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Forord 
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18 mellom 
Tvedestrand og Bamble. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold 
og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i Agder. Rapporten tar for 
seg temaet kollektivtrafikk. 
 
Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier. 
 
Hos Nye Veier leder Stian Blindheim arbeidet med reguleringsplanen. Kristian de Lange er 
prosjektleder hos COWI AS. Fagansvarlig for kollektivtrafikk har vært Halvor Grønlund. 
 
 
April 2021 
Rugtvedt  



FAGRAPPORT KOLLEKTIVTRAFIKK 

 
  

 
 

Side 4 av 51 
 

 

Innhold 
Forord .................................................................................................................................................................. 3 

1 Sammendrag ............................................................................................................................................ 5 

2 Innledning ................................................................................................................................................. 7 

2.1 Bakgrunn ............................................................................................................................................................................. 7 
2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet ........................................................................................................................... 7 
2.3 Kort beskrivelse av tiltaket............................................................................................................................................ 8 

3 Dagens situasjon .................................................................................................................................... 9 

3.1 Busstilbudet langs prosjektet ...................................................................................................................................... 9 
3.2 Rutekart Vestfold og Telemark fylke ........................................................................................................................ 9 
3.3 Rutekart Agder fylke .................................................................................................................................................... 10 
3.4 Ekspress- og regionbusser ........................................................................................................................................ 10 

4 Metodikk ................................................................................................................................................. 13 

4.1 Teori – Holdeplassavstand......................................................................................................................................... 13 
4.2 Alternativer for kollektivanlegg ............................................................................................................................... 14 
4.3 Antall bussoppstillingsplasser .................................................................................................................................. 15 
4.4 Planleggingsmetodikk parkeringsplasser ............................................................................................................ 16 
4.5 Dimensjonering av parkeringsanlegg ifm. kollektivanleggene ................................................................... 17 
4.6 Kollektivandel ................................................................................................................................................................. 17 

5 Utforming av kollektivløsninger ................................................................................................... 19 

5.1 Gjerdemyra ...................................................................................................................................................................... 19 
5.2 Fikkjebakke ...................................................................................................................................................................... 26 
5.3 Brokelandsheia ............................................................................................................................................................... 33 
5.4 Risørkrysset ...................................................................................................................................................................... 39 
5.5 Samlet vurdering ........................................................................................................................................................... 45 

6 Anbefaling .............................................................................................................................................. 47 

6.1 Gjerdemyra ...................................................................................................................................................................... 47 
6.2 Fikkjebakke ...................................................................................................................................................................... 48 
6.3 Brokelandsheia ............................................................................................................................................................... 49 
6.4 Risørkrysset ...................................................................................................................................................................... 50 

7 Referanser .............................................................................................................................................. 51 

 
 



FAGRAPPORT KOLLEKTIVTRAFIKK 

 
  

 
 

Side 5 av 51 
 

 

1 Sammendrag 

Generelt 
Denne rapporten handler om tilrettelegging for framtidig kollektivtrafikk langs E18 i 
prosjektområdet. Rapporten estimerer det fremtidige behovet for kollektivreisende i regionen. På 
bakgrunn av funnene vurderes fortsatt bil som et viktig reisemiddel til og fra holdeplassene langs 
E18, for de kollektivreisende i regionen. Da mange langs sørlandskysten mangler et lokalt 
kollektivtilbud med hyppige avganger så velges bilen for å kjøre til nærmeste motorveikryss. 
Herfra kan man da kjøre videre i egen bil, samkjøre med andre, eller bytte til ekspress- eller 
regionbuss. Gode kollektivanlegg med pendlerparkering og andre fasiliteter ved 
motorveikryssene kan gjøre det mer attraktivt å sette igjen bilen her.  
 
For hvert kryss er det vurdert et potensiale for antall kollektivreisende i fremtiden. I tillegg er det 
sett på dagens kollektivtilbud. Dette sammen med andre faktorer danner grunnlaget for 
plassering og type kollektivanlegg, størrelse på pendlerparkering, mm. En rampeløsning og en 
terminalløsning for hvert kryss er innledningsvis drøftet i møte med kommuner og 
fylkeskommuner som en del av planprosessen, og innspill herfra har inngått i prosessen knyttet til 
utforming av løsninger og anbefalinger.  
 
Anbefalinger for de fire kryssene er presentert i tabellen under. 
 
Tabell 1-1: Oversikt over kollektivanleggene 

 
Kryss 
 

Type 
kollektivanlegg 

Antall buss-
oppstillingsplasser 

Antall 
park&ride-
plasser 

Antall 
kiss&ride-
plasser 

Gjerdemyra Rampeløsning Enkel i ramper + 
holdeplasser lokal 

65 3+3 

Fikkjebakke Hybridløsning Doble i ramper + 
minst 3 på terminal 

60 8 (4+4) 

Brokelandsheia Rampeløsning Enkel i ramper + 
holdeplasser lokal 

40 3+3 

Risør Hybridløsning Doble i ramper + 
minst 2 på terminal 

80 8 (4+4) 

 
For Gjerdemyra og Brokelandsheia der det kun er anbefalt enkle holdeplasser i rampene, bør det 
settes av areal i reguleringsplanen til å kunne utvide til doble holdeplasser i fremtiden, for å ta 
høyde for endret rutetilbud. For terminalene på Fikkjebakke og Risør bør det settes av areal for 
fremtidig utvidelse av kollektivanlegget, dersom rutetilbudet endres.  
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Gjerdemyra og Fikkjebakke 
Krysset på Gjerdemyra har størst potensiell nytte for pendlere fra Kragerøområdet, som i 
hovedsak skal nordover. Krysset gir den raskeste veien fra Kragerø nordover ut på E18. 
Trafikkberegningene viser en vesentlig større trafikkmengde i dette krysset enn på Fikkjebakke. 
De lokale myndighetene ønsker å utvikle Fikkjebakke som hovedkollektivknutepunkt for 
Kragerøområdet. Det er potensielt flere lokalbusser som kan videreføres til Fikkjebakke fra dagens 
knutepunkt på Tangen, og det er planer om en større utbygging av næringsområdet der. For å 
skaffe gode forhold for ekspressbussene langs E18 og for å opprettholde dagens frekvens av 
lokalbussen mot Kragerø anbefales det en hybridløsning med rampeholdeplasser for 
ekspressbussen og en terminal sør for E18 for lokalbussrutene. 
 
På Gjerdemyra er det i dag få lokalbusser. Ekspressbussene stopper ikke der og det finnes ikke 
andre fasiliteter som bensinstasjon, butikk e.l. Derfor anbefales det å anlegge en effektiv 
rampeløsning på Gjerdemyra, slik at ekspressbussen kan stoppe her i fremtiden uten noe særlig 
ekstra tidsforbruk. Det må tilrettelegges nok parkeringskapasitet, slik at folk har mulighet til å 
pendle derfra videre mot nord.    

Brokelandsheia  
For krysset ved Brokelandsheia anbefales det en rampeløsning som ligner dagens situasjon, men 
trukket nærmere selve motorveikrysset. Trafikkberegningene for 2060 viser en moderat 
trafikkbelastning og det forventes ikke en sterk økning i antall kollektivreisende ved 
Broklandsheia. Lokalbussen får holdeplass i samme område som i dag, like ved 
pendlerparkeringen.  

Risør 
Kollektivanlegget i Risørkrysset kommer til å erstatte dagens knutepunkt på Vinterkjær. 
Risørkrysset vil dermed få en viktig funksjon, både for pendlere og kollektivpassasjerer som skal 
bytte fra lokalbusslinjer fra Vegårshei og Risør til ekspressbusser som går langs E18. Den 
foreslåtte hybridløsning og plassering vil gi minst mulig ekstra tidsforbruk for kollektivtrafikken, 
og sikre gode avviklingsforhold. Nærheten til parkerings- og kiss & ride-plasser ved terminalen og 
ekspressbussholdeplasser bidrar til å gjøre det attraktivt å bytte fra bil til buss i Risørkrysset. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 
E18 Tvedestrand – Bamble inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad som ble vedtatt 
i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har prioritert strekningen E18 
Tvedestrand – Bamble for regulering og utbygging. Veistrekningen som skal reguleres går 
gjennom kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, 
Vegårshei, Risør og Tvedestrand i Agder. 
 
E18 i Norge er del av en internasjonal europavei som begynner i Craigavon i Nord-Irland og 
ender i St. Petersburg i Russland. I europaveinettet har E18 dermed retning fra vest mot øst. I 
Norge har E18 hatt motsatt retning, fra Ørje ved riksgrensen mot Sverige, til Kristiansand hvor 
den møter E39 og fergeforbindelse mot Europa. 
 
I forbindelse med regionsreformen som ble innført i Norge 1. januar 2020, ble det bestemt at E18 
i Norge skal snus slik at veien følger samme retning som den gjør internasjonalt. For 
reguleringsprosjektet har snuoperasjonen blitt iverksatt i løpet av høsten 2020. Prosjektet E18 
Dørdal – Grimstad har retning øst mot vest. I oppstarten av reguleringsplanarbeidet for E18 
mellom Tvedestrand og Bamble ble retning og navn fra kommunedelplanarbeidet videreført i 
planprogram for regulering av E18 Dørdal – Tvedestrand. I planbeskrivelse og fagrapporter 
beskrives derfor prosjektet i retning fra Bamble mot Tvedestrand, selv om prosjektnavnet har fått 
motsatt retning og blitt til E18 Tvedestrand – Bamble. 
 

 
Figur 2-1: Utsnitt av utbyggingsområde E18 Sørøst. 

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet 
Målene for reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i målene for kommunedelplanen, og er 
utarbeidet av Nye Veier i samråd med styret i interkommunalt plansamarbeid, IKP. 

Samfunnsmål  

• Planprosjekt E18 Dørdal - Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2022-
2033 nås. 

• Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og 
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet. 
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• Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye transportsystemet 
for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Effektmål 

• Økt verdiskapning i regionen, gjennom økt mobilitet i berørte bo- og arbeidsmarkeder, 
med minimum 15 % av investeringskostnadene fra åpningsåret i forhold til Nullveinettet.  

• Et transportsystem som samlet sett bedrer trafikksikkerheten med minst 11 færre skadde 
og drepte per år i forhold til Nullveinettet i åpningsåret. 

• Bærekraftsertifisering ved bruk av Ceequal 

• Et transportsystem som samlet sett forbedrer framkommeligheten i berørte bo- og 
arbeidsmarkeder, og legger til rette for økt kollektivtrafikk. 

• Et transportsystem som ikke øker negative ringvirkninger for trafikksikkerhet og 
framkommeligheten på øvrig veinett.  

• Mer enn 12 minutters reduksjon i reisetid på ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand. 

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket 
Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i Bamble 
kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. I sør skal den nye veien kobles til ny E18 
Tvedestrand – Arendal som ble åpnet 2. juli 2019. I Bamble skal den planlagte veien kobles til ny 
E18 Rugtvedt – Dørdal som ble åpnet 2. desember 2019. Strekningen er på ca. 54 km, og 
planlegges for fartsgrense på 110 km/t. 
 

 
Figur 2-2: Strekningen E18 Tvedestrand - Bamble. Kartet viser grensen for varsel om oppstart av planarbeidet. 

 
I tiltaket inngår fire kryss på E18; Gjerdemyra og Fikkjebakke i Kragerø kommune, Brokelandsheia 
i Gjerstad kommune og Risørkrysset i Risør kommune. I tillegg til veikryssene omfatter tiltaket 
tunneler og konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke trafikanter, friluftsliv og 
veier.  
 
Som en del av planarbeidet inngår vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring, med tilhørende 
masseforvaltning, og det er konsekvensutredet og anbefalt arealer for masselagring som en del 
av tiltaket. 
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3 Dagens situasjon 

3.1 Busstilbudet langs prosjektet 
Langs strekningen kan busstilbudet hovedsakelig deles i 2 deler: 
 

• Lokalbusstilbudet 
• Ekspress- og regionbusstilbudet 

 
Lokalbusstilbudet går som regel kun rundt en by/tettsted eller på det lengste til nærmeste 
naboby/-tettsted. Ekspress- og regionbussene går som regel på tvers av hele sørlandsregionen 
og knytter alle byene og tettstedene sammen. 

3.2 Rutekart Vestfold og Telemark fylke 
I Vestfold og Telemark fylke er det Farte som organiserer lokal busstrafikk. Rutekartet for 
lokalbusstrafikken i Telemark-delen av fylket er vist i figur 3-1 under. 
 

 
Figur 3-1: Oversiktskart som viser ordinære linjer i gamle Telemark. Kilde: farte.no 

http://www.farte.no/
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3.3 Rutekart Agder fylke 
I Agder er det Agder Kollektivtrafikk (AKT) som organiserer lokal busstrafikk. Rutekartet for 
lokalbusstrafikken til AKT er vist i figur 3-2 under. 
 

 
Figur 3-2: Oversiktskart som viser ordinære linjer i Agderfylkene. Kilde: AKT.no  

3.4 Ekspress- og regionbusser 
Av de viktigste ekspress- og regionbusser som går langs prosjektavgrensningen, nevnes 
Lavprisekspressen, Sørlandsekspressen og Konkurrenten. Dagens ekspressbusser betjener 
følgende stoppesteder i planområdet, fra sør mot nord: 

• Lavprisekspressen  – Vinterkjær (Risør) og Brokelandsheia (Gjerstad) 
• Sørlandsekspressen – Vinterkjær (Risør) og Tangen (Kragerø) 
• Konkurrenten   – Vinterkjær (Risør) og Tangen (Kragerø) 

 
I tillegg til ekspressbussene som kjører langs E18 finnes det også regionbusser som går gjennom 
planområdet. Linje 459 går fra Kragerø til Grenland. I Agder finnes det regionbusslinje 160 som 
kjører mellom Risør og Tvedestrand, med forbindelse videre mot Arendal og Kristiansand.  

Flybuss 
Det kjøres ikke egne flybusser langs E18 i prosjektområdet. For bussforbindelser til flyplassen, se 
bussrutetilbudet til Lavprisekspressen og Konkurrenten under. Disse stopper på Fokserød, der det 
kun er noen minutter med taxi eller shuttlebuss inn til Torp Sandefjord lufthavn. 
 

https://akt.no/


FAGRAPPORT KOLLEKTIVTRAFIKK 

 
  

 
 

Side 11 av 51 
 

 

Sørlandsekspressen 
Sørlandsekspressen er en ekspressrute mellom Kristiansand og Oslo som drives av Vy buss. Ruta 
følger E18 gjennom planområdet. Sørlandsekspressens ruteplan er lagt med en reisetid på 5 timer. 
Figur 3-3 gir en oversikt over linjeføring av Sørlandsekspressen (tidligere NX190, nå VY190).  
 

 
Figur 3-3: Sørlandsekspressen som driftes av VY. Ruten heter nå VY190, ikke NX190 som vist på bildet fra nettsiden vy.no 

Lavprisekspressen 
Lavprisekspressen er et norsk ekspressbusskonsept drevet av Unibuss Ekspress. Med Oslo som 
utgangspunkt finnes det i dag ruter til Kristiansand. Figur 3-4 gir en oversikt over rutetabellen av 
Lavprisekspressen mellom Oslo og Kristiansand. 
 

 
Figur 3-4: Rutetabellen for Lavprisekspressen. Her kun vist delen som går til Kristiansand. Kilde: lavprisekspressen.no  
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Konkurrenten 
Konkurrenten.no er markedsnavn på en ekspressbussrute på strekningen Oslo-Kristiansand. 
Figur 3-5 viser holdeplassene langs E18 mellom Oslo og Kristiansand. 
 

 
Figur 3-5: NW192, Nor-Way bussekspressrute Konkurrenten.no 
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4 Metodikk 
Dette kapittelet gir en teoretisk innføring i de brukte metodikker for å estimere det framtidige 
behovet for kollektivtransport. 

4.1 Teori – Holdeplassavstand 
Innen tradisjonell byplanlegging opereres det ofte med 500 meter som optimal gangavstand til 
holdeplasser for lokalbusser (Tilgang til kollektivtransport og bruk, Transportøkonomisk institutt 
(TØI) rapport 1502/2016). Erfaringsmessig oppgir Ruter at en gangavstand i by på rundt 400 
meter for de som er lengst unna bussruten, som oftest tilsvarer en holdeplassavstand langs 
bussruten på ca. 600 meter (Prinsipper for linjenettet, Ruterrapport 2011:17). Statens Vegvesen sier 
at 400 meter gangavstand tilsvarer en holdeplassavstand på ca. 500-800 meter i by, og utenfor by 
bør avstanden være enda lengre (Hb V123 Kollektivhåndboka, VD 2014). 
  

 
Figur 4-1: Resultat fra en nederlandsk studie viser forholdet mellom  
ideell stoppavstand for ulike typer kollektivtrafikk og gjennomsnittlig  
reisehastighet gitt at fartsgrensen på veien tillater den. 
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Ifølge en nederlandsk studie som Statens vegvesen også benytter seg av, bør 
holdeplassavstanden ligge på over 2,5 km for ekspressbusser som ønsker å oppnå 
gjennomsnittlig hastighet rett i underkant av 70 km/t gitt at veien tillater det (Public Transport – 
Planning the networks, G. Nielsen, Hi-trans 2005). Figur 4-1 viser studiets funn for forholdet 
mellom holdeplassavstand og oppnåelig hastighet. 
 
For ekspressbusser har AKT et mål om at holdeplassene skal tilpasses behovene, og ikke slavisk 
følge en gitt avstand. AKT er opptatt av at holdeplassene helst skal ligge på av- og 
påkjøringsramper fra motorveiene knyttet opp mot knutepunkter for å unngå lange omveier inne 
på det mer underordnede lokalveienettet (Prinsipper for en kollektivtrafikkvennlig 
arealbruksutvikling, AKT rapport 2016).  

4.2 Alternativer for kollektivanlegg 
I dette underkapittelet presenteres metodikken for å finne løsningsforslag for kollektivanlegg ved 
motorveikryss. For hvert enkelt motorveikryss vurderes det hva som er gunstig holdeplassløsning 
for ekspressbusser og matebusser, samt størrelser av parkeringsanlegg. Er det behov for større 
knutepunkter for bussene i form av terminaler eller er det enklere løsninger som passer best? 
Dette ses på i form av behovene som er basert på dagens og fremtidig situasjon. 
 
Med kollektivanlegg mener vi stoppestedsløsning for ekspress- og regionbussene, som primært 
ferdes langs E18, samt stoppested for lokalbussene. I tillegg mener vi også parkeringsanlegg og 
Kiss & Ride for bilister, samt adkomstløsning for de myke trafikantene. 
  
Det finnes to hovedløsninger for alle motorveikryssene: 
 

• Rampeløsning 
• Terminalløsning 

 
Forskjellen mellom disse to løsningene er mange, men felles for begge er at det finnes 
omstendigheter som gjør at begge løsninger kan fremstå som en foretrukket løsning. Hvis vi ser 
bort fra de rent stedlige forskjellene mellom løsningene, så kan det generelt sies at 
rampeløsningen gir minst tidsforbruk for bussen, og at komforten er størst for reisende som ikke 
skal på/av på aktuelt stoppested. Terminalløsningen gir derimot størst komfort til de reisende 
som skal på/av på aktuelt stoppested og gir som regel også tryggest, og mest komfortabel 
overgang til andre reisemidler som mellom bil og buss, buss til buss, eller kobling mot det lokale 
gang- og sykkelveinettet (for de som skal av på aktuelt sted). Prinsipper fra Statens vegvesen sin 
håndbok V123 Kollektivhåndboka (VD 2014) er lagt til grunn. 
 
I en rampeløsning mener vi i denne rapporten at holdeplassene for ekspressbuss primært legges 
på en av rampene i hver av fartsretningene langs motorveien. I utgangspunktet plasseres disse 
holdeplassene helst på påkjøringsrampen. Dette fordi fartsnivået som regel er lavere her, og at 
man ikke risikerer køoppstuing slik man kan få på en avkjøringsrampe (inn mot rampekryss). Buss 
som kun stanser på rampeløsninger vil sjelden tape nevneverdig tid, unntatt selve tiden 
omstigningen tar. Rampeløsninger vil som regel være avhengig av å ha et separat 
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holdeplasstilbud for lokalbussene som ikke kjører på motorveien. I en rampeløsning bør det alltid 
spesielt prioriteres å ivareta en effektiv og trygg måte for de myke trafikantene å krysse til motsatt 
side av veien. Det bør anlegges leskur ved alle holdeplasser. 
 
I en terminalløsning samles stoppestedene for begge fartsretninger langs motorveien, samt 
lokalbussene som kjører via motorveikrysset. Antall oppstillingsplasser en terminal trenger er 
gjerne færre totalt sett sammenlignet med en rampeløsning. Terminalløsningen gir noe økt 
tidsbruk, spesielt for én av retningene langs E18 da samlokaliseringen av holdeplassene må ligge 
på en av sidene av motorveien. Det er derfor viktig å minimere kryss- og veidesign som påfører 
unødvendig tidstap for bussene som må kjøre til motsatt side. En terminal kan ha et felles 
venteområde under tak med høyere standard og kapasitet enn ved en rampeløsning. Det er også 
lettere å tilknytte en terminal til andre fasiliteter som kiosk, bensinstasjon eller butikk. 
Terminalene kan utformes på flere måter, og forslagene vist i denne rapporten er kun 
prinsippskisser. Endelig utforming av holdeplasser og terminaler gjøres ikke i denne rapporten. 
Det vises skisser/prinsipper for kollektivanlegget, som synliggjør at det er mulig å løse det 
innenfor avsatt areal. Mer detaljert utforming og prosjektering må derfor gjennomføres på et 
senere tidspunkt. Ellers anbefales det at ved detaljprosjektering av park & ride-anleggene, 
utformes disse etter prinsipper og kvalitetskjennetegn foreslått i Transportøkonomisk institutt 
(TØI)-rapporten "Innfartsparkering for biler, Hansen & Olsvik, 2015". I reguleringsplan fastsettes 
arealbruk, mens detaljert utforming av kollektivholdeplasser vil være en del av byggeplan / neste 
fase av prosjektet.  
 
I tillegg er det mulig å kombinere rampe- og terminalløsning, til en hybridløsning. I kapittel 5 
presenteres både rampealternativ og terminalalternativ for hvert av motorveikryssene, og i tillegg 
et hybridalternativ på Fikkjebakke og ved Risørkrysset.  

4.3 Antall bussoppstillingsplasser 
Behovet for antallet bussoppstillingsplasser bør baseres på bussrutenettet som foreligger, og en 
kjennskap til hvor nye bussruter vil etableres. I mange tilfeller er det svært vanskelig å forutsi 
hvilket busstilbud som vil etableres langt frem i tid da dette avhenger mye av fremtidige satsinger 
for å endre reisevanekulturen, samt hvor fortetting av boenheter og arbeidsplasser vil plasseres. 
Når usikkerheten er stor må man foreta en antagelse basert på kjent kunnskap og de tettsteder 
som ligger i nærheten. Prognoser for fremtidig trafikkvekst spiller også inn her.  
 
Busstopp på høyhastighetsveier bør ikke planlegges slik at sannsynligheten for stans av øvrig 
trafikk på rampene oppstår. For å unngå dette bør kantstopp unngås på motorveisrampene samt 
på veinettet i umiddelbar nærhet til disse koblingene til motorveien.  
 
Ved holdeplassene som legges i rampene til motorveien, anbefales det generelt doble 
holdeplasser. Dette skal sikre at trafikken på rampene ikke blokkeres i de situasjonene hvor to 
busser ankommer samtidig. Ved de kryssene hvor det blir vurdert som svært usannsynlig at to 
busser kan ankomme samtidig, foreslås det kun enkel holdeplass. I disse tilfellene anbefales det å 
sette av areal i reguleringsplanen til doble holdeplasser, slik at holdeplassen kan utvides senere 
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om rutetilbudet endres. I første omgang tilbyr de foreslåtte løsninger nok kapasitet til å avvikle 
kollektivtilbudet på en effektiv og sikker måte. 
  
Terminalområder er dimensjonert etter estimert behov. Foreslåtte antall oppstillingsplasser i 
terminalene er vurdert som et minimum for å sikre kapasitet til å avvikle dagens kollektivtilbud på 
en god måte. Det kan med fordel settes av ekstra areal til fremtidig utvidelse dersom 
kollektivtilbudet øker.  

4.4 Planleggingsmetodikk parkeringsplasser  
Dimensjonerende størrelse for personbiler er ifølge de gjeldende regelverkene 4,8 m × 1,8 m i 
Norge. En vanlig parkeringsplass bør ha en størrelse på 5,0 m x 2,5 m. 
 
Parkeringsanlegget kan utformes med vinklede eller vinkelrette parkeringsplasser. De forskjellige 
alternativene har sine fordeler og ulemper. Parkeringsarealet på det aktuelle stedet kan avgjøre 
hva som er mest hensiktsmessig. Figur 4-2 viser sammen med tabell 4-1 plassbehov for 
parkeringsanlegg for personbil.  

 
Figur 4-2: Plassbehov parkering personbil (kilde: vegvesen.no t.v og SINTEF Byggforsk t.h.) 

 
Tabell 4-1: Utforming av bilparkeringsplasser (kilde: vegvesen.no) 

Vinkel α Lengde c Bredde b Mellomrom d g Totallengde f 

45 5,3 2,5 2,8 5,3 13,4 

60 5,6 2,5 3,5 3,2 14,7 

90 5,0 2,5 6,0 2,5 16,0 

 
Ved bruk av 90° parkering kreves det 6 m mellomrom mellom to rader med parkering. To rader 
med parkering pluss mellomrom trenger dermed en bredde av 16 m. Ved reduksjon av vinkel α 
minker bredden på bekostning av antall parkeringsplasser per rad. 
 
Bruttoareal per p-plass ved vanlig 90° parkering blir dermed:  

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑏𝑏 ∗ �𝑐𝑐 +
𝑑𝑑
2
� = 2,5 𝑚𝑚 ∗ �5,0 𝑚𝑚+

6,0 𝑚𝑚
2

� = 20 𝑚𝑚2 
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I tillegg bør det legges til rette for en viss andel HC-parkering, og det kan også være aktuelt med 
ladeplasser, fortau mv. Derfor legges det til grunn et gjennomsnittlig bruttoareal per 
parkeringsplass på 25 m² i denne rapporten. 

4.5 Dimensjonering av parkeringsanlegg ifm. kollektivanleggene 
Park & Ride-anlegg (P&R) er parkeringsplasser der folk kan sette fra seg bilen og bytte til 
kollektivtransport eller samkjøring/kameratkjøring, også kalt innfartsparkering. Kiss & Ride (K&R) 
er av- og påstigningsfelt/-lommer for biler, der bilene kan stå i kortere perioder for å hente eller 
levere personer som i denne sammenheng reiser kollektivt. Disse bør plasseres i umiddelbar 
nærhet til busstoppene, og med enkel adkomst fra veien slik at de blir brukt. P&R/K&R 
planlegges for alle motorveikryssene. Anleggene er i innledende vurdering dimensjonert for to 
forskjellige framtidsscenarioer. I begge tilfeller ligger veksten i transportarbeid fra siste 
persontransportprognoser av transportøkonomisk institutt (TØI) til grunn. De to beregnede 
scenarioer er oppsummert nedenfor: 
 

• Scenario I (dagens kollektivandel i 2060 pluss vekst i transportarbeid) 
• Scenario II (fordobling i kollektivandel mot 2060 pluss vekst i transportarbeid) 

 
For hvert motorveikryss vurderes det individuelle forholdet mellom kollektivreisende som 
ankommer med bil og ønsker å bytte reisemiddel på stoppestedet, og de som ankommer med en 
annen kollektivløsning. Antall kollektivreiser som starter ved motorveikryssene om formiddagen 
(som er dimensjonerende tidspunkt for parkeringsplassene) beregnes ut fra trafikktallene fra 
regional transportmodell (RTM) om formiddagen i år 2060, dvs. i tidsrommet kl. 06-12. Dette 
antallet legger grunnlaget for hvor stort parkeringsanlegg det er behov for ved hvert kryss. Ved å 
bruke RTM trafikkprognoser for 2060 er det tatt høyde for en fremtidig trafikkvekst. Dette gir en 
pekepinn på hvor stort areal som bør avsettes til parkeringsanlegg ved hvert motorveikryss.  
   
Formel som brukes for å estimere kollektivreiser per rampelenke: 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑛𝑛𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘

=
𝐴𝐴𝑛𝑛𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐴𝐴𝑛𝑛𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘

       
𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑦𝑦𝑦𝑦
�⎯⎯⎯�      𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 =  

𝐴𝐴𝑛𝑛𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 × 𝑛𝑛𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐴𝐴𝑛𝑛𝑑𝑑𝐴𝐴𝐴𝐴𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘

 

 

4.6 Kollektivandel 
Av fokusområder i den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) siste årene, så er det ikke tatt ut 
resultater direkte tilknyttet prosjektområdet mellom Tvedestrand og Bamble. Det nærmeste som 
ble tatt ut av kollektivandeler var i RVU 2018 Kristiansandsregionen (6 %) og Grenland (5 %). Hvis 
man går tilbake til eldre reisevaneundersøkelser (2013/2014), så finner man også kollektivandel 
for Arendalsregionen (Grimstad, Arendal, Tvedestrand) på 4 % mens bilfører var på (63 %). Denne 
reiseundersøkelsen er nevnt som kilde i rapporten "Agdertall 2019, Agder FK 2019", så det finnes 
trolig ingen nyere reisevaneundersøkelser i regionen. For Risør og Brokelandsheia vurderes 
tallene fra Arendalsregionen over som dekkende. I Kragerø i Telemark har det ikke blitt funnet 
andre kilder for reisevaner, så det antas en kollektivandel mellom det i Grenland, og det i 
Arendalsregionen – dvs. 4,5 %. Bilfører settes på tilsvarende måte til 61,5 %. Verdien for 
kollektivandelen ligger på et lavt, men ikke uvanlig nivå for en type område som i dette 
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prosjektet. I scenario I brukes disse tallene som grunnlag, tilsvarende dagens nivå. Fylkene og 
kommunene har uttalt at de har en ambisjon om økt andel kollektivreisende. I scenario II brukes 
derfor en dobling av kollektivandelen. En fremtidig situasjon vil trolig havne et sted imellom disse.  
 
Reisemiddelfordeling ved scenario I: 

• Telemark: 4,5 % kollektiv, 61,5 % bilfører 

• Agder: 4 % kollektiv, 63 % bilfører 
 
Reisemiddelfordeling ved scenario II: 

• Telemark: 9 % kollektiv, 61,5 % bilfører 

• Agder: 8 % kollektiv, 63 % bilfører 
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5 Utforming av kollektivløsninger 
Kapittel 5 belyser forskjellige løsningsmuligheter for kollektivanlegg ved motorveikryssene i 
prosjektet. De foreslåtte løsningene er valgt ut etter vurderinger og diskusjoner med kommuner 
og myndigheter. Uaktuelle løsningsmuligheter ble faset ut gjennom prosessen, men er delvis 
også presentert i notatet. Det kan derfor være noe avvik i vei- og kryssutforming mellom de 
forskjellige skisserte løsningene for samme kryss. 
 
Foreliggende alternativer for motorveikryssene 
Kryssene på motorveien er svært viktige for tilgjengeligheten for det tilgrensende området. Mens 
motorveien er veien med best (kortest) linjeføring og høyest hastighet mellom de større byene, så 
vil reisetiden for bussene avhenge sterkt av holdeplassutformingene langs denne. Hvor effektivt 
kollektivnettet blir avhenger derfor også sterkt av plasseringen og utformingen av 
motorveikryssene, i tillegg til selve linjeføringen.  
Kryssene fra nord mot syd på strekningen er: 
 

1. Gjerdemyra 
2. Fikkjebakke 
3. Brokelandsheia 
4. Risør 

 
Først presenteres dagens og fremtidig kryssutforming. Deretter gjennomgås dimensjoneringen av 
fremtidig kollektivanlegg, før det til slutt vises mulige utforminger av anlegget. Fordeler og 
ulemper listes opp for hver løsning.  

5.1 Gjerdemyra 
Krysset på Gjerdemyra anses som viktigste kobling mellom Kragerø-området og områdene nord 
for Kragerø langs E18. Det tar i dag ca. 14 min å kjøre med bil fra Kragerø Rutebilstasjon til 
Gjerdemyra. Til sammenligning tar det ca. 15 min å kjøre med bil til dagens kryss på 
Sannidal/Tangen, fra Kragerø Rutebilstasjon. Det nye krysset på Fikkjebakke vil ligge i underkant 
av 1,5 km videre fra Sannidal, og en må derfor påregne 1-2 min ekstra her. Fra krysset på 
Fikkjebakke er det ca. 4,3 km til krysset på Gjerdemyra. Bilister som pendler nordover, vil trolig 
derfor kjøre til Gjerdemyra og videre nordover på E18 derfra. Figur 5-1 gir en oversikt over 
dagens situasjon i Gjerdemyra krysset. 
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Figur 5-1: Dagens kryss på Gjerdemyra (Kart.finn.no) 

 
Figur 5-2 viser den planlagte kryssutformingen ved Gjerdemyra med fullt utbygd fire felts E18.  
 

  
Figur 5-2: Planlagt utforming av nytt kryss på Gjerdemyra. Endelig utforming kan avvike noe. 

 

Rasteplass 

Holdeplass 
lokalbusser 

Drangedalsveien Ny E18 

Dagens E18 
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5.1.1 Dimensjonering av parkeringsplasser og bussoppstillingsplasser 
Stoppestedet for kollektivtrafikken på Gjerdemyra vil ligge omtrent på det samme stedet som det 
gjør i dag, men med en annerledes utforming. Gjennom Gjerdemyra går det i dag to lokale 
busser; 459 og 502. Ingen av disse bussene har endestasjon her i dag. Buss 459 går mellom 
Skjelsvik knutepunkt (Porsgrunn) og Kragerø rutebilstasjon. Buss 502 går mellom Dal (Farsjø) og 
Sannidal skole/Tangen/Kragerø rutebilstasjon. Som i krysset på Fikkjebakke, se kapittel 5.2, så går 
ikke alle avgangene til rute 459 lik rute. I dag går 2 av 3 avganger via Gjerdemyra, dvs. oftere enn 
via krysset på Fikkjebakke. I rushet går rute 459 opp mot 2 ganger i timen mellom 
endestasjonene. Rute 502 går betydelig sjeldnere. Per i dag går det ikke noen buss videre 
nordover på Drangedalsveien gjennom krysset. Ekspressbusser betjener ikke dette krysset i dag. 
 
Andelen personer som vil kjøre bil mot Gjerdemyra i fremtiden for så å hoppe på en ekspress- 
eller regionbuss, vil avhenge sterkt av rutetilbudet samt parkeringstilbudet til bilistene, og om 
ekspressbussene vil få et stopp her. Det er relativ lang avstand fra tettbebygd strøk i Kragerø til 
Gjerdemyra (ca. 16 minutter forskjell i reisetid per i dag med bil vs. buss) og det antas derfor at 
færre vil velge å kjøre lokalbuss. Det er grunn til å tro at de som ønsker å benytte ekspressbusser 
fra Gjerdemyra vil gjennomføre første del av reisen med bil fremfor lokalbuss. Det legges derfor 
til grunn at 90 prosent av kollektivreisende fra Gjerdemyra kjører bil og trenger parkeringsplass 
ved motorveikrysset. Tabell 5-1 gir en oversikt over formiddagstrafikken mellom kl. 06:00 og 
12:00 på rampene i Gjerdemyrakrysset fra RTM. 
  
Tabell 5-1: Trafikkmengder fra RTM for formiddagen i 2060, dvs. kl. 06-12 i krysset Gjerdemyra 

Rampe Formiddagstrafikk i 2060 [kjt] 

Påkjøringsrampe nordover 802 

Påkjøringsrampe sørover 147 

 
Tallene i tabellen overfor er beregningsgrunnlaget for dimensjonering av parkeringsplasser i de to 
scenarier.  
 
Scenario I 
 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
4,5 % ×  802

61,5 %
=   58,7 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑦𝑦ø𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
4,5 % ×  147

61,5 %
=  10,8 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 58,7 + 10,8 = 69,5 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝐴𝐴ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘2060 = 69,5 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴× 90 % 𝑡𝑡𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑘𝑘𝐴𝐴 =  63 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴 
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Scenario II 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
9,0 % ×  802

61,5 %
=   117,3 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑦𝑦ø𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
9,0 % ×  147

61,5 %
=  21,5 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 117,3 + 21,5 = 138,8 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝐴𝐴ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘2060 = 138,8 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴× 90 % 𝑡𝑡𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑘𝑘𝐴𝐴 =  125 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
Med metodikken spesifisert estimeres behovet mellom 63 og 125 parkeringsplasser i 2060 for 
reisende til Gjerdemyra på formiddagen. Dette krever et parkeringsareal på 1 575-3 125 m².  Med 
såpass mange reisende anbefales det å fokusere på å utvikle spesielt gode komfortforhold for de 
reisende her. Det bør vurderes å holde av plass til at det kan settes opp et innendørs venteareal 
på sikt, særlig dersom parkeringsplassene ikke plasseres i umiddelbar nærhet av en holdeplass. Av 
trafikktallene over er det helt tydelig at de fleste skal reise nordover om formiddagen. Dette 
innebærer at reisende kommer til å vente betydelig mer på bussen som reiser nordover, så en 
eventuell felles parkeringsplass for biler bør være plassert i nærheten av holdeplassen for denne 
bussen. Dette antas da sannsynligvis å ligge på østsiden av E18.  
 
Når det kommer til behovet for antall oppstillingsplasser for buss, så er dette svært avhengig av 
om det settes opp noen nye bussruter til Gjerdemyra. Dersom vi antar at det ikke settes opp noen 
nye bussruter, og at ingen busser skal vente på oppstart her, så er det trolig ikke behov for mer 
enn tre oppstillingsplasser. Det foreslås at dersom stoppestedsløsningen blir en terminal så settes 
det opp minimum tre oppstillingsplasser i denne. Ved en rampeløsning bør det settes opp to 
oppstillingsplasser i hver rampe, og vanlige holdeplasser for lokalbuss på sideveien.  
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5.1.2 Fremtidig utforming 

Rampeløsning 
Figur 5-3 viser en mulig rampeløsning for Gjerdemyrakrysset. 
 

 
Figur 5-3: Forslag til en rampeløsning for Gjerdemyrakrysset. 

 
Fordeler:  

• Hovedparkeringsplassen er plassert på riktig side av motorveikrysset og riktig side av 
sekundærveien mtp. hvor de fleste pendlerne er antatt å komme fra, samt nærmest 
holdeplassen med flest påstigende passasjerer. 

• Gangforbindelsen under motorveien er lagt på nordsiden av lokalveien og 
rampekryssene. Dette gir få kryssinger mellom ekspressbussene og parkeringsplassene.  

• Holdeplasser på rampene for ekspressbusser gir minimalt tidsforbruk og omvei, og best 
komfort for de som skal reise gjennom krysset (få svingebevegelser). 

• Nordgående ekspressbuss har holdeplass i påkjøringsrampen, ved siden av p-plass. Dette 
vil være den viktigste holdeplassen om morgenen, og de kollektivreisende har dermed 
kortest mulig vei fra parkert bil til bussholdeplassen. 

Holdeplass 
ekspressbuss 
sørgående 

Muligheter for 
rasteplass i 
tilknytning til eller 
utvidelse av P&R. 
K&R ligger også i 
tilknytning til 
denne 

Gjerdemyrakrysset 

Holdeplass 
lokalbuss 
sørgående 

Holdeplass 
ekspressbuss 
nordgående 

Holdeplass 
lokalbuss 
nordgående 
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• Sørgående ekspressbusser har holdeplass i avkjøringsrampen. Fordelen med dette er at 
det da kan etableres en mindre parkering og K&R i bakkant av denne, koblet mot 
lokalveinettet mot nord.   

• Lokalbusser mot Kragerø har holdeplass under motorveibroen. Holdeplassen er foreslått 
utformet som et eget kollektivfelt mellom rampekryssene. Plasseringen gir ly under 
motorveibroen. Eget kollektivfelt gir også plass til to busser samtidig, og med plassering 
mellom rampekryssene er den tilgjengelig for busser i alle retninger, og kan dermed 
brukes fleksibelt ved spesielle situasjoner. Plassering av holdeplass gir også kortere 
gangforbindelse fra sørgående ekspressbuss, som det mest sannsynlig vil være bussbytte 
med for denne. 

• Lokalbusser fra Kragerø har holdeplass på Drangedalsveien før østre rampekryss, i 
umiddelbar nærhet til parkeringsplassen og holdeplass for nordgående ekspressbuss, 
som det hovedsakelig vil være bussbytte mot.  

 
Ulemper:  

• Krever muligens lenger motorveibro for å gi plass til et tredje felt/holdeplasser mellom 
rampekryssene.  

• Flere konfliktpunkter mellom myke trafikanter og kjørende enn f.eks. ved en 
terminalløsning. 

• Reisende med sørgående lokalbuss må krysse to veier i plan for å komme til 
ekspressbusser. Med kun gangfelt ved nordlig rundkjøring kan det oppstå noe 
gangkryssing utenfor gangfelt, spesielt mot holdeplass for nordgående ekspressbuss. 
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Terminalløsning  
Figur 5-4 viser en mulig terminalløsning ved Gjerdemyra. Veisystemet på nordvestsiden av E18 er 
endret, men prinsippet vil være det samme. 
 

 
Figur 5-4: Forslag til terminalløsning ved Gjerdemyrakrysset. Prinsippskisse. Størrelse og plassering av parkeringsplass kan 
avvike. 

 
Fordeler:  

• Parkeringsplassen er plassert på riktig side av motorveikrysset og riktig side av 
sekundærveien mtp hvor de fleste pendlerne er antatt å komme fra, samt nærmest 
holdeplassen med flest påstigende passasjerer. 

• Terminal i umiddelbar nærhet til østre rampekryss og parkeringsplass. Utformet slik at 
det ikke gir ekstra armer i rampekrysset. Direkte innkjøring til terminal fra 
påkjøringsrampe, men kun for busser. Ut fra terminalen er det kun høyresving, som gir 
minimalt ekstra tidsforbruk.  

Muligheter for 
rasteplass i 
tilknytning til 
eller utvidelse av 
P&R. K&R ligger 
også i tilknytning 
til denne 
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• Gangforbindelsen under motorveien er lagt på sørsiden av lokalveien og rampekryssene. 
Årsaken til dette er at rampene mot sør har lavest trafikkmengder, og dermed er det 
mest hensiktsmessig å ha gangfelt over disse.  

• Lokalbussene har holdeplass langs veien, og trenger ikke kjøre inn på terminal. 

• Kun reisende med lokalbuss mot Kragerø som må krysse vei mellom 
terminal/parkeringsplass og holdeplass.  

• Lokalbusser kan også benytte terminal dersom holdeplass langs veien tar for mye plass. 
Dette gir ingen kryssinger for myke trafikanter mellom bussrutene. 

• Nordgående ekspressbuss har minimal omvei via terminalen.  
 
Ulemper:  

• Gir mer tidsforbruk/omvei for ekspressbusser enn en rampeløsning. Sørgående 
ekspressbusser får lengst omvei.  

5.2 Fikkjebakke 
Planlagt kryss på Fikkjebakke erstatter dagens kryss på Tangen/Sannidal, og blir da den viktigste 
koblingen mellom Kragerø-området og områdene syd for Kragerø langs E18. Krysset på 
Fikkjebakke ligger om lag 1,5 km lenger vest enn dagens kryss. Krysset blir liggende i tilknytning 
til næringsområdet på Fikkjebakke. Fylkesvei 3374 Krokenveien vil tilknyttes det nye krysset, og ny 
tilførselsvei fra krysset ned til Tangen vil erstatte dagens forbindelse mellom Fikkjebakke og 
Tangen som gjennomkjøringsvei. Figur 5-5 gir en oversikt over dagens situasjon ved Tangen. 
 

 
Figur 5-5: Dagens kryss på Tangen (Sannidal). (Kart.finn.no) 

 
 
 
 
 

Tangen 
bussterminal 

Fikkjebakke 
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Figur 5-6 viser den planlagte kryssutformingen på Fikkjebakke med full utbygd fire felts E18. 
 

 
Figur 5-6: Planlagt utforming av nytt kryss på Fikkjebakke, og veiforbindelser til Sannidal (20.04.21). Endelig utforming 
kan avvike noe. 

5.2.1 Dimensjonering av parkeringsplasser og bussoppstillingsplasser 
Kollektivanlegget på Fikkjebakke overtar rollen til Tangen som kollektivknutepunkt langs E18. I 
dag er det syv lokale ruter som stanser på Tangen; rute 459, 501, 502, 504, 607, 609 og 701. I 
tillegg stopper ekspressbussene NW192 og VY190 her. Rute 607 er i dag den eneste av rutene 
som går videre forbi Tangen mot Fikkjebakke. Av de øvrige rutene er det tre ruter (459, 504, 701) 
som har gjennomkjøring gjennom Tangen og tre ruter (501, 502, 609) som har endestasjon på 
Tangen. Rute 459 er en viktig rute mellom Kragerø og Stathelle som først og fremst kjører i 
rushene. Ruten varierer mye fra hver avgang hvilken vei den kjører mellom endestasjonene. Per i 
dag kjører hver tredje avgang via Tangen, de øvrige via Gjerdemyra. I rushet går rute 459 opp 
mot 2 ganger i timen mellom endestasjonene. Flere av rutene mellom Kragerø og Tangen bruker i 
dag 22-26 minutter på strekningen, og går i fast frekvens mellom endestasjonene. En forlenget 
reisestrekning for bussrutene opp til Fikkjebakke kan gi for lite klaring til at bussene vil klare 
halvtimesfrekvens i fremtiden.  
 
Av rutene som går til Tangen i dag, så antas det at bussrutene som har endestasjon på Tangen, 
dvs. 501, 502 og 609 sammen med rute 459 som bruker E18, og 607 som kjører forbi nytt 
motorveikryss i dag, også vil gå gjennom nytt motorveikryss på Fikkjebakke. Med dette dekkes 
kollektivtrafikken relativt godt mot motorveikrysset. Likevel er det relativ lang avstand fra 
tettbebygd strøk i Kragerø til Fikkjebakke (ca. 10 minutter forskjell i reisetid per i dag med bil vs. 
buss) og det antas derfor at færre vil velge å reise med lokalbuss. Det legges derfor til grunn at 80 

Krokenveien 

Gammel veiforbindelse mellom 
Fikkjebakke og Sannidal  

Dagens E18 

Ny E18 
Ny forbindelse mellom 
Fikkjebakke og Sannidal 

Tangen/Sannidal 
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% av de som vil bruke ekspress- og regionbusser fra Fikkjebakke kjører bil og parkerer her som 
første del av reisen. 
  
Tabell 5-2: Trafikkmengder fra RTM for formiddagen i 2060, dvs. kl. 06-12 i krysset Fikkjebakke 

Rampe Formiddagstrafikk i 2060 [kjt] 

Påkjøringsrampe nordover 373 

Påkjøringsrampe sørover 179 

 
Scenario I 
 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
4,5 % ×  373

61,5 %
=   27,3 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑦𝑦ø𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
4,5 % ×  179

61,5 %
=  13,1 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 27,3 + 13,1 = 40,4 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝐴𝐴ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘2060 = 40,4 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴× 80 % 𝑡𝑡𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑘𝑘𝐴𝐴 =  32 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
Scenario II 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
9,0 % ×  373

61,5 %
=   54,6 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑦𝑦ø𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
9,0 % ×  179

61,5 %
=  26,2 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 54,6 + 26,2 = 80,8 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝐴𝐴ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘2060 = 80,8 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴× 80 % 𝑡𝑡𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑘𝑘𝐴𝐴 =  64 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
Beregningene estimerer et behov mellom 32 og 64 plasser. Selv om dette kan virke litt lavt, så 
stemmer det med SSB sin statistikk om at veldig få egentlig pendler fra Kragerø i dag mot 
kommuner sydover. Fra Kragerø foregår pendlingen i hovedsak nordover, se figur under.  
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Figur 5-7: Skjermbilde fra SSBs pendlevaner for Kragerø i 2019.  Kilde: SSB.no 

 
Pendleretningen medfører også at reisende fra Kragerø mer sannsynlig vil bruke nytt 
motorveikryss på Gjerdemyra, fremfor dette krysset på Fikkjebakke. Med bakgrunn i den mindre 
bruken av Fikkjebakke kan et alternativ til å ha holdeplass her være å kun tilrettelegge et større 
knutepunkt på Gjerdemyra og fjerne tilbudet på Fikkjebakke. Dette vil dog kreve større 
omlegginger av de lokale rutene i Kragerøområdet. Det er planlagt en større utvidelse og 
utbygging av næringsområdet på Fikkjebakke ifm. det nye motorveikrysset, og dette kan bidra til 
å gjøre kollektivanlegget på Fikkjebakke mer attraktivt for de som pendler nordover, selv om total 
reisetid blir noe lenger. Det vil være gode muligheter for å kombinere pendlerreisen med andre 
gjøremål som handel, ved rett plassering av kollektivanlegget. Det kan også bli mer attraktivt for 
arbeidere ved næringsområdet å reise kollektivt dersom de får flere lokalbusser opp hit, i tillegg 
til ekspressbussene. Ved Terminalen på Tangen i dag er det telt 15 parkeringsplasser for 
bussreisende. Et parkeringsanlegg på Fikkjebakke med plass til 32-64 biler vil dermed være en 
god oppgradering. Ettersom Fikkjebakke er planlagt som kollektivknutepunkt for Kragerøområdet 
bør man legge seg i øvre område av parkeringsdekningen. Dette vil kreve et parkeringsareal på 
opp mot 1600 m². 
 
Når det kommer til behovet for antall oppstillingsplasser for buss, så er dette svært avhengig av 
om bussrutene som i dag har endestasjon på Tangen også vil ha endestasjon på Fikkjebakke. 
Dette bør undersøkes nærmere med lokale myndigheter og busselskaper. Busser bruker noen 
ganger lengre tid på endestasjon, særlig dersom bussen ikke har et annet venteareal til neste 
avgang. Terminalen på Tangen har i dag holdeplass for 4-5 busser. Det er sannsynlig at flertallet 
av bussene som bruker Tangen i dag vil gå innom Fikkjebakke i fremtiden. Spesielt de med 
endestopp på Tangen. Det legges derfor til grunn at kollektivanlegget på Fikkjebakke må ha 
venteareal til busser med endestopp, ettersom de kan bli stående i noe tid før ny rute starter. I 
tillegg må anlegget ha plass til ekspressbusser og øvrige lokalbusser, som kan tenkes å ankomme 
samtidig. Det foreslås at dersom stoppestedsløsningen blir en terminal så settes det opp 
minimum fire oppstillingsplasser i denne. Ved en rampeløsning bør det settes opp to 
oppstillingsplasser på rampe i hver retning. I tillegg må lokalbussene ha egne holdeplasser, og 
det vil være behov for en snuplass/venteplass for lokalbussene. 
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5.2.2 Fremtidig utforming 
Beregninger viser at det trolig er færrest pendlere i dette krysset i normalsituasjon. Dersom deler 
av dagens busstilbud flyttes opp til Fikkjebakke vil det være behov for venteareal for bussene 
med endestasjon her.  

Rampeløsning 
Figur 5-8 viser en mulig rampeløsning på Fikkjebakke. 

 
Figur 5-8: Forslag til rampeløsning på Fikkjebakke. Snuplass/venteareal for lokalbuss er ikke tegnet inn. 

 
Fordeler:  

• Minimalt tidsforbruk for ekspressbusser. 

• Krever lite areal 

• Lokalbussene og sørgående ekspressbuss er plassert på samme side som fremtidig 
næringsområde, og kan bidra til at flere kan velge kollektivreiser her fremfor bil. 

 
Ulemper:  

• Noen konfliktpunkter mellom myke trafikanter og bilister (plassert holdeplasser for 
færrest konfliktpunkt) 

• Langt å gå fra holdeplass nordgående ekspressbuss til parkeringsplass (250m). Kan løses 
ved ekstra parkeringsplass på sør for motorvei. 
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• Ikke optimal løsning for lokalbusser som kun skal opp til ekspressbussene for så å snu og 
kjøre ned igjen til Tangen, eller får Fikkjebakke som endestopp. Det bør ev vurderes en 
snuplass for disse i tilknytning nordre rampekryss.  

• Pendlere med bil kommer i hovedsak fra Kragerø-siden, som kan gi ekstra belastning på 
kryssene.  

Terminalløsning 
Figur 5-9 presenterer en mulig terminalløsning for kollektivtrafikken på Fikkjebakke. 

 
Figur 5-9: Forslag til terminalløsning på Fikkjebakke, samme prinsipp som i Grenstølkrysset ved Tvedestrand. 

 
Forsalg til terminal er vist med enveiskjørt sløyfe inne på terminalen, men kan løses på mange 
måter. Lokalbuss som kjører videre kan ha holdeplass utenfor terminalen for å slippe ekstra og 
krappe svingebevegelser.  
 
Fordeler:  

• Enkel omstigning for kollektivreisende, ingen konfliktpunkt med vanlig trafikk. 

• Parkeringsplass i umiddelbar nærhet 

• Rask enveiskjørt terminalløsning som minimerer omvei/ekstra tidsforbruk for 
ekspressbusser 

• Gode forhold for busser med endestopp på Fikkjebakke. Kan vente i terminalen. 

• Terminalen ligger på samme side av motorveien som næringsområdet. Kort avstand kan 
gjøre det mer attraktivt for arbeidere å reise kollektivt hit  
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Ulemper:  

• Ekstra tidsforbruk for ekspressbusser sammenlignet med rampekryss 

• Foreslått parkeringsplass krever gangkrysning av vei til terminal 

Hybridløsning 

 
Figur 5-10: Forslag til hybridløsning, med holdeplasser på rampene og lokalbussterminal sør for krysset. 

 
På Fikkjebakke er det også utarbeidet en hybridløsning med terminal for lokalbussene på 
sørsiden av motorveien. Holdeplass for ekspressbussene er plassert på rampene mot øst. En slik 
løsning vil gi kortere omkjøring for lokalbussene, mtp. å opprettholde halvtimesfrekvens mellom 
motorveikrysset og Kragerø. 
 
Fordeler:  

• Parkering og kiss & ride i umiddelbar nærhet til lokalbussterminal, og til ekspressbuss 
nordover. Parkering på riktig side av motorveien med tanke på hvor de fleste pendlerne 
kommer fra 

• Terminalområdet ligger på samme side av tilførselsveien som gang- og sykkelveien, som 
gir færre konfliktpunkter mellom myke trafikanter og bilister 

• Plass til fremtidig utvidelse av terminal og parkering 
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• Kortest mulig forlengelse av trasé for lokalbusser fra Tangen. Plasseringen bør sikre at 
lokalbusser mellom Tangen og f.eks. Kragerø kan opprettholde dagens frekvens med litt 
klaring. 

 
Ulemper:  

• Terminalen ligger på feil side av motorveien med tanke på næringsområdet, mindre 
attraktivt å bruke kollektivt dit.  

• Terminalen ligger på feil side av motorveien mtp. næringsområdet og handel i 
forbindelse med bussbytte  

5.3 Brokelandsheia 
Planlagt kryss på Brokelandsheia er plassert på samme sted som dagens kryss, og forsøkt 
gjenbrukt så langt det lar seg gjøre.  
 
Figur 5-11 viser en oversikt over dagens kryss på Brokelandsheia. 
 

 
Figur 5-11: Dagens kryss på Brokelandsheia (Kart.finn.no) 
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Figur 5-12 gir en oversikt over planlagt utforming av nytt kryss på Brokelandsheia. 
 

 
Figur 5-12: Planlagt utforming av nytt kryss på Brokelandsheia. Endelig utforming kan avvike noe. 

5.3.1 Dimensjonering av parkeringsplasser og bussoppstillingsplasser 
Stoppestedet for kollektivtrafikken ved krysset på Brokelandsheia vil ha den samme rollen som 
det har i dag. Gjennom Brokelandsheia går det i dag kun én lokal bussrute som stanser; rute 166, i 
tillegg til skolebusser. Rute 166 er primært en rushtidsbuss med kun én avgang i timen. Bussen 
går mellom Gjerstad i nord, og Vinterkjær i sør med korrespondanse mot Arendal og Risør. Da 
Risørkrysset dekker best de største vekstområdene i dag, antas det lite sannsynlig at nye ruter og 
økt frekvens vil settes opp med det første mot Brokelandsheia. Kollektivtrafikken for ekspress- og 
regionbusser blir dog tett knyttet opp mot lokalbusstilbudet på Brokelandsheia slik at det antas at 
noen vil benytte rute 166 til stoppestedet her langs E18.  
 
Det velges, på bakgrunn av nevnte forutsetninger, å anslå at av alle kollektivturer som genereres 
forbundet med ekspress- og regionbusser fra krysset på Brokelandsheia så starter 80 % som biltur 
en typisk hverdag. 
 
Tabell 5-3: Trafikkmengder fra RTM for formiddagen i 2060, dvs. kl. 06-12 i krysset Brokelandsheia 

Rampe Formiddagstrafikk i 2060 [kjt] 

Påkjøringsrampe nordover 285 

Påkjøringsrampe sørover 199 

 
 
 

Dagens E18 

Ny E18 
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Scenario I 
 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
4 % ×  285

63 %
=   18,1 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑦𝑦ø𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
4 % ×  199

63 %
=  12,6 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 18,5 + 12,9 = 30,7 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝐴𝐴ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘2060 = 30,7 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴× 80 % 𝑡𝑡𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑘𝑘𝐴𝐴 =  25 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
Scenario II 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
8 % ×  285

63 %
=   36,2 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑦𝑦ø𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
8 % ×  199

63 %
=  25,3 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 36,2 + 25,3 = 61,5 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝐴𝐴ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘2060 = 61,5 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴× 80 % 𝑡𝑡𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑘𝑘𝐴𝐴 =  49 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
Med metodikken spesifisert estimeres behovet til mellom 25 og 49 parkeringsplasser i 2060 for 
reisende fra Brokelandsheia på formiddagen Dette vil kreve et parkeringsareal på 625-1225 m². 
Det er samtidig blitt telt 37 p-plasser i dagens situasjon på parkeringsplassen nord for Circle K. 
Lokale myndigheter opplyser at disse plassene ofte fylles opp i dag. Det anbefales å gjennomføre 
en telling på hvor mange av dagens parkeringsplasser som brukes til pendlertrafikk for å bekrefte 
eller avkrefte estimert behov. Trafikktallene viser at et lite flertall vil reise nordover i 2060. Dette 
tilsier at en del av pendlerparkeringen bør legges på østsiden av motorveien, nærmest 
nordgående ekspressbuss. I dag er det tilnærmet like mange som reiser nordover og sørover i 
formiddagsperioden. Ettersom lokalbussen har holdeplass på vestsiden, er det naturlig å beholde 
pendlerparkeringen på samme side. Det opplyses også fra lokale myndigheter at flere i dag 
benytter veiskulder og ramper til kiss & ride, og at det derfor er et ekstra behov for å anlegge 
dette her. 
 
Når det kommer til behovet for antallet oppstillingsplasser for buss, så vil dette trolig bli det 
samme som behovet er i dag, da det anses som usannsynlig at det settes opp noen nye bussruter 
til Brokelandsheia. Med den forutsetningen vil det mest sannsynlig ikke være behov for mer enn 
tre oppstillingsplasser. Det foreslås at dersom stoppestedsløsningen blir en terminal så settes det 
opp tre oppstillingsplasser. Ved en rampeløsning bør det settes opp enkle holdeplasser på 
rampene i hver retning på E18. Det bør være avsatt areal til mulig utvidelse til doble holdeplasser. 
Lokalbussene vil f.eks. kunne bruke dagens stoppestedsløsning på Brokelandsheia, eller opprette 
vanlige holdeplasser nærmere motorveikrysse 
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5.3.2 Fremtidig utforming 
Det vises både en rampeløsning og en terminalløsning for Brokelandsheia. 

Rampeløsning 
Figur 5-13 viser en mulig rampeløsning på Brokelandsheia.  
 

 
Figur 5-13: Forslag til rampeløsning på Brokelandsheia 

 
Forslaget tilsvarer dagens løsning, men holdeplassene på rampene trekkes lenger opp mot 
rampekryssene. Lokalbussene vil ha holdeplasser langs lokalveien, i samme område som i dag.  
 
På østsiden kan det vurderes en fremtidig parkering og kiss & ride på baksiden av 
bensinstasjonen. Med ny og tilrettelagt gangsti fra denne ned til holdeplassen kan også dette 
fungere. Park & ride på vestsiden kan beholdes på samme plass som i dag, arealet er stort nok til 
utvidelse av antall plasser.  

Mulighet for å etablere 
P&R og K&R i bakkant av 
bensinstasjon i fremtiden 
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Fordeler:  

• Holdeplasser i rampene gir minimalt tidsforbruk ved stopp for ekspressbussene. 
Holdeplassene er trukket lenger opp som trafikksikkerhetstiltak, for å redusere risikoen 
for en kollisjon i rampene som følge av store fartsforskjeller. 

• Mulighet for planskilt kryssing for myke trafikanter under motorveien. Denne ligger i 
tilknytning til dagens pendlerparkering.  

• Gang- og sykkelvei på bro gjennom krysset gir kort gangvei fra ekspressbussene til 
motsatt side av E18. 

• I hovedsak samme prinsipp som i dag. Kjent løsning for dagens brukere. 

• Ekstra pendlerparkering øst for motorveien i tilknytning nordgående ekspressbuss vil gi 
bedre forhold for pendlerne. 

 
Ulemper:  

• Lite kompakt løsning med generelt lange gåavstander for kollektivreisende som skal 
bytte mellom lokalbuss og ekspressbuss, eller gå fra parkering til ekspressbuss 

• Noe lenger avstand fra pendlerparkering og lokalbuss til ekspressbussene, ettersom disse 
er trukket høyere opp på rampene. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FAGRAPPORT KOLLEKTIVTRAFIKK 

 
  

 
 

Side 38 av 51 
 

 

Terminalløsning 
Figur 5-14 viser en mulig terminalløsning på Brokelandsheia. En terminalløsning på 
Brokelandsheia bør være på vestsiden, nær øvrig bebyggelse og butikker, og siden lokalbussen 
kun går på vestsiden av motorveien.  
 

 
Figur 5-14: Forslag til terminalløsning på Brokelandsheia. En gangforbindelse gjennom krysset kan være aktuelt på 
samme måte som i rampeløsningen, men er ikke skissert inn her. 

 
Det er utfordrende å finne et egnet sted for en terminalløsning i umiddelbar nærhet til krysset. 
Det er mulig å plassere en terminal eller parkeringsanlegg på østsiden av motorveien, på høyden 
sør for rampekrysset. Dette gir større omveier for alle bussene. Flere forhold ved området tilsier at 
rampeløsning er mest aktuelt her, og det utarbeides derfor ikke mer detaljerte skisser for mulig 
terminalløsning enn dette. Estimert lav etterspørsel gir heller ikke grunnlag for å utvikle en mer 
komplisert terminalløsning. 
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Fordeler:  

• Enkel og kort omstigning for kollektivreisende, ingen konfliktpunkt med vanlig trafikk 
 
Ulemper:  

• Begrenset areal på vestsiden nær øvrig bebyggelse og butikker hvor terminalen burde 
ligge 

• Må fjernes dagens ladestasjoner for å få tilstrekkelig plass for terminalen 

• For å få nok snuplass må det gjøres en del utbedringer hvor deler av området ligger 
utenfor varslingsgrensen. 

• Lang avstand mellom terminal og pendlerparkering. Det kan forsøkes å bytte 
parkeringsareal med andre aktører, som beskrevet kort i rampeløsningen. 

5.4 Risørkrysset 
Risørkrysset erstatter krysset ved Vinterkjær mot Risør langs dagens E18. Risørkrysset er planlagt 
2 kilometer lengre vest for Risør enn plasseringen ved Vinterkjær. Krysset blir liggende i kupert 
terreng på begge sider av krysset. I dag går fv. 416 gjennom det fremtidige kryssområdet, fra 
Vegårshei i nordvest, til Moland i nordøst. En ny tilførselsvei mellom nytt kryss og dagens E18 ved 
Vinterkjær er planlagt for å gi kortere vei mot Risør. Risørkrysset ligger i Agder fylke. Figur 5-15 
gir en oversikt over dagens situasjon på Vinterkjær. 
 

 
Figur 5-15: Dagens kryss på Vinterkjær (Kart.finn.no) 
 

Vinterkjær 
bussterminal 

Mot Risør 
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Figur 5-16 gir en oversikt over planlagt utforming av nytt Risørkrysset. 
 

 
Figur 5-16: Planlagt utforming av nytt Risørkryss. Endelig utforming kan avvike. 

5.4.1 Dimensjonering av parkeringsplasser og bussoppstillingsplasser 
Kollektivanlegget på Risørkrysset overtar rollen til Vinterkjær som nytt kollektivknutepunkt langs 
dagens E18-trasé. På Vinterkjær er det i dag tre lokale ruter som stanser; rute 160, 165 og 166, i 
tillegg til skolebusser. 166 har for de fleste avganger i dag Vinterkjær som endestopp og vil 
sannsynligvis derfor kunne endre endestopp til nytt Risørkryss langs E18. Rute 165 går i dag langs 
fv. 416 som passerer området for nytt kryss, så denne ruten vil stoppe på nytt motorveikryss. Rute 
160 er den viktigste lokalbussen gjennom Vinterkjær og går fra Tvedestrand til Risør. Rute 160 vil 
trolig ikke endre dagens trasé opp til nytt motorveikryss da kundegrunnlaget og eksisterende 
holdeplasser ligger langs eksisterende E18 mellom Tvedestrand og Vinterkjær. Det samme gjelder 
skoletransporten. Det må derfor fortsatt opprettholdes holdeplasser på Vinterkjær i fremtiden, 
med mulighet for overgang mellom skolebusser og lokalbusser. 
 
Selv om det i dag finnes få bussruter som trolig ville tatt turen innom nytt kryss på Risørkrysset, så 
antas det at enten rute 165 vil få økt frekvens, eller alternativt at minst én ny matebussrute vil bli 
satt opp til Risørkrysset. Det ser ikke ut til at bruk av kollektivtrafikk til et stoppested vil komme til 
å bli mye brukt, da biltrafikken har klart størst konkurransefortrinn, gitt at gratis p-plasser blir 
tilgjengelig. Det velges derfor på bakgrunn av nevnte forutsetninger å anslå at av alle nye 
kollektivturer som genereres forbundet med ekspress- og regionbusser fra Risørkrysset starter 
90 % som biltur en typisk hverdag. 
 
 

Savannet Mot Vinterkjær 

Aklandsveien 

Mot Moland 
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Tabell 5-4: Trafikkmengder fra RTM for formiddagen i 2060, dvs. kl. 06-12 i krysset Risørkrysset 

Rampe Formiddagstrafikk i 2060 [kjt] 

Påkjøringsrampe nordover 323 

Påkjøringsrampe sørover 579 

 
Scenario I 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
4 % ×  323

63 %
=  20,5  𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑦𝑦ø𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
4 % × 579

63 %
=  36,7  𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 20,5 + 36,7 =  57,2 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝐴𝐴ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘2060 = 57,2 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴× 90 % 𝑡𝑡𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑘𝑘𝐴𝐴 =  51 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
Scenario II 
 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑦𝑦𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
8 % ×  323

63 %
=  41,1  𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 

𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘.𝑦𝑦ø𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛 =  
8 % × 579

63 %
=  73,5  𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 41,1 + 73,5 =  114,6 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
𝑆𝑆𝑡𝑡𝑚𝑚 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝐴𝐴𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝𝑏𝑏𝐴𝐴ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘2060 = 114,6 𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴× 90 % 𝑡𝑡𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑚𝑚𝐴𝐴𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑘𝑘𝐴𝐴 =  103 𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝐴𝐴𝐴𝐴 

 
Med metodikken spesifisert estimeres behovet mellom 51 og 103 parkeringsplasser i 2060 for 
reisende i Risørkrysset på formiddagen. Dette vil kreve et parkeringsareal på 1275-2575 m². Til 
sammenligning finnes det ca. 22 parkeringsplasser ved terminalen på Vinterkjær i dag.  
 
Trafikktallene fra RTM viser at et klart flertall av de reisende skal sørover. Dette taler for at 
pendlerparkering bør legges på nordvestsiden av krysset, nærmest holdeplass for sørgående 
ekspressbuss. Når det kommer til behovet for antallet oppstillingsplasser for buss, så er dette 
svært avhengig av om det settes opp noen nye bussruter til Risørkrysset, eller at bussruten 165 vil 
få økt frekvens. Dette anses som realistisk. Det ble dog ikke antatt at mange vil velge å kjøre buss 
fremfor bil til Risørkrysset ettersom det trolig blir 15-20 minutter raskere å ta bil enn buss (da ikke 
forutsatt ny ekspressbuss fra sentrum). Terminalen på Vinterkjær har i dag holdeplasser for tre 
busser. Det foreslås at dersom kollektivanlegget i Risørkrysset blir en terminal så settes det opp 
minimum tre oppstillingsplasser i denne. Ved en rampeløsning bør det settes opp to 
oppstillingsplasser på rampe i hver retning. I tillegg må lokalbussene ha egne holdeplasser, og 
det vil være behov for en snuplass/venteplass for lokalbussen som er forventet å få nytt 
endestopp i Risørkrysset.  
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5.4.2 Fremtidig utforming 
Samtaler med noen av ekspressbusselskapene, samt trafikktall og beregninger, tilsier begge at en 
terminalløsning kan være ønskelig her. Det vises likevel en rampeløsning i tillegg til 
terminalløsningen. 

Rampeløsning 
I rampealternativet foreslås det å legge holdeplassene for ekspressbuss i påkjøringsrampene, og 
holdeplasser for lokalbuss sør for sørlig rundkjøring. 
 

 
Figur 5-17: Forslag til rampeløsning for Risørkrysset. Viste holdeplasser for lokalbuss ikke dimensjonert etter faktisk behov, 
må være plass til ekstra buss (venteareal) på en av disse.  

 
Fordeler: 

• Hovedparkeringsplassen er plassert på riktig side av motorveikrysset mtp hvor de fleste 
pendlerne er antatt å komme fra. En mindre parkeringsplass er også foreslått lagt ved 
sørgående ekspressbuss. 

• Holdeplasser på rampene for ekspressbusser gir minimalt tidsforbruk og omvei, og best 
komfort for de som skal reise gjennom krysset (få svingebevegelser) 

 
Ulemper:  

• Flere konfliktpunkter mellom myke trafikanter og kjørende enn ved en terminalløsning. 
Kryssing av vei mellom lokalbusser og ekspressbusser. 

Parkeringsplass 
kan også 
legges her 
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Terminalløsning 

 
Figur 5-18: Forslag til plassering av terminalløsning ved Risørkrysset. Skissen viser prinsipp for en mulig løsning 

 
Det er også mulig å plassere terminalen på motsatt side av tilførselsveien. 
Fordeler: 

På sørsiden av lokalvei: 

• Enkel omstigning for 
kollektivreisende, ingen 
konfliktpunkt med vanlig trafikk. 

• Parkeringsanlegget er plassert på 
riktig side av motorveikrysset mtp. 
hvor de fleste pendlerne er antatt 
å komme fra (Risør). 
Parkeringsanlegget ligger i 
umiddelbar nærhet til terminalen. 
K&R plassert nærmest terminalen.  

• Terminal på samme side som 
mulig fremtidig næringsområde. 
Unngår kryssing av Risørveien 
mellom terminal og næring.  

• Effektiv terminalløsning med 
færrest mulig svingebevegelser. 

På nordsiden av lokalvei: 

• Enkel omstigning for 
kollektivreisende, ingen 
konfliktpunkt med vanlig trafikk. 

• Parkeringsanlegget er plassert på 
riktig side av motorveikrysset mtp. 
hvor de fleste pendlerne er antatt 
å komme fra (Risør). 
Parkeringsanlegget ligger i 
umiddelbar nærhet til terminalen. 
K&R plassert nærmest terminalen. 

• Terminal på samme side som gs-
vei, trenger ikke krysse veien for å 
komme til terminalen. 

• Nordgående ekspressbuss kan få 
holdeplass på påkjøringsrampe og 
dermed unngå omvei innom 
terminalen. 

Terminal kan også 
plasseres her 
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• Frigjør mer areal til 
næringsutbygging på motsatt side 
av Risørveien.

 
Ulemper: 

På sørsiden av lokalvei: 

• Gir mer tidsforbruk/omvei for 
ekspressbusser enn en 
rampeløsning. Sørgående 
ekspressbusser får lengst omvei 
og økt tidsforbruk. 

• Deler adkomst i rundkjøringen 
med fremtidig næring. Kan gi 
ekstra konflikter med annen 
trafikk inn/ut fra terminal. 

• Gs-vei langs Risørveien er på 
motsatt side av terminal og 
næring. 

På nordsiden av lokalvei: 

• Gir mer tidsforbruk/omvei for 
ekspressbusser enn en 
rampeløsning. Sørgående 
ekspressbusser får lengst omvei 
og økt tidsforbruk. 

• Ekstra svingebevegelser for 
bussene gir mindre komfort for 
gjennomreisende. 

• Avkjøring til terminal fra 
rundkjøring er ikke optimal 

• Myke trafikanter må krysse 
Risørveien mellom terminal og 
næring 

 

Hybridløsning 

 
Figur 5-19: Forslag til hybridløsning ved Risørkrysset. Ekspressbussholdeplasser på rampene og lokalbussterminal sør 
for krysset.  
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Ved Risørkrysset er det også utarbeidet en hybridløsning med terminal for lokalbussene på 
sørsiden av motorveien. Holdeplass for ekspressbussene er plassert på påkjøringsrampene.  
 
Fordeler:  

• Parkering og kiss & ride i umiddelbar nærhet til lokalbussterminal, og til 
ekspressbuss nordover. Parkering på riktig side av motorveien med tanke på hvor de 
fleste pendlerne kommer fra. 

• Egen parkering og kiss & ride tilknyttet ekspressbuss sørover, som vurderes til å 
være den mest trafikkerte. 

• Terminalområdet ligger på samme side av Risørveien som gang- og sykkelveien, som 
gir færre konfliktpunkter mellom myke trafikanter og bilister 

• Terminalområdet ligger på samme side av motorveien som et foreslått fremtidig 
næringsområde. 

 
Ulemper:  

• Myke trafikanter som skal mellom lokalbussterminal og sørgående ekspressbuss må 
gå et lengre stykke, og krysse lokalvei og to ramper. 

 

5.5 Samlet vurdering 
Parkeringsbehovene vi har beregnet er en indikator på den grad de ulike motorveikryssene 
vil bli brukt av kollektivreisende. Resultatene som ble produsert av valgt metodikk er sterkt 
knyttet opp mot fremtidig kollektivandel. De to beregnede scenarier viser konsekvensen for 
parkeringsbehovet i forbindelse med en mulig økning i kollektivandelen. I scenario I er det 
forutsatt at kollektivandelen i 2060 er lik andelen i dag, dvs. 4,0 % i Agder og 4,5 % i 
Telemark. I scenario II forutsettes det en dobling av kollektivandelen i begge fylker. Et 
realistisk tall for antall parkeringsplasser per kryss vil sannsynligvis ligge i området mellom 
scenario I og II. 
 
Ved en dobling i kollektivandel (scenario II) vil sjansen for at nye bussruter etableres, og/eller 
at dagens ruter vil få økt frekvens stige betraktelig. Beregninger som foretas for 
kollektivtransport i fjern fremtid må derfor vurderes som sterkt usikre, og da helst bli 
gjenstand for revidering med jevne mellomrom. Dimensjonerte kollektivanlegg med 
tilhørende parkeringsplasser og oppstillingsplasser på stoppestedene kan eksempelvis 
vurderes og utbygges trinnvis etter behov. 
 
Størst trafikalt trykk på motorveirampene ser vi i kryssene lengst sør på strekningen i 
Risørkrysset, og lengst nord på strekningen i krysset på Gjerdemyra. Mens det er beregnet 
noe mer trafikk sydover fra Risørkrysset enn nordover på formiddagen, så ser vi en markant 
større trafikk som går nordover om formiddagen fra Gjerdemyrakrysset. Trafikkmengdene er 
stort sett styrt av pendlertrafikken som går ut av Risør og Kragerø om morgenen.  



FAGRAPPORT KOLLEKTIVTRAFIKK 

 
  

 
 

Side 46 av 51 
 

 

Til sammenlikning så er trafikknivået for både bil og kollektivtrafikk estimert til å være 
vesentlig mindre ut fra kryssene på Brokelandsheia og Fikkjebakke. Dette gjør at vi kan 
utpeke to kryss som er viktigere å tilrettelegge for kollektivtrafikk – dvs. Risørkrysset og 
Gjerdemyrakrysset, og to kryss som er mindre viktige – dvs. på Brokelandsheia og 
Fikkjebakke. Næring/handel ved kryssområdet kan påvirke reisemønsteret og dermed 
fordelingen mellom kryssene. Dette gjelder spesielt fordelingen mellom Fikkjebakke og 
Gjerdemyra. Valget om å gjøre Fikkjebakkekrysset til hovedkollektivanlegg i nord kan også 
forskyve disse prognosene noe. Dette gjenspeiles i anbefalingene i neste kapittel. 
 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over beregnet parkeringsbehov (basert på 
trafikkberegningene for 2060 i RTM) per kryss og hvilken krysstype som ble valgt etter en 
samlet vurdering.  
 
Tabell 5-5: Oppsummering av beregnet behov for pendlerparkering og oppstillingsplasser for buss 

Kryss Parkeringsplasser Foreslått utforming 

Gjerdemyra 63-125 rampeløsning 

Fikkjebakke 32-64 hybridløsning 

Brokelandsheia 25-49  rampeløsning 

Risørkrysset 51-103 hybridløsning 
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6 Anbefaling 
Det er motorveikryssene på endene av prosjektets strekning som de mest befolkede 
regionene rundt Risør og Kragerø har nytte av, dvs. det nye Risørkrysset samt krysset på 
Gjerdemyra. Basert på forventet trafikkbelastning i 2060 anbefales det i utgangspunktet en 
terminalløsning ved Gjerdemyra og Risørkrysset, og rampeløsninger for de andre to kryssene. 
Under planleggingsprosessen ble det avklart med lokale myndigheter at det er ønskelig å 
utvikle Fikkjebakke som hovedkollektivknutepunkt for Telemark-delen av reguleringsplanen. 
Med en hybridløsning ved Fikkjebakke i stedet, anbefales det at Gjerdemyra får en effektiv 
rampeløsning. Dette kapittelet gir anbefalinger for utformingen av kollektivløsninger i de fire 
kryssene langs E18 i planområdet. 

6.1 Gjerdemyra 
Gjerdemyra er motorveikrysset det estimeres størst behov for gode kollektivløsninger på 
langs prosjektet. Det er mange i dag som pendler nordover, og dette blir også viktig i 
fremtiden. Et godt anlagt kollektivanlegg på Gjerdemyra antas at vil kunne friste noen til å 
sette bilen her for så å bytte over til kollektivtransport videre nordover. Det anbefales en 
effektiv løsning som legger til rette for pendling nordover herfra.  
 
Med Fikkjebakke som hovedkollektivanlegg for Kragerø er det usikkert om ekspressbussene 
vil betjene begge kryssene. Derfor anbefales det å gå for en rampeløsning med enkle 
holdeplasser på Gjerdemyra, slik at ekspressbussene vil få minst mulig økt tidsforbruk ved å 
legge inn et ekstra stopp her. Det vil ikke være behov for full utbygging av parkeringsanlegg i 
første omgang, men det bør settes av arealer til fremtidig økning iht. anbefalt 
variasjonsområde. Det bør opprettes kiss & ride-plasser på begge sider av E18, i tilknytning 
holdeplassene for ekspressbuss. Disse bør ha plass til minst 3 biler hver. 
 

 
Figur 6-1: Det anbefales rampeløsning på Gjerdemyra 
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6.2 Fikkjebakke 
Fikkjebakke vil ikke uten videre bli et like viktig kollektivknutepunkt som det Tangen 
(Sannidal) er i dag. Trafikkberegningene viser egentlig ikke et behov for et veldig stort 
kollektivanlegg på Fikkjebakke. Men samtidig så er heller ikke full utbygging av 
næringsområdet på Fikkjebakke med i beregningene. Dette kan potensielt endre behovet for 
kollektivtilbudet og øke trafikkmengdene i krysset. Fikkjebakke er ønsket som fremtidig 
hovedkollektivknutepunkt for Kragerøområdet. Det antas at flertallet av de lokale bussrutene 
via Tangen vil strekke seg opp til Fikkjebakke i fremtiden. En del av disse vil ha endepunkt 
her, og har dermed behov for venteareal/snuplass. På grunn av forlenget reisetid opp til 
Fikkjebakke fra Tangen er det mindre klaring for bussrutene som har endestasjon her og går i 
fast frekvens mellom kollektivknutepunktet og f.eks. Kragerø. Dersom opprettholdelse av 
dagens frekvens på lokalbussen mellom knutepunktet her og Kragerø skal vektes sterkest, 
anbefales det å plassere terminalen for lokalbusser på sørsiden av motorveikrysset. En 
hybridløsning med terminal for lokalbuss og en rampeløsning for ekspressbussen er da den 
beste løsningen. Det er beregnet et behov på totalt 60 parkeringsplasser for Fikkjebakke, 
hvor hovedandelen bør ligge på sørsiden av E18 ved lokalbussterminalen. Det kan vurderes å 
sette av arealer til noe parkering og kiss & ride-plasser i nærheten av holdeplass til sørgående 
ekspressbuss, på nordsiden av E18. Hvis Fikkjebakke skal utvikles som hovedanlegg for 
pendlere og dermed delvis overta Gjerdemyra sin rolle bør det settes av arealer til en 
ytterligere utvidelse av parkeringsanlegg og kiss & ride-plasser. 
 

 
Figur 6-2: Det anbefales en hybridløsning på Fikkjebakke 
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6.3 Brokelandsheia 
På Brokelandsheia er det i dag en godt fungerende løsning mellom holdeplasser på rampene 
til E18 og lokalbusstilbudet. På grunn av relativt lave trafikktall som forventes i 2060 og 
dårlige plassforhold for en terminalløsning anbefales det en rampeløsning i krysset. En ny 
dimensjonert rampeløsning vil gi lavest tidsforbruk ifm. stopp for ekspressbussene langs E18. 
Høyere hastighet på E18 gir trafikksikkerhetsutfordringer med dagens holdeplasser på grunn 
av stor fartsforskjell tidlig/sent i rampene. I ny rampeløsning er derfor holdeplassene trukket 
lenger opp på rampene, der hastigheten er lavere. Beregnet parkeringsbehov er relativt lavt 
og ligger ved 40 park & ride plasser, tilnærmet som i dag. Dagens parkeringsanlegg kan 
utvides noe for å dekke dette. Det kan legges til rette for kiss & ride-plasser i nærheten 
holdeplassene på begge sider av motorveien, spesielt på østsiden. De bør være lett 
tilgjengelig for at de skal bli brukt.  
 

 
Figur 6-3: Det anbefales en rampeløsning på Brokelandsheia 
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6.4 Risørkrysset 
Kollektivanlegget i Risørkrysset overtar rollen som kollektivknutepunkt langs E18-traseen, fra 
dagens terminal på Vinterkjær. Trafikktallene for 2060 viser et større potensiale for pendling 
herfra enn ved Brokelandsheia, og et flertall av de reisende skal sørover. Det anbefales å 
anlegge en hybridløsning med terminal for lokalbuss og en rampeløsning. Dette gir minimal 
tidsbruk for ekspressbussene, og bedre komfort for busspassasjerene ombord (færre 
svingebevegelser). For å skaffe gode forhold for pendlere og andre kollektivreisende som skal 
bytte fra bil til buss anbefales det å etablere 80 parkeringsplasser ved Risørkrysset. 
Hovedandelen bør ligge på sørsiden av E18 ved lokalbussterminalen. Det bør etableres noe 
parkering og kiss & ride-plasser i tilknytning holdeplass til sørgående ekspressbuss, på 
nordsiden av E18. Lokalbussterminalen og hovedparkeringsplass er plassert i tilknytning til 
holdeplass for nordgående ekspressbuss, på samme side som gang- og sykkelveien som går 
nedover mot Risør.  
 

 
Figur 6-4: Det anbefales en hybridløsning ved Risørkrysset.  
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