøya til Skjelsvikdalen + ny tunnel under Bråttås (linje 4, SVV forslag). 
 
Linje 2 (blå linje) Kobling ny RV36 og dagens E18 på Moheim:  
Ny RV36 i tunnel/vei i dagen fra Øyekast til Moheim. Dette gir en tunnel på maksimalt ca 3.8 
km Dette vil gi mest logisk kjøremønster for E18 fra/til Oslo, men gir lenger kjørevei for 
sørgående E18. Unngår dagbruddet.  
 
Linje 3 (gul linje): Kobling ny RV36 til FV32 og videre til dagens E18 på Moheim  
Ny RV36 i tunnel/dagen til FV32 på Vallermyrene. Dette gir den mest logiske koblingen mot 
dagens E18 for trafikk til/fra Oslo, men sørgående trafikk vil antagelig velge dagens RV36 til 
Skjelsvikdalen. 
 
Statens vegvesen sin løsning med ny RV36 i tunnel (ca 1.8km) fra Herøya til Skjelsvikdalen 
så i videre i tunnel under Brattås til Lundedalen (ca 500-600 m) og videre sørover til fullt 
kryss på Ås (ca 1.6 km sørover fra Skjelsvikdalen).  
Dette gir den særdeles dårligste løsningen for trafikk mot Oslo. For trafikk mot Kristiansand 
gir ikke denne løsningen noen fordeler i forhold til linje 0 hvor man kjører ny E18 via 
dagens E18 Brattåstunnel. Trafikkmodellen for fullt kryss viser at ingen i Grenland vil kjøre 
ut til Ås for så å snu og kjøre mot Oslo. Denne gigantiske trafikkmaskinen raserer også 
Gravaskogen som er Heistad sitt viktigste turområde og gir totalt 12 parallelle kjørefelt i 
Lundedalen. Kart nede til høyre viser turstier og at hele område Lundedalen/Gravaskogen 
blir rasert av en monsteraktig trafikkmaskin som det ikke er behov for. 
 
Næringslivet i Grenland ivrer for fullt kryss på Ås fordi de ønsker en god løsning for 
trafikkavviklingen både i nåtid og i fremtiden. Et fullt kryss på Ås er IKKE det som gir en slik 
løsning. Det er ingen grunn til å tro at transportørene vil kjøre helt ut til Ås når de skal fra 
Grenland til Vestfold/Oslo, og det er ingen grunn til å tro at transportørene vil kjøre helt ut 
til Ås når de kommer fra Vestfold/Oslo og skal til Grenland. Et fullt kryss på Ås blir derved 
en svært kostbar løsning som raserer et populært friluftsområde, uten at det får den 
ønskede betydningen for trafikkavviklingen. Skal man finne en god løsning for 
trafikkavviklingen både i nåtid og i fremtiden må man finne andre løsninger enn et fullt 
kryss på Ås. 
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