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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 trafikale virkninger. 
 
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. Fagansvarlige har vært Patrick Ranheim for trafikkberegninger, 
Jens Chr. Rognlien for trafikale virkninger og Lárus Ágústsson for trafikksikkerhet.  
 
April 2021 
Rugtvedt  
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1 Sammendrag 
Det er gjort modellberegninger for trafikkmengder i 2030 og 2060 med ny E18 mellom 
Tvedestrand og Bamble. I tillegg er trafikale virkninger og trafikksikkerheten vurdert både på ny 
E18 og nytt lokalveinett. Ny E18 er planlagt med ny trasé langs denne strekningen med firefelts 
motorveistandard og fysisk adskilte kjøreretninger. Det er lagt inn fire planskilte kryss som 
kjører av og på ny E18 via rampesystemer og rundkjøringer med lokalveinettet. 
 
Planskilte kryssløsninger med ny E18 gjør at gjennomgangstrafikken på ny E18 kan 
opprettholde 110 km/t langs hele prosjektstrekningen. Rundkjøringer med nye ramper er 
vurdert, basert på erfaringstall for kapasitet gjennom rundkjøringer og makstimeandeler, å 
avvikle modellerte trafikkmengder uten køproblemer med god restkapasitet. 
 
Modellberegninger viser at mesteparten av trafikken fra dagens E18 overføres på ny E18. Bedre 
vei med tilhørende spart avstand og kjøretid vil gi noe økt etterspørsel etter reiser som gir økt 
trafikk både gjennom og til og fra steder i området. Dette medfører høyere fremtidig trafikk på 
ny E18 enn hva som ville vært tilfellet uten utbygging, samt noe høyere trafikk på tilførselsveier 
til den nye motorveien og i lokalveinettet ellers. Det gjøres flere tilpasninger i lokalveisystemet 
med veier som må legges om og nye tilførselsveier. To av fire motorveikryss for ny E18 i 
planområdet har plassering hvor det tidligere ikke har vært motorveikryss, noe som gir trafikale 
utslag i området. 
 
Bedre geometri og standard på ny E18 vil redusere faren for ulykker til tross for høyere 
hastighet og større fartsdifferanse. Planskilte motorveikryss og adskilte kjøreretninger bidrar 
spesielt positivt til trafikksikkerheten. Dagens E18 omgjøres til ny lokalvei som har høyere 
standard enn dagens lokalvei. I tillegg forventes ÅDT å bli kraftig redusert på dagens E18 som 
ny lokalvei, slik at risikoen for ulykker også vil bli redusert. ÅDT på de fleste lokalveier endres 
kun litt, noe som vurderes å ikke særlig endre risikoen for ulykker. På de få lokalveiene hvor 
ÅDT stiger kraftig vil risikoen for ulykker bli noe større. Foreslåtte tiltak på utsatte steder er 
beskrevet gjennom rapporten. 
 
Med ny E18 foreslås dagens E18 omklassifisert til fylkesvei som en del av lokalveinettet 
gjennom området. Denne vil fungere som en omkjøringsmulighet på de fleste strekningene ved 
stenging av ny E18. Omkjøring, forslag til omklassifisering, og endringer for veier i 
prosjektområdet er beskrevet i rapporten, og kan danne grunnlag for videre prosess knyttet til 
omklassifisering. 
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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. 

• Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye transportsystemet 
for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
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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 RTM-beregninger 
Det er gjort trafikkmodellberegninger for år 2030 og 2060 for tiltaket og referanse. Nasjonal 
modell for personreiser NTM6 (v1.48.03) og Regional transportmodell (RTM versjon 4.2.2) er 
brukt. I NTM6 behandles lange turer over 70 kilometer. Disse turene er svært sentrale for 
tiltaket da en høy andel av de som vil benytte ny E18 på strekninger reiser lengre enn 70 km. 
Det gjøres først beregninger i NTM6, deretter tas turmatriser fra denne modellen over i RTM 
hvor korte turer behandles og resultatene sammenfattes i modellens nettverk. Her tas også inn 
godsmatrise for tungbiltrafikk. Resultatene som presenteres i denne rapporten er dagens trafikk 
og modellert trafikk etter utbygging for året 2030. 
 
Modellen er kjørt for døgntrafikk. Det er kodet inn firefelts motorvei med fartsgrense på 110 
km/t gjennom hele planområdet. Resulterende tidsbesparelse kommer på cirka 10 minutter 
totalt gjennom strekningen i modellen for lette biler og cirka 7 minutter for godstrafikk. Traséen 
blir omtrent 2,5 kilometer kortere. 

3.1 Usikkerhet i beregningene 
Trafikktallene som er vist i denne rapporten er basert på tall fra NVDB (vegkart.no) og nevnte 
modeller. Tallene som presenteres er alltid sum begge retninger. I noen tilfeller er modelltall 
supplert med skjønn, dette gjelder lokalveier i området hvor det antas at detaljer i 
trafikkmodellen gjør at det blir feil trafikk på enkelte lenker. Det kan eksempelvis dreie seg om 
at modellen skjevfordeler trafikk mellom to veier. Trafikkmodellene har en soneinndeling som 
for noen lokale vurderinger kan bety unøyaktigheter. På de store hovedveiene, det vil si nye 
E18 og dagens E18 uten utbygging er det presentert enten rene modelltall eller tall fra 
vegkart.no. Resultater for store veier er gjerne gode i modellen da disse utgjør summen av 
trafikk på veldig mange reiserelasjoner slik at eventuelle feil og unøyaktigheter jevner seg ut. 
 
I noen tilfeller kan det også være usikkerhet knyttet til dagens trafikk da vi ikke har tilgang på 
pålitelige tellinger på alle veier.  
 
Trafikken på lokalveier og sideveier presenteres enkelte steder som et spenn mellom ulike 
verdier. Dette er gjort for å understreke at det er usikkerhet i estimatene samt å gi et anslag på 
hvilket trafikknivå som er sannsynlig. Alle modellerte trafikktall har imidlertid usikkerhet knyttet 
til seg selv om de presenteres som en enkelt verdi og ikke et spenn. I de tilfellene hvor 
trafikken presenteres som et spenn kan det heller ikke utelukkes at trafikken faller utenfor 
spennet. I tilfeller med ÅDT under 500 presenteres dette som <500 ÅDT uavhengig av hvor 
stor/liten trafikken er eller forventes å være. 
 
Den modellerte trafikken ligger også ti år frem i tid og det er da naturligvis usikkerhet knyttet til 
dette slik det er for alle prognoser for fremtiden.  

Bompenger 
All modellert trafikk i denne rapporten er basert på beregninger uten bompenger. Det betyr at 
observert trafikk på sideveier kan bli høyere enn rapportert her for de mest aktuelle 
omkjøringsveiene i den perioden bompengeinnkreving pågår. 
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For trafikksnittet mellom Brokelandsheia og Fikkjebakke under området Gjerstad nord ble det 
gjort en egen vurdering av omfanget av omkjøring på grunn av bompenger. Vurderingen er lagt 
til vedlegget av rapporten. 

3.2 Trafikkmengder langs ny E18 
Per i dag ligger trafikken på dagens E18 på mellom ÅDT 8 500 og ÅDT 10 800 i planområdet 
(vegkart.no). I transportmodellene er det estimert trafikkvekst frem til 2030 og 2060 og det er 
estimert trafikk på ny E18 i 2030 og 2060. De overordnede trafikktallene er gjengitt nedenfor 
på snittene mellom de nye kryssene på ny E18.  
 

 
Figur 3-1: Modellerte trafikkmengder [ÅDT] på ny E18 
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Tall i sort viser trafikk på dagens E18 uten utbygging og tall i lilla trafikk etter utbygging av E18. 
Tall for ny E18 i lilla er da ikke inkludert eventuell resterende trafikk på dagens E18 på de deler 
av strekningen hvor denne beholdes som lokalvei. 

3.3 Trafikkmengder i kryss med ny E18 
Figuren under viser modellresultater for antall av- og påkjøringer i kryssene med ny E18 for år 
2030. Disse kryssene og tilhørende trafikkmengder er videre vurdert i kap. 5.  
 

 
Figur 3-2: Modellerte trafikkmengder [ÅDT] i år 2030 på fire nye av- og påramper i kryss med ny E18. 

3.4 Sesongvariasjon 
Figuren under viser gjennomsnittlig døgntrafikk per måned i løpet av 2019. Registreringen er 
hentet fra nasjonal vegdatabank (NVDB) for Gjerde tellepunkt som ligger mellom dagens kryss 
ved Gjerdemyra og dagens kryss ved Sannidal sørøst for Fikkjebakke.  
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Figur 3-3: Variasjon i trafikk over året for snittet mellom Sannidal og Gjerdemyra på dagens E18, gjennomsnittlig 
antall passeringer per dag etter måned i året for år 2019. Kilde: https://www.vegvesen.no/trafikkdata/  
 
Trafikken i området varierer etter sesong med toppunkt i juli som i gjennomsnitt ligger ca. 65-
70 % høyere enn årsgjennomsnittet. Denne sesongvariasjonen gjelder for E18 i hele området 
og det er ingen grunn til at det ikke skal gjelde etter utbygging av ny E18. 

3.5 Trafikantgrupper, andeler 
Det er særlig lange personreiser som dominerer trafikken på strekningen. Det er også høy andel 
godstrafikk. Snittet mellom Brokelandsheia og Fikkjebakke som ligger midt på strekningen og er 
representativ for modellert trafikk på ny E18 har følgende beregnet trafikkmiks i planalternativet 
i år 2030. 
 

 
Figur 3-4: Trafikkmiks på strekningen i regional og nasjonal transportmodell for planalternativet i 2030 på snittet 
mellom Fikkjebakke og Brokelandsheia (regional transportmodell, beregning for 2030 av COWI) 
 
Det er kun 10 % korte personreiser (under 70 km reiselengde), i underkant av 70 % lange 
personreiser og i overkant av 20 % godstrafikk.  
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4 Trafikksikkerhet 
Trafikksikkerheten (TS) ved de nye kryssene og koblingspunktene, samt konsekvenser på det 
lokale veinettet er vurdert i dette kapittelet. Det er ikke gjennomført trafikksikkerhets-revisjon 
ved befaring, men vurderinger basert på tilgjengelig materiale og kunnskapen om området. 
Dette kapittelet består av dagens situasjon, historiske ulykker, og mer generelle vurderinger, 
mens trafikksikkerhet i foreslått løsning langs inndelte delstrekninger er gjort i kap. 5. 
Vurderinger beskriver mulige konsekvenser som i det videre arbeidet med byggeplan bør 
utredes nærmere. 

4.1 Generelt 
Trafikksikkerheten langs ny E18 er ivaretatt og forbedret fra dagens E18 med 
motorveistandard, fysisk adskilte kjøreretninger, og planskilte kryss. Generelt avhenger 
trafikksikkerheten av mengden flyttet trafikk da mer overført trafikk fra dagens E18 utgjør 
bedre trafikksikkerhet. 
 
Konsekvensanalysen1 fra kommunedelplanen fra 2019 beskriver for dagens E18 at med "de 
tiltakene som er gjennomført i de senere år har store deler av de aktuelle veistrekningene fått 
en forbedret og relativ god sikkerhetsmessig standard. Dette gjelder spesielt på de strekningene 
hvor det er etablert fysisk midtdeler, men også oppmerking av dobbel sperrelinje og 
sinusfresing har forbedret sikkerhetsstandarden. Veigeometri og veibredder er også stedvis bra, 
mens forbikjøringsmulighetene stort sett er begrenset til de få strekningene hvor det er etablert 
egne forbikjøringsfelt". Ny motorvei gir derfor mindre risiko for ulykker.  
 
Etablering av sekundærvei over hovedvei er valgt i tre av fire nye kryss, og vurderes som det 
viktigste prinsippet for anleggelse av nye kryssløsninger. En slik utforming vil medføre at 
trafikanter på hovedveien som kjører av veien til sekundærveinettet får naturlig 
hastighetsreduksjon som følge av stigningsforholdene, samtidig som trafikk til hovedveien 
enklere akselererer til hastighetsnivået på hovedveien. Rask akselerasjon for trafikanter fra 
sekundærvei til hovedvei vurderes å medføre mindre spredning i hastighet og dermed mindre 
påvirkning på eksisterende trafikk langs hovedvei. På Gjerdemyra er det valgt å anlegge krysset 
med hovedvei over sekundærvei. Geometriske forhold i området ligger til grunn for dette, blant 
annet at sekundærveien ligger lavere enn E18. En endring av dette vil ikke være 
hensiktsmessig, og vil også føre til at dagens E18-bru i samme område også må bygges om.  
 
Enhetlig, enkel, og så lik utforming av kryss som mulig gjør infrastrukturen enkel å forstå for 
trafikantene. Dette gjør at kjøremønster og plassering i felt, spesielt foran kryss, er lett å lese 
og forstå, noe som gjør at sjåfører ikke blir usikre. Dette påvirker trafikksikkerheten positivt. 
 
Innføring av bompenger kun på ny E18 vil føre til mindre overflytting av trafikk fra dagens E18 
til ny E18 pga. mindre attraktivitet/større kostnad for sjåførene. Bompenger på E18 og et godt 
sekundærveisystem vil medføre en «trafikklekkasje» fra ny E18 til det sekundære veinettet. 
Restriktive tiltak på sekundærveinettet bør eventuelt vurderes for å øke overgangen til ny vei. 
En større trafikkandel på et mindre trafikksikkert veinett enn ny E18 medfører en reduksjon i 

 
1 Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse E18 Dørdal – Grimstad (15.05.2019)  
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den totale trafikksikkerhetsgevinsten. Innkreving av bompenger på ny E18 vil slå ut på 
trafikkfordelingen/prognosene da en større andel av trafikken i perioden med bompenger vil 
overføres fra ny E18 til lokalveinettet.  
 
Plassering av bompengestasjoner sammen med etablering av eventuelle restriktive tiltak på 
sekundærveinettet vil påvirke denne situasjonen. Dette punktet må ha fokus i det videre 
planarbeidet for å redusere de trafikksikkerhetsmessige ulempene som bompengeinnkrevingen 
kan medføre. Perioden med innkreving av bompenger vil være begrenset og etter hvert 
bortfalle. Den trafikksikkerhetsmessige gevinsten etter bortfall av bompenger forventes da å 
øke. 

4.2 Dagens situasjon 
Som bakgrunn for å diskutere dagens situasjon for trafikksikkerheten er det sett på registrerte 
trafikkulykker i området i perioden 2008 – 2018. Fra 2008 til 30.11.2018 er det registrert 90 
trafikkulykker på strekningen Bamble – Tvedestrand. Se tabell 4-1. 
 
Tabell 1: Oversikt over alvorligste skadegrad ved trafikkulykker i perioden 2008 – 30.11.2018. Kilde NVDB. Fra: 
Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse1 

Bamble – Tvedestrand 
Alvorlighets-/skadegrad: Antall: 
Drept 5 
Meget alvorlig 1 
Alvorlig skadd 4 
Lettere skadd 79 
Uskadd 1 
Ikke registrert - 

 
Av de registrerte ulykkene er det stor overvekt av enslige kjøretøy som har kjørt utfor veien (40 
hendelser), etterfulgt av møteulykker (22 hendelser), og mellom kjøretøy i samme kjøreretning 
(19 hendelser). De gjenstående ulykkene er registrert som "andre ulykker" (8 hendelser) og 
ulykke ved avsvinging fra motsatte kjøreretninger (1 hendelse).  
 
Av ulykkene var 85 bilulykker og 5 motorsykkelulykker. 
 
Basert på de registrerte ulykkenes karakter og involverte trafikantgrupper vurderes 
ulykkesbildet å bære preg av E18 sin funksjon som hovedvei med stor trafikkmengde. 
Hoveddelen av de registrerte trafikkulykkene involverte enten kjøretøy med møtende 
kjøreretninger eller kun ett kjøretøy1. 
 
På dagens E18 er det etablert fysisk midtdeler på til sammen mindre enn halvparten 
av prosjektstrekningen. Strekningene med etablert midtdeler har høyere sikkerhetsmessig 
standard, men mangler egnede forbikjøringsmuligheter. De strekningene som mangler 
midtrekkverk og som har få og korte forbikjøringsmuligheter har størst forbedringspotensial 
trafikksikkerhetsmessig. 
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I 2019 ble flere alternativer for ny E18 analysert med hensyn til trafikksikkerhet vha. EFFEKT2. 
Resultatene viste såpass små forskjeller mellom linjene at det ikke var grunnlag for å si at én 
trasé var spesielt bedre trafikksikkerhetsmessig enn de øvrige alternativene1. 
 
Beregningene viste til gjengjeld at samtlige foreslåtte alternativer ville være betydelig bedre enn 
å beholde eksisterende vei. For hele det berørte veisystemet kan det i løpet av hele 
analyseperioden, altså f.o.m. 2022 t.o.m. 2061 ventes en reduksjon i: antall drepte på 20 – 21, 
antall hardt skadde på 30, lettere skadde på 296 – 311, og personskadeulykker på 185 – 233 
avhengig av alternativet1. 
 

Vurdering for lokalveier er nærmere beskrevet under inndelte delstrekninger i kap. 5. 

4.2.1 Plan 
Det er gjennomført en kvalitativ analyse av alternativene i Trafikksikkerhetsmessig 
konsekvensanalyse1 som en del av kommunedelplan for E18 Dørdal-Grimstad. Denne analysen 
er her anvendt som bakgrunn for en kvalitativ vurdering av trafikksikkerheten på valgt alternativ 
som er omtalt i dette prosjektet. 

4.2.2 Ulykker med myke trafikanter 
Det er ikke registrert ulykker på dagens E18 med myke trafikanter. Det er heller ikke lagt opp til 
bruk av E18 for myke trafikanter, derfor er ikke dette ytterligere vurdert eller omtalt. På 
lokalveinettet er det registrert ulykker med myke trafikanter. 
 
På ny E18 vil det være forbud mot gang- og sykkeltrafikk. Dette gjelder både langs 
veistrekningene og kryssing i plan. De eneste stedene gående og syklende kan ferdes i 
nærheten av ny E18 er gjennom motorveikryssene og ved holdeplasser for kollektivtrafikk. Ny 
motorvei vil være en større barriere enn i dag for gående og syklende uten kryssingsmuligheter. 
Dette vil kunne gi lengre omveier for disse trafikantene med ny E18. 
 
En stor gevinst for gående og syklende er at trafikken føres bort fra dagens veinett med ny 
E18. Dette gir bedre muligheter for gående og syklende som også gir større opplevd 
trygghetsfølelse og redusert risiko for ulykker.  
 
På enkelte lokalveistrekninger er det risiko for større trafikk – mer omtalt senere i rapporten.  

4.2.3 Møteulykker 
Ny vei bygges med fire kjørefelt og midtdeler. Risiko for møteulykker blir derfor tilnærmet 
eliminert, med unntak av feilkjøring. For å unngå feilkjøring bør det være tydelig markering i 

 
2 Kost/nytte-programmet EFFEKT er benyttet i Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse E18 Dørdal – 
Grimstad (15.05.2019) til å estimere forskjeller i ulykkeskostnader og ulykkestall for de ulike 
alternativene. Programmet tar utgangspunkt i trafikkprognosene og hvordan trafikken fordeler seg på de 
forskjellige veilenkene. Dette sammenholdes med ulike ulykkefrekvenser på de samme veilenkene. 
Ulykkesfrekvensene baserer seg på et statistisk gjennomsnitt av registrerte ulykker på veier med 
tilsvarende kvalitet og funksjon. 
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form av innkjørsel forbudt skilt og løsningene gis en geometrisk utforming som hindrer 
feilkjøring. 
 
Brede kjørefelt og etablering av midtrekkverk med passende styrke vil redusere påvirkning av 
motgående kjørefelt ved påkjørsel av rekkverket/midtdeler. 
 
Positiv effekt på møteulykker vil være størst på de strekningene som i dag mangler 
midtrekkverk. 

4.2.4 Utforkjøringsulykker 
Risiko for utforkjøringsulykker vurderes som redusert med bakgrunn i ny og slakere kurvatur, 
større veibredder, utslått sideterreng, og forskriftsmessig rekkverk og sikkerhetsutforming.  

4.2.5 Kryssulykker/kryssplassering og ulykker knyttet til avkjørsler 
Nye kryss bygges som planskilte kryss, som er mer trafikksikre enn kryss i plan. Kryssene 
legges slik at det er tilstrekkelig plass til en riktig utforming for å imøtekomme kapasitetsbehov. 
De valgte krysstypene er standardisert for å gi mest mulig enhetlig utforming, som også 
harmonerer med naboparsellene.  
 
Risikoen for ulykker tilknyttet avkjørsler vurderes som liten. Konfliktpunkt er ved av- og 
påkjørsler til ny E18 med kjørende som reduserer farten ved avkjøring. Dette gir risiko for 
påkjøring bakfra, kjørende som skal ut på motorveien med mindre fart enn 
gjennomgangstrafikken på motorveien, samt feltskifte. Potensialet for sikkerhetsgevinst 
tilknyttet dette problempunktet er beskjedent. Risikoen for ulykker i kryss vurderes samlet sett 
som redusert på grunn av bedre kryssutforming. 

4.2.6 Ulykker knyttet til feltskifte og forbikjøringer 
Antall kjørefelt og veiens oppbygging legger til rette for gjennomgående muligheter for feltskifte 
og forbikjøringer som kan gjennomføres på en sikker måte. Risikable forbikjøringer på dagens 
E18 knyttet til korte forbikjøringsstrekninger, redusert sikt, m.m., unngås med nytt normalprofil 
med to kjørefelt i hver kjøreretning. 
 
Videre vil motorveien legge til rette for at bilistene kan justere eget fartsnivå etter eget 
ønske/komfort. Det vil være mulig å ha et noe ulikt fartsnivå på trafikken uten at dette skaper 
stressituasjoner og farlige forbikjøringer. En firfeltsvei vil bety en stor forbedring også når det 
gjelder feltskifte og forbikjøringer. 

4.2.7 Påkjøring bakfra 
Ulykker med påkjøring bakfra vurderes redusert på grunn av bedre sikt og geometriske 
forhold. På dagens E18 er det til tider stor trafikk med kødannelse og uventede stopp. Dette 
medfører risiko for påkjøring bakfra. Ny vei vil ha større veibredde og bedre kapasitet. 
Risikoreduksjonen er også knyttet til nye kryssløsninger. Ulike fartsnivåer vil til gjengjeld gi 
risiko for påkjøringer bakfra, men fordelene overgår ulempene. 
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4.2.8 Ulykker med tunge kjøretøy 
Risiko vurderes redusert for ulykker med tunge kjøretøy på grunn av generell økt kvalitet på 
veien med fire kjørefelt, bedre sikt- og stigningsforhold, større veibredde, og gode 
forbikjøringsmuligheter. 

4.2.9 Motorsykkelulykker 
Det har vært 5 motorsykkelulykker på dagens vei. Risiko for MC-ulykker vurderes redusert på 
grunn av økt veikvalitet, bedre horisontalkurvatur, og bedre vannavrenning på veidekket. 
Ryddet sideterreng uten veirekkverk og tette rekkverk er også fordelaktig for denne 
trafikantgruppen. 

4.2.10 Viltpåkjørsler 
Risiko for påkjørsel av storvilt vurderes redusert fordi ny E18 får viltgjerde langs hele 
strekningen. Dagens veinett har en begrenset lengde på viltgjerdet. Risiko for påkjøring av 
småvilt som går under viltgjerdet vil kunne øke på grunn av et høyere fartsnivå på veien. 

4.2.11 Tunnelulykker 
Den nye E18 forventes å redusere ulykkesrisiko ved tunneler. I dag er det to korte tunneler 
(under 250 m) på strekningen, begge ved Vinterkjær/Risør. Disse har ett felles løp med trafikk i 
begge retninger. På den nye motorveien er det planlagt to kortere tunneler på strekningen, en i 
Tvedestrand kommune, og den andre i Kragerø kommune. Begge er under 250 m, og planlagt 
med separate tunnelløp. Hvis veiprofilen fortsetter uendret gjennom tunnelene vurderes 
trafikksikkerheten uendret sammenlignet med vei i dagen. Standarden på de nye toløps-
tunnelene blir vesentlig bedre enn dagens ettløpstunneler, i tillegg til at de blir møtefrie. 
Trafikksikkerheten er dermed vurdert ivaretatt.  

4.2.12 Skred 
Ny veilinje antas å være noe bedre ved at skredutsatte partier/fjellskjæringer gjennomgås og 
sikres. I forbindelse med bygging av ny vei foretas forundersøkelser og stabilitetssikring. 

4.2.13 Anleggsfase 
Generelt vurderes det som positivt at ny vei anlegges utenfor bebodde områder og 
eksisterende vei, slik at bygging av ny vei kan gjennomføres uten at gjennomgående trafikk 
berøres i anleggsfasen. Større andel av ny vei som legges i eksisterende trasé forventes å gi 
større ulemper/sikkerhetsmessige problemer for trafikantene i anleggsperioden. 

4.2.14 Solblending 
I forbindelse med bygging av nye veier opplever en fra tid til annen at solblending kan oppstå 
som et problem. Terrenginngrepene ved nye firefelts veier er så store og omfattende, at 
omgivelsene rundt veiene blir åpnet opp. En positiv effekt er at dette gir bedre lys- og 
siktforhold for trafikantene. En negativ effekt er at en lavtstående blendende sol midt imot 
trafikkretningen, spesielt i et åpent terreng, kan være sjenerende og i noen tilfeller direkte 
trafikkfarlig med tanke på siktforhold. Problemet er mindre på firefeltsveier med atskilte 



FAGRAPPORT TRAFIKALE VIRKNINGER 

 
  

 
 

Side 17 av 95 
 

 

kjøreretninger enn på tofeltsveier, men er likevel et problemområde som bør gjøres 
oppmerksom på ved videre prosjektering.  
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5 Utredning av delstrekninger 
I dette kapittelet er planstrekningen mellom Bamble og Tvedestrand inndelt i 7 ulike 
delstrekninger. Inndelingen er gjort i denne rapporten for å gjøre det lettere å finne frem til de 
trafikale vurderingene for spesifikke delstrekninger. For hver delstrekning er trafikale virkninger 
av planen nærmere beskrevet, utredninger av betydelige endringer i trafikkmengder langs veier 
og gjennom kryss i modellberegninger fra dagens situasjon, og beskrivelser av trafikksikkerhet. 
Det er gjort grove vurderinger av krysskapasiteten langs nye kryss i planen basert på 
modellerte trafikkmengder, men det er ikke gjort detaljerte kapasitetsberegninger i denne fasen 
av prosjektet. Inndelingen av delstrekningene er kort beskrevet i rekkefølge fra nord til sør i 
tabell under, og er følgende utredet i egne underkapitler. 
 
Tabell 2: Delstrekninger, fra nord til sør. 

Delstrekning: Fra: Til: 
Bamble Dørdal (plangrense) kommunegrense 

Bamble/Kragerø 
Kragerø nord kommunegrense 

Bamble/Kragerø 
kryssing av Tyvannselva 

Kragerø sør kryssing av Tyvannselva fylkesgrense Vestfold og 
Telemark/Agder 

Gjerstad nord fylkesgrense Vestfold og 
Telemark/Agder 

Sunda (elv) 

Gjerstad sør Sunda (elv) kommunegrense Gjerstad/Risør 

Risør/Vegårshei kommunegrense Gjerstad/Risør kommunegrense 
Risør/Tvedestrand 

Tvedestrand kommunegrense 
Risør/Tvedestrand 

Tvedestrand (plangrense) 

 
Utredning av delstrekningene omtaler ikke mindre veier som privatveier, skogsveier, m.m. da 
disse i stor grad opprettholder forbindelsene de har i dag. De legges i stor grad i kulverter 
under ny E18, og får kun mindre omlegginger der det er hensiktsmessig. 
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5.1 Bamble 
Delstrekning Bamble utgjør i denne rapporten strekningen mellom Dørdal (plangrensen) og 
kommunegrense Bamble/Kragerø. Strekningen er vist på kart i følgende figur. 
 

 
Figur 5-1: Delstrekning Bamble (ny E18 i gult, endringer på lokalveier i blått) 

5.1.1 Beskrivelse av foreslått løsning 
Ny E18 går i ny trasé langs hele denne delstrekningen, mens dagens E18 består som ny 
lokalvei. På strekningen Rugtvedt – Dørdal åpnet nybygd E18 i desember 2019 som ved Dørdal 
blir påkoblingspunkt for ny E18 i dette prosjektet. Det er ingen rampesystem for ny E18 på 
delstrekningen. Den nye traseen går i bru over dagens E18, som kobles tilbake mot fv. 363 
Europaveien (gammel E18 øst for planområdet). Det åpnes opp for at mindre veier langs 
strekningen kan få kobling mot dagens E18 der det er hensiktsmessig.   

Delstrekning Bamble 
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Figur 5-2: Endringer i veinettet ved Dørdal 
 
Fv. 363 Gamle Sørlandske kuttes og mister gjennomkjøringsmuligheten der ny E18 krysser 
veistrekningen (markert 1 i figuren over). Gamle Sørlandske øst for ny E18 blir en blindvei (2) 
fra kryss med gamle E18 (Dørdalkrysset). Gamle Sørlandske vest for ny E18 får ny kobling (3) 
mot dagens E18 slik at lokalveiforbindelsen opprettholdes. Bakkeveien (4) kobles mot dagens 
E18, og strekningen (5) med kulvert under dagens E18 bort til Gamle Sørlandske blir 
forbindelse for gående og syklende. Rørholtveien (6) legges om i sør slik at den går rett over i 
Gamle Sørlandske uten kryss (7). Busstoppet Rørholtkrysset forsvinner siden forbindelsen 
videre østover på Gamle Sørlandske er brutt (1). Busstoppet Bakkeveien (3) kan overta 
funksjonen til Rørholtkrysset. 
 

 
Figur 5-3: Omlegging av Gamle Sørlandske sør for Bakkevannet 
 

1 2 

6 

7 
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Ved sørenden av Bakkevannet vil fv. 363 Gamle Sørlandske forskyves litt pga. ny E18. 
Skogenveien går i bru over ny E18.  
 
Endringer langs delstrekningen er oppsummert i følgende tabell. Tabellen forholder seg til 
dagens vei og veinavn, mens nye veier er satt inn med kursiv.  
 
Tabell 3: Oppsummering av endringer, Bamble 
Dagens vei og 

veinavn 
Strekningsbeskrivelse Endring 

Ny E18 mellom Dørdal og Kragerø 
kommune 

Planalternativ. Kobles på eksisterende ny 
E18 (Rugtvedt-Dørdal) ved Dørdal 

E18 (dagens) mellom Dørdal og Kragerø 
kommune 

Blir ny lokalvei, kobles mot fv. 363 
Europaveien i øst 

Fv. 363 Gamle 
Sørlandske 

øst for Rørholtveien Blindvei, adkomst fra Dørdalkrysset 

Fv. 363 Gamle 
Sørlandske 

vest for Rørholtveien Avsluttes med sving til Rørholtveien, ny 
kobling mot dagens E18 (T-kryss). Mindre 
omlegging av trase, ellers uendret 

Fv. 3364 
Rørholtveien 

fra fv. 363  Omlegging mot Gamle Sørlandske fra kryss 
til kurve 

Sv. 8 
Bakkeveien 

fra fv. 363  Gjøres om til gang- og sykkelvei fra fv. 363 
og gjennom kulvert under dagens E18. Ny 
kobling mot dagens E18 

 

5.1.2 Trafikkmengder 

Strekning 
Modellberegninger gir at E18 får ÅDT 13 700 i planalternativet på strekningen mellom 
eksisterende motorveikryss på Langrønningen og nytt motorveikryss på Gjerdemyra, i 2030. Til 
sammenligning har dagens E18 gjennom samme område ÅDT på 10 800 i 2019 (vegkart.no). 
 
Det aller meste av trafikk overføres fra dagens E18 til ny E18. Dagens E18 estimeres til å få 
svært lav trafikk etter utbygging. Trafikken på Rørholtveien estimeres til samme nivå som i dag. 
Gamle Sørlandske vil bli skilt i to ved ny E18 omtrent ved Rørholtveien. På vestsiden er det 
estimert omtrent samme ÅDT som per i dag mens på østsiden estimeres lav trafikk etter 
tiltaket. 
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Tabell 4: Trafikknivå, Bamble 
 Dagens ÅDT Estimert ÅDT 2030 

planalternativ 
Rørholtveien (fv. 3364)   <500   <500 
Gamle Sørlandske (fv. 363) øst for 
Rørholtveien (fv. 3364) 

1 800 <500 

Gamle Sørlandske (fv. 363)* vest for 
Rørholtveien (fv. 3364) 

  1 800 500-2 000 

Dagens E18 øst for Rørholtveien (fv. 3364) 10 800 <500 
Dagens E18 vest for Rørholtveien (fv. 3364) 10 800 <500 

*Usikkert trafikkgrunnlag for eksisterende og fremtidig situasjon 

Kryss 
Det er ikke planlagt kryss/rampesystem på denne delstrekningen. Det er heller ikke identifisert 
andre kryss som får vesentlige trafikale utfordringer som følge av planen. Generelt overføres 
mesteparten av dagens trafikk til ny E18 som gir mindre trykk på eksisterende veinett. 

5.1.3 Trafikksikkerhet 
Figur 5-5 viser ulykker langs delstrekningen i perioden fra og med 2010. 
 

 
Figur 5-4: Ulykker på dagens vei i området i perioden fra og med 2010 (vest). Kilde: vegkart.no 
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Figur 5-5: Ulykker på dagens vei i området i perioden fra og med 2010 (øst). Kilde: vegkart.no 
 
På dagens E18 er det registrert 4 ulykker fra 2010 mellom plangrense ved Fosstveit og 
kommunegrense Bamble/Kragerø ved Plassen, følgende beskrevet:  

• Påkjøring bakfra (1) 
• Møting i kurve (1) 
• Ulykke med uklart forløp ved møting (1) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve (1) 

 
Dagens E18 øst og vest for Rørholtveien (fv. 3364) vil få en stor reduksjon i ÅDT med 
tilhørende reduksjon i antall ulykker.  Risiko for møteulykker på motorvei blir tilnærmet 
eliminert, med unntak av feilkjøring. Bedre geometri på ny E18 vil redusere faren for påkjøring 
bakfra og ulykker med enslige kjøretøy til tross for høyere fart og større fartsforskjeller.  
 
På Gamle Sørlandske (fv. 363) øst for Rørholtveien er det registrert 4 ulykker siden 2010: 

• Møting i kurve (3)  
• Forbikjøring (1)  

 
På Gamle Sørlandske (fv. 363) vest for Rørholtveien er også 4 ulykker registrert siden 2010: 
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• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve (1)  
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve (1)  
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning (1)  
• Møting i kurve (1) 

 
Veier som får små endringer i trafikkmengder får liten endring i forhold til trafikksikkerhet, ref. 
tabell 3. 
 
Ved Handfang/Grådalen endres forbindelsen fra Gamle Sørlandske til Rørholtveien med en 
krapp kurve. Her anbefales i neste fase av prosjektet å legge inn passende skilt3; farlig sving 
(skilt 100 eller 102) og retningsmarkering i ytterside kurve (skilt 904). 
 

 
Figur 5-6: Krapp kurve ved Grådalen/Handfang (Rørholtveien) samt ny kobling mellom Gamle Sørlandske og dagens 
E18 
 
På Gamle Sørlandske (fv. 363) vest for Rørholtveien (fv. 3364) vil trafikken endres så lite at 
dette vurderes å ikke ha virkning på trafikksikkerheten.  
 
Dagens Rørholtveien (fv. 3364) har ingen registrerte ulykker og får liten endring i ÅDT. 
Trafikksikkerheten opprettholdes derfor langs denne veien.  
 
Ved Tronskjær etableres kulvert hvor fv. 363 Gamle Sørlandske føres under ny E18. I neste 
fase av prosjektet må stoppsikt sikres i kulverten ved ev. å sette ned fartsgrensen for å ha 
tilstrekkelig oversikt. 
 
Lyshindring bør etableres hvor Gamle Sørlandske og ny E18 ligger tett på hverandre og i 
samme nivå, og hvor det er risiko for blending (se figur 5-3 ovenfor). 
 

 
3 Trafikkskilt, 2018, Statens vegvesen: 
https://www.vegvesen.no/_attachment/1089676/binary/1257792?fast_title=Trafikkskilt%2C+veioppmerk
ing+og+trafikklyssignaler.pdf  

https://www.vegvesen.no/_attachment/1089676/binary/1257792?fast_title=Trafikkskilt%2C+veioppmerking+og+trafikklyssignaler.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/1089676/binary/1257792?fast_title=Trafikkskilt%2C+veioppmerking+og+trafikklyssignaler.pdf
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5.2 Kragerø nord 
Delstrekning Kragerø nord utgjør i denne rapporten strekningen mellom kommunegrense 
Bamble/Kragerø og til der ny E18 krysser Tyvannselva. Strekningen er vist på kart i følgende 
figur.  
 

 
Figur 5-7: Delstrekning Kragerø nord. Ny E18 i gult, endringer på lokalveier og kryss i blått. 

5.2.1 Beskrivelse av foreslått løsning 
Fremtidig E18 går i ny trasé langs hele denne delstrekningen. Dagens E18 består, og vil bli ny 
lokalvei. Det åpnes derfor opp for at mindre veier langs strekningen kan få kobling mot denne 
der det er hensiktsmessig. Dagens E18 legges i kulvert under ny E18 der disse krysser 
hverandre på strekningen. Det skjer ved Hulldalen og Mastereidmyra øst for Gjerdemyra. 
Linjeføringen endres noe for å korte ned kryssingene. Sør for Gjerdemyra legges dagens E18 i 
ny trasé fra Holtane og opp til fv. 38 Drangedalsveien ved Preståsen.  
 
Øvrige mindre veier som krysses av ny E18 legges i kulvert, med mindre veiforbindelsen kan 
opprettholdes ved kobling mot andre nærliggende veier.    
 
 

Delstrekning Kragerø nord 
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Figur 5-8: Kryssområdet på Gjerdemyra 
 
Ved Gjerdemyra er det planlagt et rampesystem for ny E18 som bindes sammen med 
fv. 38 Drangedalsveien (merket 1 i figuren over) og dagens E18 (2). Ny E18 går på bru over 
Drangedalsveien. Krysset på Gjerdemyra vil være det foretrukne krysset for trafikk mellom 
Kragerøområdet og E18 nordover. Dagens E18 og Drangedalsveien kobles sammen i 
rundkjøringen (3) vest for det nye motorveikrysset. Fv. 3366 Farsjøveien (4) legges om nord for 
nytt motorveikryss, slik at den får kobling mot dagens E18.   
 

 
Figur 5-9: Endringer i veinett ved Holtane. Ny E18 i rødt, omlegging av dagens E18, og Nordre og Søndre 
Holtanesletta i blått. 
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Ny E18 går delvis i samme trasé som dagens E18 og Søndre Holtanesletta sør for Gjerdemyra. 
Derfor får dagens E18 en ny forbindelse opp til Dragendalsveien i området Holtane – Bråtane – 
Preståsen, som vist i figuren over. Søndre Holtanesletta forsvinner mellom Gjerdemyra og 
Holtane. Sør for Holtane får den tilknytning til dagens E18. Nordre Holtanesletta får ny adkomst 
fra Drangedalsveien vest for Gjerdemyrakrysset, og legges om i området rundt Holtane pga. 
konflikt med dagens E18 og ny E18. 
 
Endringer langs delstrekningen er oppsummert i følgende tabell. Tabellen forholder seg til 
dagens vei og veinavn, mens nye veier er satt inn med kursiv.  
 
Tabell 5: Oppsummering av endringer, Kragerø nord 

Dagens vei og 
veinavn 

Strekningsbeskrivelse Endring 

Ny E18 mellom Bamble kommune 
og Gjerstad kommune 

Planalternativ 

E18 (dagens) inn mot kryss ved 
Gjerdemyra fra nordvest 

Ny lokalvei, med kobling i rampekryss med 
Drangedalsveien og ny E18 

E18 (dagens) mellom Gjerdemyra og 
Sannidal 

Ny lokalvei, med avkjørsler til Søndre 
Holtanesletta, Heglandsveien mm. Ny trasé 
fra Holtane opp til Drangedalsveien ved 
Preståsen 

Fv. 3366 
Farsjøveien 

nordover fra kryssområde 
på Gjerdemyra 

Ny tilkobling til dagens E18/sekundærkryss 

Sv. 31 Søndre 
Holtanesletta 

langs dagens E18 på 
østsiden 

Forsvinner pga. ny E18 nord for Holtane. 
Kobles mot dagens E18 sør for Holtane 

Sv. 30 Nordre 
Holtanesletta 

langs dagens E18 på 
vestsiden 

Mister gjennomkjøring ved Holtane der den 
krysses av ny E18. Får ny adkomst i nord 
mot Drangedalsveien 

Fv. 38 
Drangedalsveien 

fra Gjerdemyra og 
nordover mot Drangedal 

Sekundærvei i kryss med ny E18 

Fv. 38 
Drangedalsveien 

fra Gjerdemyra og sørover 
mot Sannidal 

Sekundærvei i kryss med ny E18. Kobling 
mot Farsjøveien fjernes. Ny kobling mot 
Dagens E18 fra sør, i rundkjøring ved 
Preståsen 

 

5.2.2 Trafikkmengder 

Strekning 
Frem til Gjerdemyrakrysset fra øst er det beregnet en ÅDT 13 700 på E18. På neste snitt 
vestover mellom Gjerdemyra og nytt motorveikryss på Fikkjebakke viser beregninger en ÅDT 
11 300. Dette kan sammenlignes mot ÅDT 8 500 på dagens E18 mellom Gjerdemyra og 
Sannidal. Av øvrige veier i området har vi følgende trafikkbilde: 
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Tabell 6: Trafikknivå, Kragerø nord 
 Dagens ÅDT Estimert ÅDT 2030 

planalternativ 
Fv. 3366 Farsjøveien <500 <500 
Fv. 38 Drangedalsveien nord for Gjerdemyra 1 000 1 500-2 000 
Fv. 38 Drangedalsveien sør for Gjerdemyra 2 350 2 500-3 500 
Dagens E18 nord for Gjerdemyrakrysset 10 800 <500 
Dagens E18 sør for Gjerdemyrakrysset 8 500 <500 

 
Det estimeres at det aller meste av trafikken overføres fra dagens E18 til ny E18 etter 
utbygging. Videre estimeres trafikkvekst for Drangedalsveien som er sekundærvei for 
motorveikrysset på Gjerdemyra. Denne trafikkveksten skyldes økt etterspørsel etter reiser til og 
fra området etter utbygging, i tillegg til generell trafikkvekst frem til år 2030. Det er noe 
usikkerhet i estimatene, fordeling av trafikk mellom Gjerdemyra-krysset og Fikkjebakke-krysset 
kan slå annerledes ut enn i trafikkberegningene. 

Kryss 
Langs delstrekningen gjennom Gjerdemyra er det planlagt ett kryss med av- og 
påkjøringsramper til og fra E18 i begge retninger. Krysset er vist i følgende figur. 
 

 
Figur 5-10: Rampesystem med ny E18 og omtrentlig ÅDT, Gjerdemyra 
 
I modellen er det beregnet henholdsvis 1 500 og 1 600 i ÅDT på av- og påkjøringsrampene som 
vender nordover. På ramper som vender sørover er det estimert ca. 250 ÅDT på hver rampe. 

Beregnet ÅDT 2030 ifm. nytt kryss 
Antall kjøretøy i begge retninger 

1 900 

2 500 

250 

250 

3 500 

1 500 

1 600 

<500 
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Det er altså estimert vesentlig høyere trafikk nordover enn sørover for dette krysset, noe som 
henger sammen med den korte avstanden til neste kryss sørover på Fikkjebakke. Trafikken på 
de nordvendte rampene for dette krysset er den høyeste estimerte trafikken blant rampene på 
motorveikryssene i planområdet.  
 
Eventuelle utfordringer med trafikkavviklingen vil forekomme i rundkjøringene tilknyttet 
rampene. Det er beregnet størst trafikk på den østligste rundkjøringen med beregnet 
gjennomsnittlig døgntrafikk på 250 kjøretøy inn mot rundkjøring fra sør/ny E18, 1 600 kjøretøy 
ut fra rundkjøring mot nord/ny E18, og 2 500 kjøretøy til og fra vestre veiarm (flertall inn), og 3 
500 kjøretøy til og fra østre veiarm. Dette utgjør i underkant av 4 000 kjøretøy inn mot 
rundkjøringen ila. en dag. Erfaringsmessig vil makstimen utgjøre ca. 10-15 % av ÅDT, som 
mest konservativt utgjør litt over 550 kjøretøy i makstimen. Basert på erfaringsmessige tall 
klarer en rundkjøring å avvikle ca. 1 500 kjøretøy per time med ett sirkulerende felt, som 
dermed betyr at det er stor restkapasitet i krysset. Basert på beregnede trafikkmengder og 
erfaringsbaserte kapasitets- og makstime-tall vurderes krysset derfor å ikke få betydelige 
avviklingsproblemer. Dette gjelder også for ferietrafikken, tidligere omtalt i kap. 3.4. 
 
Fv. 38 Drangedalsveien som er sekundærvei for krysset, har en estimert ÅDT på 1 900 på 
nordsiden og 3 500 på sørsiden. Av dette er det da 3 600 som benytter krysset og en 
gjennomgangstrafikk på ca. 700 ÅDT (telles med på begge sider av veien). I den sørlige 
rundkjøringen vil det være i underkant av 4 000 ÅDT (her kommer også trafikk til/fra 
Drangedalsveien nord som enten kjører av motorveien fra sør eller skal på motorveien 
nordover). I den nordlige rundkjøringen kan forventes om lag 3 500 ÅDT. I tillegg vil 
kollektivtrafikk trafikkere i rundkjøringene og kryssene. Det vil ikke være 
avviklings/kapasitetsproblemer i normalsituasjon.  
 

5.2.3 Trafikksikkerhet 
Figur 5-11 til Figur 5-16 viser ulykker i Kragerø nord i perioden fra og med 2010. 

 
Figur 5-11: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (midt og nord) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
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Figur 5-12: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (sør) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
 

På dagens E18 er det registrert 15 ulykker. 12 av disse er registrert langs strekningen siden 
2010: 

• Møting i kurve (2) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve (1) 
• Ulykke med dyr innblandet (2) 
• Møting på rett veistrekning (3) 
• Påkjøring bakfra (2) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett veistrekning (1) 
• Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor veien (1) 
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Dagens E18 øst vil få en stor reduksjon i ÅDT (fra 10 800 til <500) og dermed stor reduksjon i 
antall ulykker. Risiko for møteulykker på motorvei blir tilnærmet eliminert, med unntak av 
feilkjøring og risiko for ulykker med dyr vil være liten pga. viltgjerder. Bedre geometri på ny E18 
vil redusere faren for påkjøring bakfra og ulykker med enslig kjøretøy selv om høyere hastighet 
og større fartsdifferanse vil forminske potensialet for reduksjon i antall ulykker.  
 

 
Figur 5-13: Ulykker ved dagens kryss på Gjerdemyra i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
 
De siste 3 ulykkene langs dagens E18 siden 2010 er registrert i krysset ved Gjerdemyra: 

• Uhell med uklart forløp mellom kjøretøy med samme kjøreretning  
• Vending foran kjørende i motsatt retning 
• Møting i kurve 

 
Ved dagens kryss på Gjerdemyra er det registrert følgende ulykker på fv. 38 siden 2010: 

• Møting i kurve 
• Påkjøring bakfra ved venstresving 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve  
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Figur 5-14:  Anbefalt rampeløsning for kollektiv på Gjerdemyra. (E18TB Fagrapport kollektivtrafikk, COWI) 
 
Bedre kryssgeometri på ny E18 inkl. av- og påkjøringsrampene vil redusere risiko for ulykker.  
I krysset vil det være noe gang- og sykkeltrafikk med behov for å krysse ny E18, bl.a. for å 
komme til bussholdeplasser. Dette vil være mulig på gang- og sykkelvei nord for de to 
rundkjøringer. Det foreslås at gang- og sykkeltrafikken får vikeplikt ved kryssing av kjørende 
trafikk så de er mer oppmerksomme, da området ikke er i en by. Samtidig foreslås redusert 
fartsgrense på fv. 38 og dagens E18 i kryssområdet. 
 
Dagens E18 legges i kulvert under ny E18 to steder på strekningen mellom Dørdal og 
Gjerdemyra. Ved Hulldalen planlegges kurver på begge sider av kulverten. Her kan forbikjøring 
forbys hvis det ikke er forbikjøringssikt. Ved Mastereidmyra etableres den andre kulverten. Det 
må i neste fase av prosjektet sikres at det er stoppsikt, ev. ved å sette fartsgrensen ned. 
Forbikjøring forbys hvis det ikke er forbikjøringssikt. 
 

 
Figur 5-15: Kryssing av dagens E18 ved Hulldalen (ved kommunegrense Kragerø/Bamble) 
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Det er sett på det følgende lokalveinett i Kragerø nord – se figur 5-16.  
 

 
Figur 5-16: Ulykker på dagens lokalveinett i Kragerø nordvest i perioden fra og med 2010. Se figur 5-13 for 
Gjerdemyrakrysset. Kilde: vegkart.no 
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Figur 5-17: Ulykker på dagens lokalveinett i Kragerø nordøst i perioden fra og med 2010. Se figur 5-13 for 
Gjerdemyrakrysset. Kilde: vegkart.no 
 
Følgende ulykker (4) er registrert på Helleveien (fv. 363) fra Gamle Sørlandske til Kragerøveien 
(fv. 38) siden 2010: 

• Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor veien 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett veistrekning 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve 
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• Ulykke med dyr innblandet 
• Påkjøring bakfra ved venstresving 
• Venstresving foran kjørende i motsatt retning 
• Møting i kurve. 

 
På Gamle Sørlandske (fv. 363) vest for Rørholtveien (fv. 3364) vil trafikken endres meget lite. 
Dette vil også gjelde Helleveien og vurderes ikke å få virkning på trafikksikkerheten. 
 
Følgende ulykker (6) er registrert på Kragerøveien (fv. 38) og Drangedalsveien (fv. 38) fra 
Helleveien (fv. 363) og til kryss Gjerdemyra siden 2010: 

• Påkjøring bakfra i rundkjøring 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett veistrekning 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 
• Møting i kurve 
• Påkjøring bakfra 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve. 

 
På Farsjøveien er registrert 1 ulykke siden 2010: 

• Møting i kurve. 
 
På Drangedalsveien nord for kryss Gjerdemyra er registrert følgende ulykke (1) på lokalvei 
siden 2010: 

• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve. 
 
RTM-beregningene viser en økning i ÅDT fra 1 000 til mellom 1 500 og 2 000 på 
Drangedalsveien med risiko for økning i antall ulykker.  
 
Veier som får lite endringer i trafikkmengder får liten endring i forhold til trafikksikkerhet, ref. 
tabell 4. 
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5.3 Kragerø sør 
Delstrekning Kragerø sør utgjør i denne rapporten strekningen fra der ny E18 krysser 
Tyvannselva til fylkesgrense Vestfold og Telemark/Agder. Strekningen er vist på kart i følgende 
figur. 
 

 
Figur 5-18: Delstrekning Kragerø sør, endelig utforming ved Fikkjebakke kan avvike noe. Ny E18 i gult, endringer på 
lokalveier og kryss i blått. 

5.3.1 Beskrivelse av foreslått løsning 
Fremtidig E18 går i ny trasé på nesten hele delstrekningen, og dagens E18 blir ny lokalvei. Det 
åpnes derfor opp for at mindre veier langs strekningen kan få kobling mot den nye lokalveien 
der det er hensiktsmessig. Helt i sør ved Bråtvann går ny E18 inn på dagens E18-trasé. Her vil 
dagens E18 fra øst kobles sammen med Gamle Sørlandske fra vest, for å opprettholde 
sammenhengende lokalvei. Gamle Sørlandske mellom Sannidal og Bråtevann mister dermed sin 
funksjon som lokalvei i dag.   
 
Øvrige mindre veier som krysses av ny E18 legges i kulvert, med mindre veiforbindelsen kan 
opprettholdes ved kobling mot andre nærliggende veier. 
 

Delstrekning Kragerø sør 
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Figur 5-19: Kryssområde på Fikkjebakke, endelig utforming kan avvike noe 
 
Ved Fikkjebakke er det planlagt et rampesystem for ny E18, som bindes sammen med fv. 3374 
Krokenveien (merket 1 i figuren over) fra nordvest, og en ny tilførselsvei (2) ned til Sannidal 
mot sørøst. Dagens delstrekning av Krokenveien (3) mellom Fikkjebakke og Sannidalsveien 
stenges for gjennomgangstrafikk sør for steintransporten på Kåsa. Forbindelsen opprettholdes 
for myke trafikanter. Tilførselsveien (4) forbinder nordsiden av krysset med Krokenveien. 
Næringsområdet er planlagt å beholde dagens avkjørsel på Krokenveien. Krysset på Fikkjebakke 
vil være det foretrukne krysset for trafikk mellom Kragerøområdet og E18 sørover. En ny 
rundkjøring forbinder tilførselsveien og dagens E18 med eksisterende veinett på Sannidal. 
Plankrysset mot dagens E18 kan forenkles for å frigjøre areal. 
 

1 

3 

2 

4 
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Figur 5-20: Ny rundkjøring forbinder veiene nord for dagens E18 
 
Den nye tilførselsveien mellom Fikkjebakke og Sannidal prosjekteres etter 
dimensjoneringsklasse Hø1; fartsgrense 80 km/t. Parallelt med veien prosjekteres ny gang- og 
sykkelvei. Denne forlenges sør for ny rundkjøring og over dagens E18 med ny gang- og 
sykkelbru parallelt med dagens kjørebru. 
 

 
Figur 5-21: Nye koblinger mellom ny E18, dagens E18 og Gamle Sørlandske, ved Bråtvann 
 
Ved Bråtvann lengst sør på delstrekningen føres dagens E18 over på Gamle Sørlandske 
(kv. 1175/fv. 3688). Bråtevann overgangsbru fjernes. Gamle Sørlandske østover mot Sannidal 
vil ikke lenger ha en funksjon som omkjøringsvei, og kan omgjøres til annen vei etter 
kommunens ønske. 
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Endringer langs delstrekningen er oppsummert i følgende tabell. Tabellen forholder seg til 
dagens vei og veinavn, mens nye veier er satt inn med kursiv.  
 
Tabell 7: Oppsummering av endringer, Kragerø sør 

Dagens vei og 
veinavn 

Strekningsbeskrivelse Endring 

Ny E18 mellom kryss Gjerdemyra 
og Gjerstad kommune 

Planalternativ 

Ny tilførselsvei mellom Fikkjebakke og 
Sannidal/Tangen 

Planalternativ. Dim.klasse Hø1. Kobles mot 
Sannidalsveien og dagens E18 i ny 
rundkjøring 

Ny tilførselsvei nord for motorveikryss og 
bort til Krokenveien 

Ny tilførselsvei, kobles mot Krokenveien 
nordover  

E18 (dagens) mellom Holtane og 
Sannidal 

Ny lokalvei, med avkjørsler til 
Heglandsveien mm. Dagens kryss på 
Sannidal består 

E18 (dagens) mellom Sannidal og 
Bråtvann 

Ny lokalvei. Kobles sammen med Gamle 
Sørlandske ved Bråtvann i vest. Åpnes for 
nye avkjørsler/kryss langs traseen   

Fv. 3374 
Krokenveien 

nordfra og ned til 
Fikkjebakke 

Kobles mot ny tilførselsvei nord for ny E18, 
ellers uendret 

Fv. 3374 
Krokenveien 

fra Fikkjebakke til 
Sannidal 

Ikke lenger gjennomkjøring for biltrafikk. 
Åpen for gang- og sykkeltrafikk 

Fv. 3374 
Sannidalsveien 

fra Krokenveien til kryss 
dagens E18 

Redusert funksjon. Ny rundkjøring i kryss 
mot dagens E18 

Kv. 1156 
Heglandsveien 

fra fv. 3374 
Sannidalsveien 

Ny kobling mot kryssarm mellom ny 
rundkjøring og dagens E18  

Kv. 1175 Gamle 
Sørlandske 

fra Ramsåskollen/ 
Spåmannsmyra til 
Bråtevann overgangsbru 

Bråtevann overgangsbru fjernes. Nesten 
ikke bebyggelse langs veien.  

Kv. 1175 Gamle 
Sørlandske 

fra Bråtevann 
overgangsbru til Gjerstad 
kommune 

Kobles sammen med dagens E18 og blir ny 
lokalvei. Må oppgraderes. Bråtevann 
overgangsbru fjernes. Redusert hastighet i 
kurven ved Bråtevann 

 

5.3.2 Trafikkmengder  

Strekning 
Ny E18 har en beregnet ÅDT på 11 300 etter utbygging i 2030 både på østsiden og vestsiden 
av nytt kryss på Fikkjebakke. Til sammenligning ligger trafikken på dagens E18 på 8 500 
nordøst for Sannidal, og sørvest ligger den på 8 000. Dagens E18 estimeres å få minimal trafikk 
på begge sider av Sannidalkrysset, da trafikken overføres til ny E18. Videre vestover mot 
Brokelandsheia går dagens E18 etter hvert over i fv. 3688 Gamle Sørlandske (ved Bråtvann) via 
ny tilkobling til denne da traseen til dagens E18 benyttes av ny E18. Det blir ny tilførselsvei fra 
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Sannidal og opp til nytt motorveikryss ved Fikkjebakke (Krokenveien benyttes ikke). 
Oppsummering for sideveier i området: 
 
Tabell 8: Trafikknivå, Kragerø sør 
 Dagens ÅDT Estimert ÅDT 2030 

planalternativ 
Dagens E18 nordøst for Sannidal 8 500 <500 
Dagens E18 sørvest for Sannidal 8 000 <500 
Fv. 363 Sannidalsveien mellom Rinde og 
Sannidal/Tangen 

3 500-3 750 2 500-4 000 

Krokenveien nord for Fikkjebakke 800 500-1 000 
Krokenveien mellom Sannidal og Fikkjebakke 700 <500 
Ny tilførselsvei mellom Sannidal og Fikkjebakke - 1 500-2 000 
Ny vei mellom motorveikryss og Krokenveien 
på nordsiden 

- 1 000-1 500 

Kv. 1175 Gamle Sørlandske mellom Sannidal 
og Bråtvann 

<500* <500 

*mangler grunnlag, vurderes mindre trafikkert enn Gamle Sørlandske mellom Bråtvann og Sunde 
 
På fv. 363 Sannidalsveien (fra rundkjøring x fv. 38 ved Rinde til Sannidal forbi Kil) estimeres 
omtrentlig samme trafikknivå i 2030 som dagens trafikktall.  
 
Det blir naturligvis trafikkvekst mellom Sannidal og Fikkjebakke siden motorveikrysset flyttes til 
Fikkjebakke. Ny tilførselsvei vil ta unna denne trafikken. Nivået her er estimert til 1 500-2 000 
ÅDT for 2030. Det er usikkerhet knyttet til dette estimatet. Nivået er følsomt for trafikantenes 
valg mellom av-/påkjøring ved Fikkjebakkekrysset og av-/påkjøring i Gjerdemyrakrysset, samt 
videre utvikling for dagens E18 på strekningen mellom Sannidal og Gjerdemyra, altså standard 
og fartsgrense for denne veien. I området er det usikkerhet knyttet til hvordan reisende til og 
fra Kragerø som skal benytte motorvei vil fordele seg på de ulike av- og påkjøringsmulighetene. 
I retning sørvest er det uansett naturlig å benytte krysset på Fikkjebakke, mens i retning 
nordøst kan både Fikkjebakkekrysset, Gjerdemyrakrysset og Langrønningen via Gamle 
Sørlandske tenkes brukt. Dette vil ha effekt da trafikken for den nye tilførselsveien til 
Fikkjebakkekrysset, dagens E18 mellom Sannidal og Gjerdemyra, Sannidalsveien og Gamle 
Sørlandske mot Langrønningen. Særlig i perioden med bompenger kan det være at en del av 
trafikken her vil gå på dagens E18 og Gamle Sørlandske. 
 
Det er planlagt videre utvikling av næringsområdet på Fikkjebakke slik at trafikken til 
Fikkjebakke kan øke vesentlig i fremtiden. Det meste av trafikkvekst antas å komme langs ny 
E18, men det kan også bli høyere trafikk på ny tilførselsvei.  

Kryss 
Langs delstrekningen gjennom Kragerø sør er det planlagt ett kryss med av- og 
påkjøringsramper til og fra E18 i begge retninger. Krysset er vist i følgende figur. 
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Figur 5-22: Rampesystem med ny E18 og modellert ÅDT, Fikkjebakke, endelig utforming kan avvike noe 
 
Modellberegninger viser en gjennomsnittlig døgntrafikk på om lag 400 til 500 ÅDT på samtlige 
ramper. Det er altså like mange som vil benytte krysset i begge retninger. Den sørligste 
rundkjøringen har størst beregnet belastning i det nye krysset, men vurderes å ikke gi 
avviklingsproblemer. Dette er basert på erfaringsbaserte kapasitet- og makstimetrafikk-verdier 
som tidligere beskrevet i kap. 5.2.2. 

5.3.3 Trafikksikkerhet 
Figur 5-23 til Figur 5-26 viser ulykker på dagens vei i Kragerø sør i perioden fra og med 2010. 
 

 
Figur 5-23: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (øst) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
 

Beregnet ÅDT 2030 ifm. nytt kryss 
Antall kjøretøy i begge retninger 

500 

400 

1 700 

400 

1 300 

400 

900 
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Figur 5-24: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (midt) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
 

 
Figur 5-25: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (vest) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
 
På dagens E18 er det registrert følgende 10 ulykker siden 2010: 

• Møting på rett veistrekning (2) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 
• Påkjøring bakfra (2) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning (2) 
• Møting i kurve. 

 
ÅDT på dagens E18 forventes å reduseres fra 8 500 til under 500. Dette vil redusere antall 
ulykker betydelig.  
 
Risiko for møteulykker på motorvei blir tilnærmet eliminert, med unntak av feilkjøring. Bedre 
geometri på ny E18 vil redusere faren for påkjøring bakfra og ulykker med enslig kjøretøy selv 
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om høyere hastighet og større fartsdifferanse vil forminske potensialet for reduksjon i antall 
ulykker. 
 
På dagens Krokenveien/Sannidalsveien mellom Sannidal og Fikkjebakke er registrert følgende 4 
ulykker siden 2010: 

• Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning (kryss med E18) (1) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning (1) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve (2) 

 

 
Figur 5-26: Ulykker på dagens Krokenveien/Sannidalveien mellom Sannidal og Fikkjebakke (øst)i perioden fra og med 
2010. Kilde: vegkart.no 
 

 
Figur 5-27: Ulykker på dagens Krokenveien/Sannidalveien mellom Sannidal og Fikkjebakke (vest) i perioden fra og 
med 2010. Kilde: vegkart.no 
 
Trafikken på Krokenveien/Sannidalveien mellom Sannidal og Fikkjebakke forventes å falle fra 
700 til under 100. Risiko for ulykker vil derfor reduseres. 
 
På dagens Krokenveien nord for Fikkjebakke er det registrert følgende ulykke siden 2010: 

• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i venstrekurve 
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ÅDT her forventes og endres fra 700 til mellom 500 og 1 000. Dette vurderes ikke å endre 
risikoen for ulykker. Ulykker øst for dagens E18 i Sannidal og på Kjølerbrøndsveien er ikke talt 
med. Ulykke på dagens E18 er talt med tidligere. 
 
I krysset vil det være noe gang- og sykkeltrafikk mellom Sannidal og Fikkjebakke med behov 
for å krysse motorveirampene for å komme til bussholdeplassene.  
 

 
Figur 5-28: Anbefalt hybridløsning for kollektiv på Fikkjebakke. (hentet fra E18TB Fagrapport kollektivtrafikk, COWI)  
 
Det foreslås at gang- og sykkeltrafikken får vikeplikt ved kryssing av kjørende trafikk så de er 
mer oppmerksomme, siden området ikke er i en by. Disse forslag bør vurderes i prosjektets 
neste fase. 
 
Som tidligere nevnt etableres ny tilførselsvei mellom Sannidal og Fikkjebakke og mellom 
motorveiskryss og Krokenveien på nordsiden. Denne vil gi kortere og raskere vei til krysset fra 
Fikkjebakke, for bil og kollektivt og spare Krokenveien (kulturmiljø, naturmiljø og nærmiljø) for 
veiutbygging og økt trafikk. Den første vei forventes å få ÅDT på 1 500 til 2 000 avhengig av 
mulighet for å benytte dagens E18 mellom Sannidal og Gjerdemyra. Det meste av 
trafikkøkningen forventes å gå direkte til/fra ny E18.  
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Figur 5-29: Ny vei mellom Fikkjebakke og dagens E18 ved Sannidal via nytt kryss med ny E18. Krokenveien stenges 
for kjøretøy ved Kåsa. Endelig utforming kan avvike noe 
 
Den nye veien vil få bedre geometri enn dagens Krokenveien. Dette vil redusere 
sannsynligheten for ulykker. For å minimere sannsynligheten for ulykker ytterligere foreslås 
følgende innarbeidet i prosjektets neste fase:  

• Etablering av farlig sving-skilt, og retningsmarkering i ytterside kurve 
• Fartsgrensen mellom Krokenveien og nordsiden av motorveikrysset settes til 60 km/t 

 
Dagens delstrekning av Krokenveien mellom Fikkjebakke og Sannidalsveien stenges for 
gjennomgangstrafikk sør for steintransporten på Kåsa. Forbindelsen opprettholdes for myke 
trafikanter som dermed får en trygg krysning av ny E18 her. 
 
En ny rundkjøring ved Tangen forbinder tilførselsveien og dagens E18 med eksisterende veinett 
i Sannidal. Dette vil forbedre trafikksikkerheten i kryssområdet. I rundkjøringen vil det være noe 
gang- og sykkeltrafikk gjennom flere armer, siden gang- og sykkelveien skifter side før og etter 
rundkjøringen. Det foreslås redusert fartsgrense ved rundkjøringen. 
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Figur 5-30: Ny rundkjøring forbinder veiene nord for dagens E18, ny vei mot Fikkjebakke sees mot nord 
 
Ved Bråtvann går ny E18 inn på dagens E18-trasé. Her vil dagens E18 fra øst kobles sammen 
med Gamle Sørlandske fra vest, for å opprettholde sammenhengende ny lokalvei. Den nye 
kurven ved sammenkoblingen vil være krapp (se Figur 5-31) for fartsgrense 90 km/t og fordi 
det finnes en avkjørsel tett på kurven (merket 1 i figuren under). I dag er det midtrekkverk på 
dagens E18 fra øst og gjennom kurven. Pga. koblingen ved den nye overgangskurven, må 
midtrekkverk avsluttes før avkjørsel (1) vest for kurven. Gamle Sørlandske har en dårligere 
geometri enn dagens E18 så det er viktig at trafikantene advares i god tid om skifte i 
veistandard. Derfor foreslås fartsgrensen satt ned til 60 km/t. Advarsel om kryss, farlig sving-
skilt, og retningsmarkering i ytterside kurve bør også vurderes.  
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Figur 5-31: Dagens E18 kobles på Gamle Sørlandske med krysninger på begge side av kurven 
 

 
Figur 5-32: Dagens E18 hvor den planlegges koblet på Gamle Sørlandske. Ny kurve er mer krapp enn dagens. 
Dagens rekkverk må avsluttes før nytt kryss lenger mot vest. Det ikke er rekkverk på Gamle Sørlandske. Kilde: 
Google Street View 
 
 
 
 
 

1 
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5.4 Gjerstad nord 
Delstrekning Gjerstad nord utgjør i denne rapporten strekningen mellom fylkesgrense Vestfold 
og Telemark/Agder og elven Sunda. Strekningen er vist på kart i følgende figur. 
 

 
Figur 5-33: Delstrekning Gjerstad nord. Ny E18 i gult, endringer på lokalveier i blått. 

5.4.1 Beskrivelse av foreslått løsning 
Fremtidig E18 går stort sett i samme trasé som dagens E18 på denne delstrekningen. Øst for 
Abel skole går ny E18 over i egen trasé, og fortsetter sørover mot Brokelandsheia. Det er ingen 
rampesystem for ny E18 gjennom delstrekningen. Fv. 3688 Gamle Sørlandske opprettholdes 
som lokalvei fra fylkesgrensen mot Vestfold og Telemark (Kragerø kommune), til Sunde hvor 
den kobles sammen med dagens E18 (merket 1 i figur under). Rasteplassene på Østerholtheia 
beholdes og kobles på fylkesveien. Rasteplassene vil ikke være tilgjengelig fra ny E18. 
 

Delstrekning Gjerstad nord 
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Figur 5-34: Kobling mellom Gamle Sørlandske og dagens E18. 
 
Der dagens E18 kobles mot Gamle Sørlandske føres dagens E18 som gjennomgående vei, mens 
Gamle Sørlandske (2 i figur 5-34) fra vest får vikeplikt inn i T-krysset (1). Denne blir adkomstvei 
til Abel skole, og Gjerstad kommune vurderer denne stengt for gjennomkjøring over gamle 
Sunde bru (3). Bruen planlegges da å bli gang- og sykkelvei. Eventuell stenging av gamle 
Sunde bru inngår ikke i Nye Veiers prosjekt med ny E18. 
 

1 
2 

3 

Dagens E18 
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Figur 5-35: Endringer på veinett ved Sunde/Østerholt 
 
Fra Abel skole (merket 1 i figur 5-35) og nordover anlegges det gang- og sykkel-vei langs 
Gamle Sørlandske (2) helt bort til fv. 3696 Holteveien (3). Det etableres kulvert for kjørevei og 
gang- og sykkelvei under ny E18 ved punkt 4. 
 
Øvrige mindre veier som krysses av ny E18 legges i kulvert under eller bru over, med mindre 
veiforbindelsen kan opprettholdes ved kobling mot andre nærliggende veier.   
 

4 

3 2 

1 
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Figur 5-36: Ny forbindelse for hoved-lokalvei mellom Østerholt i nordøst, Gjerstad i nordvest, og Brokelandsheia mot 
sørvest. NB. Stiplet strek er fra varsel om oppstart (ikke planavgrensning). 
 
Endringer langs delstrekningen er oppsummert i følgende tabell. Tabellen forholder seg til 
dagens vei og veinavn, mens nye veier er satt inn med kursiv.  
 
Tabell 9: Oppsummering av endringer, Gjerstad nord 

Dagens vei og 
veinavn 

Strekningsbeskrivelse Endring 

Ny E18 mellom Kragerø kommune 
og kryss Brokelandsheia 

Planalternativ 

E18 (dagens) mellom Bråtvann og 
Sunde 

Veistrekning fjernes pga. ny E18 

E18 (dagens) mellom Sunde og 
Brokelandsheia 

Kobles til Gamle Sørlandske ved Sunde i 
øst, og blir ny lokalvei 

Fv. 3688 Gamle 
Sørlandske 

mellom Kragerø kommune 
og Sunde 

Blir liggende som den er, lokalvei. Kobles 
mot dagens E18 ved Sunde 

Fv. 3688 Gamle 
Sørlandske 

fra Sunde til Sundebru Kommunen vurderer å stenge Gamle 
Sunde bru for biltrafikk. Blir Adkomstvei til 
Abel skole m.m. fra øst. Sekundærvei i nytt 
T-kryss der Gamle Sørlandske kobles mot 
dagens E18 
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5.4.2 Trafikkmengder 

Strekning 
Ny E18 mellom Fikkjebakke og motorveikryss på Brokelandsheia får en ÅDT estimert til 11 300 i 
2030. Til sammenligning ligger dagens E18 langs samme strekning på 8 000-8 550. Det aller 
meste av trafikken overføres til ny E18. Dagens E18 og Gamle Sørlandske vil til sammen utgjøre 
omkjøringsvei og lokalvei på strekningen langs ny E18. Gamle Sørlandske og dagens E18 går i 
parallell som i dag fra Sannidal til Bråtvann, deretter forsvinner dagens E18 frem til omtrent 
Abel skole vest for Østerholt. Ved stenging av biltrafikk over Sunde bru vil all biltrafikk herfra 
ledes ned på dagens E18 her.  
 
Tabell 10: Trafikknivå, Gjerstad nord 
 Dagens ÅDT Estimert ÅDT 2030 

planalternativ 
Dagens E18 mellom 
Bråtvann og Sunde* 

8 550 0 (legges ned) 

Fv. 3688 Gamle Sørlandske 
mellom Bråtvann og Sunde* 

500-750 200-1 000 

Fv. 3688 Gamle Sørlandske 
fra Sunde* til Sundebru  

750 <500 

Dagens E18 fra Sunde* til 
bru over Sunda 

8 550 200-1 000 (kobles sammen 
med gamle Sørlandske) 

*Punkt for påkobling mot dagens E18 etter utbygging 
 
Det estimeres lav trafikk på veien langs ny E18 trasé som består dels av dagens E18 dels av 
Gamle Sørlandske, slik som det er lav trafikk på Gamle Sørlandske på strekningen per i dag. 
For veiene fv. 418 nord for Brokelandsheia og fv. 417 nordvest for Brokelandsheia er det ikke 
estimert vesentlig trafikkvekst, men det er ikke usannsynlig med noe høyere trafikk etter 
utbygging i 2030, både som følge av generell trafikkvekst og etterspørselsvekst som følge av 
bedre vei. 
 
Det ble gjort en egen vurdering av muligheten for økt bruk av omkjøringsvei i området på 
grunn av bompenger. Dette for å vurdere behov for grunnundersøkelser. Vurderingen finnes i 
vedlegg til rapporten. 

Kryss 
Det er ikke planlagt kryss/rampesystem på denne delstrekningen. Det er heller ikke identifisert 
andre kryss som får vesentlige trafikale utfordringer som følge av planen. Generelt overføres 
mesteparten av dagens trafikk til ny E18 som gir mindre trykk på eksisterende veinett. 

5.4.3 Trafikksikkerhet 
Figur 5-37 til figur 5-50 viser ulykker på delstrekningen i perioden fra og med 2010. 
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Figur 5-37: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (nord) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
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Figur 5-38: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (syd) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
 
På dagens E18 er det registrert følgende 6 ulykker siden 2010: 

• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett veistrekning 
• Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler 
• Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor veien 
• Påkjøring bakfra 

 
Forbedret geometri på ny E18 vil redusere faren for påkjøring bakfra og ulykker med enslig 
kjøretøy til tross for høyere fart og større fartsulikheter.  
 



FAGRAPPORT TRAFIKALE VIRKNINGER 

 
  

 
 

Side 55 av 95 
 

 

Dagens E18 har ÅDT på 8 000-9 000. Dette forventes å bli redusert til 500-1 000 som derfor 
reduserer risikoen for ulykker. 
 
På Gamle Sørlandske (fv. 3688) er registrert følgende 4 ulykker siden 2010: 

• Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor veien 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning 

 
Dagens Gamle Sørlandske har ÅDT mellom 500 og 750 og estimeres å få mellom 200 og 1 000. 
Dette vil ikke endre faren for ulykker vesentlig. 
 
Som tidligere nevnt vurderer Gjerstad kommune om gamle Sunde bru stenges – se figur 5-34. 
Bruen er ønsket som egen gang- og sykkelvei og bidrar til tryggere skolevei til Abel skole, med 
redusert trafikkmengde forbi skolen. Stengning av brua for kjøretøy vil til gjengjeld gi omvei for 
lokaltrafikk. Eventuell stenging av gamle Sunde bru inngår ikke i Nye Veiers prosjekt med ny 
E18. 
 
Fra Abel skole og nordover anlegges ny gang- og sykkel-vei langs Gamle Sørlandske helt til fv. 
3696 Holteveien, øst for kulverten (4) under ny E18 ved Holte (se figur 5-35). Dette gir en 
tryggere skolevei. 
 
Gamle Sørlandske går i dag gjennom en mindre kulvert under dagens E18 med bortimot 90-
graders sving (Se figur 5-39). Her er det registrert en ulykke med enslig kjøretøy kjørte utfor på 
høyre side i høyrekurve (se innskutt figur i figur 5-38). Kurven og stigningen gir dårlige 
siktforhold. NVDB oppgir radien på svingen til ca. 11 m. Dersom Gamle Sørlandske skal 
benyttes som toveis avlastningsvei/beredskapsvei kan det være utfordrende å få større kjøretøy 
gjennom ved møtende trafikk. Svingradier viser at store kjøretøy må over i motsatt felt for å 
kunne svinge her (se figur 5-40). 
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Figur 5-39: Kulvert i Gamle Sørlandske gjennom Sunde og opp Østerholtheia (Google Street View). 
 

 
Figur 5-40: Kulvert på Gamle Sørlandske, lange kjøretøy har problemer med å komme under uten å også bruke 
motgående kjørebane. Figuren viser sporing av modulvogntog i retning mot Sunde. Sporing i motsatt retning, og 
med vogntog, viser samme behovet for bruk av begge felter gjennom kurven og kulverten.  
 
Det foreslås følgende tiltak for senere detaljprosjektering:  

• Fartsreduserende tiltak med skilting ned til 40 km/t 
• Signalregulering med enveis trafikk i bruk ved omkjøringssituasjoner 
• Skilting med farlig sving eller smal vei/innsnevring. 
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5.5 Gjerstad sør 
Delstrekning Gjerstad sør utgjør i denne rapporten strekningen mellom elven Sunda og 
kommunegrense Gjerstad/Risør. Strekningen er vist på kart i følgende figur. 
 

 
Figur 5-41: Delstrekning Gjerstad sør. Ny E18 i gult, endringer på lokalveier i blått. Dagens E18 som er planlagt 
fjernet stiplet i rødt. 

5.5.1 Beskrivelse av foreslått løsning 
Fremtidig E18 går i ny trasé fra Sunde i nord og nesten frem til Brokelandsheia. Fra 
Brokelandsheia og sørover går ny E18 i samme trasé som dagens E18 frem til der dagens vei 
gjør en kurve mot øst, ca. 1,5 km før Pinesundet. Fra denne kurven og ned til Moland skal 

Delstrekning Gjerstad sør 
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dagens E18 fjernes/saneres. Istedenfor fortsetter ny E18 rett frem i ny trasé forbi 
kommunegrensen mot Risør.   
 

 
Figur 5-42: Dagens E18 blir ny lokalvei fra Sunde til Brokelandsheia. Ny lokalvei merket i blått, kryss i rødt og ny E18 
i gult. 
 
Dagens E18 blir ny og mer effektiv lokalvei fra Sunde til Brokelandsheia, og overtar dermed 
lokalveifunksjonen til fv. 418 Gjerstadveien på samme strekning. Nord for Brokelandsheia 
kobles dagens E18 inn på fv. 418 Gjerstadveien. Denne fortsetter som lokalvei sør for 
Brokelandsheia, helt til Akland i Risør kommune.  
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Figur 5-43: Krysset på Brokelandsheia, gangkulvert og ny kobling mellom lokalveier 
 
Ved Brokelandsheia er det planlagt delvis gjenbruk av eksisterende 
rampesystem/motorveikryss. I tillegg til gangkulvert er det lagt inn gang- og sykkelvei gjennom 
krysset.  
 
Øvrige mindre veier på delstrekningen som krysses av ny E18 legges i kulvert, med mindre 
veiforbindelsen kan opprettholdes ved kobling mot andre nærliggende veier. 
 
Endringer langs delstrekningen er oppsummert i følgende tabell. Tabellen forholder seg til 
dagens vei og veinavn, mens nye veier er satt inn med kursiv.  
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Tabell 11: Oppsummering av endringer, Gjerstad sør 
Dagens vei og 

veinavn 
Strekningsbeskrivelse Endring 

Ny E18 mellom Kragerø kommune 
og Risør kommune 

Planalternativ 

E18 (dagens) mellom Sunde og 
Brokelandsheia 

Kobles til Gamle Sørlandske ved Sunde i 
øst. Blir ny lokalvei, tar over for 
Gjerstadveien mellom Sunda og 
Brokelandsheia. Kobles mot Gjerstadveien 
rett nord for krysset på Brokelandsheia 

E18 (dagens) sør for Brokelandsheia Forsvinner, ny E18 i samme trasé 

Fv. 418 
Gjerstadveien 

nord for Brokelandsheia Ikke lokal hovedvei lenger. Kobles med T-
kryss inn mot ny lokalvei (dagens E18 - fv. 
418) i sør 

Fv. 418 
Gjerstadveien 

gjennom Brokelandsheia Kobles mot dagens E18 i nord, ellers 
uendret 

Fv. 418 
Gjerstadveien 

sør for Brokelandsheia Uendret. Lokalvei mot Risør 

 

5.5.2 Trafikkmengder 

Strekning 
Ny E18 har estimert ÅDT på 11 300 nord for motorveikryss på Brokelandsheia og 11 200 sør for 
Brokelandsheia. Til sammenligning har dagens E18 9 000 rett nord for krysset og 9 700 sør for 
krysset.  
 
Dagens E18 beholdes på strekningen fra krysset mellom dagens E18 og Gjerstadveien og ned til 
Brokelandsheia-krysset. Dette blir en viktig tilførselsvei til den nye motorveien som får god 
standard og fartsgrense.  
 
Tabell 12: Trafikknivå, Gjerstad sør 
 Dagens ÅDT Estimert ÅDT 2030 

planalternativ 
Fv. 418 Gjerstadveien fra Sunde til 
Brokelandsheia* 

1 700 <500* 

Dagens E18 fra Sunde til Brokelandsheia 9 000  1 500-2 000 
Dagens E18 Brokelandsheia og sørover 9 700 0 (legges ned) 
Fv. 418 Gjerstadveien sør for nytt motorveikryss 1 150 1 500-2 000 
Fv. 418 mot Gjerstad 1 700 1 500-2 500 
Fv. 417 mot Gryting <500 500-1 000 

*Frem til påkoblingspunktet der veien kobles på dagens E18 etter utbygging 
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Kryss 
Langs delstrekningen gjennom Brokelandsheia er det planlagt ett kryss med av- og 
påkjøringsramper til og fra E18 i begge retninger. Krysset er vist i følgende figur. 
 

 
Figur 5-44: Rampesystem med ny E18 og ÅDT, Brokelandsheia. Endelig utforming kan avvike noe 
 
I det nye krysset ved Brokelandsheia viser modellberegninger en gjennomsnittlig 
døgntrafikkmengde på mellom 400 og 500 ÅDT langs ramper. Den vestligste rundkjøringen har 
størst beregnet belastning i det nye krysset med totalt ca. 5 200 kjøretøy både inn og ut av 
rundkjøringen ila. en dag. Rundkjøringen vurderes derfor å ikke gi avviklingsproblemer basert 
på erfaringsbaserte kapasitet- og makstimetrafikk-verdier som tidligere beskrevet i kap. 5.2.2. 

Beregnet ÅDT 2030 ifm. nytt kryss 
Antall kjøretøy i begge retninger 

500 

400 

800 

400 

400 

1 800 

1 700 

est. <500 

<500 
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5.5.3 Trafikksikkerhet 
Ulykker i Gjerstad sør i perioden fra og med 2010 vises i Figur 5-45 til Figur 5-47. 
 

 
Figur 5-45: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (nord) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
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Figur 5-46: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (midt) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
 

 
Figur 5-47: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (sør) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
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På dagens E18 er det registrert følgende 5 ulykker siden 2010: 
• Påkjøring bakfra (3) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve (1) 
• Møting på rett veistrekning (1) 

 
ÅDT på dagens E18 forventes å bli redusert fra dagens 9 000 til mellom 1 500 og 2 000. Dette 
vil forbedre trafikksikkerheten på dagens E18.   
 
Ny E18 etableres med motorveistandard og forventes derfor å få lav risiko for ulykker. Bedre 
geometri vil redusere faren for påkjøring bakfra og ulykker med enslig kjøretøy til tross for 
høyere hastighet og større fartsdifferanse. Risiko for møteulykker på motorvei blir tilnærmet 
eliminert, med unntak av feilkjøring.  
 
Motorveikryss på Brokelandsheia er plassert på samme sted som dagens kryss for å gjenbruke 
deler av dagens kryss. Det er ikke registrert ulykker i krysset siden 2010 – se figur 5-45. 
 

 
Figur 5-48: Holdeplasser for ekspressbuss i ramper (1), og lokalbuss på lokalvei (2) (COWI/Nye Veier) 
 
I dag ligger holdeplasser for ekspressbusser langs rampene. Høyere hastighet på E18 gir 
trafikksikkerhetsutfordringer med dagens holdeplasser på grunn av stor fartsforskjell tidlig i 
rampene. I spesielt sørgående retning, er det potensiell risiko for kryssulykke mellom bussen 
som skal ut av bussholdeplassen og tilbake til rampen og kjørende som skal opp rampen. Det er 
spesielt dårlig sikt for bussen som kommer parallelt med rampen. I nordgående retning er 
problematikken lik, men farten på kjørende ned rampen og ut på E18 vil sannsynligvis være noe 
lavere enn for de som kommer i sørgående retning. I ny rampeløsning er derfor holdeplassene 
(merket 1 i figuren over) trukket lenger opp på rampene, der hastigheten er lavere. Det legges 

2 

1 
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til rette for parkeringsanlegg i nærhet av holdeplassene, og punkter for å slippe av og plukke 
opp reisende (kiss & ride) bør etableres på begge sider av E18 i nærheten av eksisterende 
bensinstasjoner. Det henvises for øvrig til fagrapport for kollektivtrafikk, for kollektivløsninger 
som er vurdert og anbefalt for prosjektet.  
 

 
Figur 5-49: Anbefalt rampeløsning på Brokelandsheia (hentet fra E18TB Fagrapport kollektivtrafikk, COWI) 
 

Det er i dagens situasjon planskilt kryssing av motorveien for gående og syklende, gjennom en 
kulvert nord for krysset. Denne gang- og sykkelkulverten er også skolevei for barna i området 
som skal nordover til Abel skole. Løsningen er planlagt beholdt, som gir en trafikksikker kryssing 
av veien også i fremtidig løsning. I tillegg er det planlagt en gang- og sykkelvei på bro over 
krysset. Dette bidrar til kort og sikker kryssing for myke trafikanter mellom sørlige deler av 
Brokelandsheia, ettersom kulverten gir en større omvei, og det har vært villkryssing over 
kjørebroen i dagens situasjon. Det finnes høringsinnspill om farlige forhold for myke trafikanter 
langs veien øst for motorveikrysset (kv. 1021 Lindtjenn); problemer bl.a. ifm. fortau forbi 
bensinstasjon.  
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Det foreslås å vurdere følgende tiltak i detaljeprosjektering:  
• Gangfelt og deleøy i avkjørsel mot bensinstasjon 

 
På fv. 418 Gjerstadveien fra Gjerstad og ned til Sunde er det registrert følgende 5 ulykker siden 
2010: 

• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve (1) 
• Møting på rett veistrekning (1) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve (1) 
• Møting i kurve (1) 
• Påkjøring bakfra (1) 
 

 
Figur 5-50: Registrerte ulykker ved delstrekningen (fv. 417 og fv. 418) i fra 2010. Kilde: vegkart.no 
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Figur 5-51: Ulykker på Gjerstadveien mellom Gjerstad og Sunde i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
 
Trafikken på fv. 418 mot Gjerstad endres kun litt og vurderes derfor ikke å endre 
trafikksikkerheten. 
 
På fv. 417 fra Sunde mot Gryting og til fv. 416 Aklandsveien er følgende 3 ulykker registrert 
siden 2010 (ekskl. kryss fv. 417 x fv. 418 – se neste avsnitt): 

• Ulykke med uklart forløp hvor enslig kjøretøy kjørte utfor veien 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett veistrekning 

 
På denne veistrekning forventes ÅDT å stige fra 450 til mellom 500 og 1 000. Dette kan i verste 
fall føre til flere trafikkulykker. 
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Figur 5-52: Ulykker på dagens vei i Gjerstad sør: Fv. 417 mot Gryting; fv. 418 mellom Sunde og Broklandsheia, og 
ned til Søndeled. Den ene ulykken ved Søndeled skjedde på fv. 351 og er ikke omtalt. Kilde: vegkart.no 
 
På Gjerstadveien (fv. 418) mellom Sunde (fv. 417) og Brokelandsheia (inkl. to ulykker i kryss 
med fv. 417) er det registrert følgende 3 ulykker siden 2010: 

• Enslig kjøretøy kjørte utfor ved avsvinging i kryss o.l. (2 i kryss med fv. 417) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning (1) 

 
På denne strekningen forventes ÅDT redusert fra 1 100 – 1 700 til under 500. Dette vil redusere 
risikoen for ulykker på strekningen. 
 
På Gjerstadveien (fv. 418) mellom nytt motorveikryss og sørover mot Søndeled er det registrert 
følgende 6 ulykker siden 2010: 

• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve (1) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning (1) 
• Kryssende kjøreretninger (uten avsvinging) (1) 
• Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning (1) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve (1) 
• Påkjøring bakfra (1) 

 
Her forventes ÅDT å stige fra 1 150 til mellom 1 500 og 2 000. Dette kan gi stigning i antall 
ulykker. 
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5.6 Risør/Vegårshei 
Delstrekning Risør/Vegårshei utgjør i denne rapporten strekningen mellom kommunegrense 
Gjerstad/Risør og kommunegrense Risør/Tvedestrand. Strekningen er også innom Vegårshei, og 
er vist på kart i følgende figur. 
 

 
Figur 5-53: Delstrekning Risør/Vegårshei. Ny E18 i gult, endringer på lokalveier og kryss i blått. Dagens E18 som er 
planlagt fjernet stiplet i rødt. 

5.6.1 Beskrivelse av foreslått løsning 
Fremtidig E18 går i ny trasé langs hele denne delstrekningen. Dagens E18 fra Moland og 
nordover forbi Pinesundet er planlagt fjernet. Fra Moland og sørover består dagens E18 som ny 
lokalvei. Det åpnes derfor opp for at mindre veier langs strekningen kan få kobling mot dagens 
E18 der det er hensiktsmessig. 
 

Delstrekning Risør/Vegårshei 
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Øvrige mindre veier som krysses av ny E18 legges i kulvert, med mindre veiforbindelsen kan 
opprettholdes ved kobling mot andre nærliggende veier.    
 

 
Figur 5-54: Nytt motorveikryss for Risør, og omlegging av fv. 416, endelig utforming kan avvike noe 
 
Der ny E18 møter fv. 416 Aklandsveien er det planlagt et rampesystem for ny E18. Det bindes 
sammen med fv. 416 mot nord (1), og en ny tilførselsvei (2) sørover mot Risør. Den nye 
tilførselsveien kobles mot dagens E18, i området sør for Aklandskjenna og dagens kryss på 
Vinterkjær. Denne koblingen inngår i Agder fylkeskommunes prosjekt i området, og vises derfor 
ikke i denne rapporten. Fv. 416 Aklandsveien legges om til østsiden av Kroktjenna (3), og 
kobles inn på den nye tilførselsveien med et T-kryss. Veien oppgraderes på deler av strekningen 
inn mot Moland, men vil fortsatt være en ganske smal vei, og hovedveien vil være 
tilførselsveien ned til dagens E18. Den gamle delen av Aklandsveien (4) stenges for biltrafikk. 
 
Den nye tilførselsveien mellom Risørkrysset og dagens E18/Vinterkjær prosjekteres etter 
dimensjoneringsklasse Hø1, med foreslått fartsgrense 80 km/t. Parallelt med veien prosjekteres 
ny gang- og sykkelvei, helt frem til kollektivterminal ved Risørkrysset. 
 

1 

3 

2 

4 
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Figur 5-55: Skissert omlegging av Lindlandsveien mot ny tilførselsvei 
 
Fv. 3442 Lindlandsveien er en smal grusvei med lav standard som krysser tilførselsveien. Fra 
vest vil den kobles mot ny tilførselsvei i et T-kryss. Videre østover mot Akland stenges den for 
gjennomkjøring. 
 
Endringer langs delstrekningen er oppsummert i følgende tabell. Tabellen forholder seg til 
dagens vei og veinavn, mens nye veier er satt inn med kursiv.  
 
Tabell 13: Oppsummering av endringer, Risør/Vegårshei 

Dagens vei og 
veinavn 

Strekningsbeskrivelse Endring 

Ny E18 Gjennom Risør og 
Vegårshei kommuner 

Planalternativ. Nytt kryss på strekningen; 
Risørkrysset 

Ny tilførselsvei 
(Risørveien) 

mellom dagens E18 og 
nytt Risørkryss 

Planalternativ. Dim.klasse Hø1. Kobles mot 
fv. 416 ved nytt Risørkryss. Kobling mot 
dagens E18 i øst utarbeides i eget prosjekt 
av Agder fylkeskommune 

E18 (dagens) mellom Gjerstad 
kommune og Moland 

Veistrekning fjernes 

E18 (dagens) mellom Moland og 
Vinterkjær 

Blir lokalvei mot Brokelandsheia 

E18 (dagens) mellom Vinterkjær og 
Tvedestrand kommune 

Blir lokalvei mot Tvedestrand  

Fv. 416 
Aklandsveien 

nord for nytt Risørkryss Uendret, kobles mot ny tilførselsvei i 
Risørkrysset 

Fv. 416 
Aklandsveien 

sørøst for nytt Risørkryss Kobles i T-kryss mot ny tilførselsvei 
(Risørveien) øst for Kroktjenna. Ny trasé 
herfra opp til Ålkaret. Veien oppgraderes 
på deler av strekningen til Moland 

Fv. 3442 
Lindlandsveien 

mellom Kvienga og Songe Kobles til ny tilførselsvei (Risørveien) i T-
kryss vestover. Stenges for gjennomkjøring 
videre østover 
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5.6.2 Trafikkmengder 

Strekning 
Ny E18 får modellert ÅDT på 11 200 strekningen mellom Brokelandsheia og nytt Risørkryss. 
Dette til sammenligning med 9 700 for dagens E18 på strekningen nord for Moland og 9 150 
sør for Moland.  
 
Det tilkommer ny tilførselsvei fra dagens E18 rett sør for Vinterkjær som gir forbindelse med 
nytt motorveikryss, Risørkrysset. Under er trafikken oppsummert for sentrale veier i området.  
 
Tabell 14: Trafikknivå, Risør og Vegårshei 
 Dagens ÅDT Estimert ÅDT 2030 

planalternativ 
Ny tilførselsvei til E18 – Risørveien  - 2 000-3 000 
Dagens E18 mellom Vinterkjær og Moland 9 150 700-1 300 
Aklandsveien mellom Moland og Risørveien <500 700 
Aklandsveien nord for Risørkrysset <500 500 

 

Kryss 
Langs delstrekningen gjennom Risør er det planlagt ett kryss med av- og påkjøringsramper til 
og fra E18 i begge retninger. Krysset er vist i følgende figur. 
 

 
Figur 5-56: Rampesystem med ny E18 og ÅDT, Risørkrysset 
 

Beregnet ÅDT 2030 ifm. nytt kryss 
Antall kjøretøy i begge retninger 

900 

700 

3 000 

500 

500 

1600 

600 
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I det nye krysset med E18 viser modellberegninger størst belastning på den sørligste 
rundkjøringen med totalt ca. 5 800 kjøretøy både inn og ut av rundkjøringen ila. en dag. 
Rundkjøringen vurderes derfor å ikke gi avviklingsproblemer basert på erfaringsbaserte 
kapasitet- og makstimetrafikk-verdier som tidligere beskrevet i kap. 5.2.2. 

5.6.3 Trafikksikkerhet 
Figur 5-57 til Figur 5-59 viser ulykker i Risør i perioden fra og med 2010. 

 
Figur 5-57: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (nord) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
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Figur 5-58: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (midt) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
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Figur 5-59: Ulykker på dagens vei på delstrekningen (syd) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
 
På dagens E18 er det registrert følgende 12 ulykker siden 2010: 

• Enslig kjøretøy kjørte på trafikkøy eller ende av midtdeler (1) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve (1) 
• Påkjøring bakfra (3) 
• Påkjøring bakfra (i tunnel) (1) 
• Påkjøring bakfra (i kryss) (1) 
• Ulykke med uklart forløp/ulykke som ikke faller inn under noen bestemt ulykkekode (i 

tunnel) (1) 
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• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side i høyrekurve (2 stk. begge i kryss) 
• Møting på rett veistrekning (på bru) (1) 
• Møting i kurve (1) 

 
Dagens E18 forventes å få redusert ÅDT fra 9 150 ned til 700 – 1 300. Dette vil redusere faren 
for ulykker betydelig.  
 
Den nye E18 etableres med motorveistandard og forventes derfor å få lav risiko for ulykker. 
Bedre geometri vil redusere faren for påkjøring bakfra og ulykker med enslig kjøretøy til tross 
for at høyere hastighet og større fartsdifferanse kan forminske potensialet for reduksjon i antall 
ulykker. Risiko for møteulykker på motorvei blir tilnærmet eliminert, med unntak av feilkjøring. 
 
Langs delstrekningen gjennom Risør er det planlagt ett kryss med av- og påkjøringsramper til 
og fra E18 i begge retninger. Krysset er vist i figur 5-54.  
 
Kommunen ønsker å etablere et næringsareal ifm. krysset og kollektivanlegget. Det planlegges 
et P-område og bussterminal, noe som forventes å gi noen gående. Tilrettelegging for videre 
næringsutvikling inngår ikke i E18-prosjektet, og virkninger som følge av dette vurderes ikke 
som en del dette prosjektet. 
 

 
Figur 5-60: Anbefalt terminalløsning ved Risørkrysset. (hentet fra E18TB Fagrapport kollektivtrafikk, COWI) 
 
Den nye tilførselsveien mellom Risørkrysset og mot dagens E18/Vinterkjær prosjekteres etter 
dimensjoneringsklasse Hø1, med foreslått fartsgrense 80 km/t. Parallelt med veien prosjekteres 
ny gang- og sykkelvei, helt frem til kollektivterminal ved Risørkrysset. Ny vei gir ny trafikk (ÅDT 
2 000 til 3 000). Veien får høyeste mulige standard i forhold til ÅDT og kostnader, og separat 
gang- og sykkelvei, og dermed lav risiko for ulykker. 
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Figur 5-61: Ny tilførselsvei (Risørveien) 
 
På fv. 418 (Søndeledveien fra Søndeled til dagens E18) er følgende 4 ulykker registrert siden 
2010: 

• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 
• Påkjøring bakfra 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve 
• Møting i kurve 

 
To ulykker er registrert på fv. 416 Risørveien siden 2010: 

• Møting i kurve (2) 
 
Det er registrert to ulykker på fv. 416 Aklandsveien: 

• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på venstre side på rett vegstrekning 

 
Det er ikke registrert ulykker på fv. 416 Molandsveien/Søndeledsveien, fv. 3442 Lindlandsveien 
eller fv. 3456 Akland. 
 
Det er kun mindre endring i ÅDT på dagens lokalvei. 
 
Fv. 3442 Lindlandsveien er en smal grusvei med lav standard som krysser tilførselsveien. Fra 
vest vil den kobles mot tilførselsveien i et T-kryss. Videre østover mot Akland stenges den for 
gjennomkjøring. Dette vil gi et kryss mindre på tilførselsveien, og dermed færre konfliktpunkt. 
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5.7 Tvedestrand 
Delstrekning Tvedestrand utgjør i denne rapporten strekningen mellom kommunegrense 
Risør/Tvedestrand og Tvedestrand (plangrense). Strekningen er vist på kart i følgende figur.  
 

 
Figur 5-62: Delstrekning Tvedestrand. Ny E18 i gult, endringer på lokalveier i blått. Dagens E18 som er planlagt 
fjernet stiplet i rødt (mellom blå lokalveier). Endelig utforming av lokalveier kan avvike noe. 
 

Delstrekning Tvedestrand 
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5.7.1 Beskrivelse av foreslått løsning 
Fremtidig E18 går i ny trasé langs hele denne delstrekningen. Dagens E18 består som ny 
lokalvei. Ny E18 på strekningen Arendal – Tvedestrand åpnet i juli 2019, og ny E18 kobles på 
denne ved Rødmyr, nord for Fløyheitunnelen. Det er ingen rampesystem for ny E18 på 
delstrekningen. Det åpnes opp for at mindre veier langs strekningen kan få kobling mot dagens 
E18 der det er hensiktsmessig.   
 
Øvrige mindre veier som krysses av ny E18 legges i kulvert, med mindre veiforbindelsen kan 
opprettholdes ved kobling mot andre nærliggende veier.    
 

 
Figur 5-63: Sammenkobling mellom ny E18, dagens E18 og øvrige lokalveier, endelig utforming kan avvike noe 
 
Dagens E18 fra nord er ny lokalvei, og ledes over på fv. 421 Gamleveien ved Tveitehallingene 
(1). Der dagens E18 kobles mot Gamleveien føres dagens E18 som gjennomgående vei, mens 
Gamleveien nord for koblingen får vikeplikt inn i det nye T-krysset. Herfra går Gamleveien (2) 
videre gjennom Amtmannsvingen og sørover på fv. 421 Bergsmyrveien inn til Tvedestrand. Fra 
Tvedestrand er det lokalveiforbindelse ut til Grenstølkrysset. Dagens E18 (3) mellom 
Tveitehallingene og Rødmyr utgår som kjørevei, og blir gang- og sykkelvei. Fra denne etableres 
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det en ny gang- og sykkelforbindelse (4) videre opp mot Amtmannssvingen (5). Kv. 1203 
Holtsveien (6) legges om i kulvert under ny E18, og får ny kobling mot fv. 410 Holtsveien (7), 
som forbinder denne til Amtmannsvingen og videre til Tvedestrand.  
 
Endringer langs delstrekningen er oppsummert i følgende tabell. Tabellen forholder seg til 
dagens vei og veinavn, mens nye veier er satt inn med kursiv.  
 
Tabell 15: Oppsummering av endringer, Tvedestrand 
Dagens vei og 

veinavn 
Strekningsbeskrivelse Endring 

Ny E18 mellom Risør kommune 
og Tvedestrand 

Planalternativ. Kobles på eksisterende E18 
ved Rødmyr, nord for Fløyheitunnelen 

E18 (dagens) mellom Risør kommune 
og Tveitehallingene 

Blir ny lokalvei. Tar over for fv. 421 
Gamleveien/Lundeveien. Kobles til 
Gamleveien ved Tveitehallingene 

E18 (dagens)  mellom Tveitehallingene 
og avkobling ved Rødmyr 

Blir ny gang- og sykkelvei 

Fv. 421 
Gamleveien 

nord for Tveitehallingene Legges om, blir sekundærvei i nytt T-kryss 
ved Tveitehallingene der dagens E18 
kobles sammen med Gamleveien sørover 

Fv. 421 
Gamleveien 

mellom Tveitehallingene 
og Amtmannsvingen 

Kobles sammen med dagens E18 ved 
Tveitehallingene. Hastighet foreslått 
redusert pga. større trafikkmengde 

Fv. 410 
Holtsveien 

mellom Rødmyr og 
Amtmannsvingen 

Ny kobling mot kv. 1203 Holtsveien. 
Hastighet foreslått redusert pga. flere 
krappe kurver 

Kv. 1203 
Holtsveien 

Fra Rødmyr mot 
Fiansvingen 

Feil funksjonsklasse henger igjen fra da 
dette var E18 tidligere 

 

5.7.2 Trafikkmengder 

Strekninger 
På sørligste strekket av planområdet for ny E18 sør for Risørkrysset er det modellert ÅDT på 
11 650. Dette til sammenligning med 9 350 for dagens E18. 
 
Tabell 16: Trafikknivå, Tvedestrand 
 Dagens ÅDT Estimert ÅDT 2030 

planalternativ 
Dagens E18 mellom Vinterkjær og 
Rødmyr/Tvedestrand 

9 200-9 350 1 000-1 500 

Holtsveien mellom Rødmyr og Amtmannsvingen Mangler estimat <500 
Gamleveien mellom Amtmannsvingen og 
Tveitehallingene 

1 050 2 000 
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Kryss 
Det er ikke planlagt kryss/rampesystem på denne delstrekningen. Det er heller ikke identifisert 
andre kryss som får vesentlige trafikale utfordringer som følge av planen. Generelt overføres 
mesteparten av dagens trafikk til ny E18 som gir mindre trykk på eksisterende veinett. 

5.7.3 Trafikksikkerhet 
Figur 5-64 til Figur 5-66 viser ulykker i Tvedestrand i perioden fra og med 2010. 
 

 
Figur 5-64: Ulykker på dagens vei i Tvedestrand (nord) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
 

 
Figur 5-65: Ulykker på dagens vei i Tvedestrand (nordre midtre del) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
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Figur 5-66: Ulykker på dagens vei i Tvedestrand (søndre midtre del) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
 

 
Figur 5-67: Ulykker på dagens vei i Tvedestrand (syd) i perioden fra og med 2010. Kilde: vegkart.no 
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På dagens E18 er det registrert følgende 16 ulykker siden 2010: 

• Møting på rett veistrekning (2) 
• Påkjøring bakfra (2) 
• Møting på rett veistrekning (3) 
• Enslig kjøretøy veltet i kjørebanen (1) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i høyrekurve (1) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve (1) 
• Påkjøring bakfra (2) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett veistrekning (1) 
• Møting i kurve (1) 
• Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve (1) 
• Påkjøring av gjenstand i kjørebanen (1) 

 
ÅDT på dagens E18 vil reduseres fra 9 200 – 9 350 til 1 000 – 1 500 som vil redusere risikoen 
for ulykker på denne. Risiko for møteulykker på motorvei blir tilnærmet eliminert, med unntak 
av feilkjøring.  Bedre geometri på ny E18 vil redusere faren for påkjøring bakfra og ulykker med 
enslig kjøretøy selv om høyere hastighet og større fartsdifferanse kan forminske potensialet for 
reduksjon i antall ulykker.  
 
På dagens lokalvei fv. 3462 Valleveien er registrert følgende ulykke siden 2010: 

• Møting i kurve 
 
På fv. 421 Gamleveien/Lundeveien og fv. 3458 Gamle Sognevei er ikke registrert ulykker i 
perioden fra og med 2010. 
 
Dagens E18 kobles på dagens lokalvei Gamleveien ved Tveitehallingene. For kjørende fra nord 
(dagens E18) gir denne sammenkoblingen en endring i veistandard, og det foreslås derfor flere 
risikoreduserende tiltak:  
 

• Reduksjon av fartsgrensen på dagens E18 i forkant av kurven og koblingen mot 
Gamleveien ved Tveitehallingene (70 km/t i sving, og 50 km/t før kryss) 

• Siktforbedringer i svingen  
• Retningsmarkering i ytterside sving 
• Forbud mot forbikjøring hvor det ikke er tilstrekkelig med sikt 
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Figur 5-68: Dagens E18 kobles på dagens lokalvei Gamleveien ved Tveitehallingene 
 
I kurven etableres et kryss for å koble Gamleveien på den nye forbindelse mellom dagens E18 
og Gamleveien. 
 
Gamleveien har en ÅDT på ca. 1 050. Med ny E18 kan den valgte variant bety at Gamleveien vil 
få en økt ÅDT til ca. 2 000. Gamleveien er smal i bredde, med en linjeføring som har krappe 
svinger med utfordrende siktforhold. Det er en skjæring på den ene siden av veien og terrenget 
faller på den andre. Eventuell utvidelse av veien vil være kostnadsdrivende. Stigning i trafikk er 
problematisk på denne veien, da den har et helt annet profil enn dagens E18. Det finnes heller 
ikke egen infrastruktur for gående og syklende langs Gamleveien. Se Figur 5-69. Ny gang- og 
sykkelvei i dagens E18-trasé fra Tveitehallingene til Rødmyr, og ny forbindelse opp til 
Amtmannssvingen sikrer trygge veivalg for myke trafikanter. Det er heller ikke registrert ulykker 
på Gamleveien fra krysset med Holtsveien og nordover som før skrevet. Se forslag til tiltak 
ovenfor. 
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Figur 5-69: Strekning på Gamleveien (Google Street View) 
 
På dagens fv. 410 Holtsveien er det registrert følgende ulykker (2 ulykker): 

• Møting på rett veistrekning 
• Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning 

 
Holtsveien mellom Rødmyr og Amtmannssvingen har estimert ÅDT < 500. Dagens ÅDT kjennes 
ikke. Holtsveiens linjeføring går i en krapp kurve mellom Rødmyr og kryss med Gamleveien. Nye 
gang- og sykkelveier som beskrevet tidligere sikrer gode alternativer for myke trafikanter.  

 
Figur 5-70: Kurve på Holtsveien (Kalt Arendalveien på Google, Google Street View) 
 
Vest for Rødmyr planlegges en kulvert på Holtsveien ved ny E18. Holtsveien får to krappe 90° 
kurver på begge sider av kulverten. Det foreslås følgende tiltak på Holtsveien i  
detaljprosjekteringen:  

• Siktforbedringer i svingen. Forbikjøringsforbud der det ikke er tilstrekkelig med sikt 
• Farlig sving-skilt, og retningsmarkering i ytterside kurve (retningspiler) 
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6 Omkjøring ved stenging av ny E18 
Det kan være behov for en omkjøringsvei/beredskapsvei i perioder med planlagt vedlikehold 
eller uforutsette hendelser som gjør at ny E18 blir stengt og det ikke lar seg gjøre å lede 
trafikken begge veier i ett løp.  
 
Som utgangspunkt er dagens E18 som ny lokalvei velegnet omkjøringsvei på strekningen. 
Traseen til dagens E18 vil imidlertid bli benyttet av ny E18 langs deler av strekningen slik at det 
her må sikres alternativ omkjøringsvei. Dette er aktuelt på tre delstrekninger: 
 

1) Sannidal – Brokelandsheia 
 
Dagens E18 kan benyttes fra Langrønningen til Sannidal. Videre vestover mot Brokelandsheia 
forsvinner dagens E18 ved Bråtvann. Herfra benyttes dagens trasé til ny E18. Dagens E18 
kobles da sammen med fv. 3688 Gamle Sørlandske, og denne består som lokalvei og 
omkjøringsvei helt ned til Sunde. På Sunde kobles Gamle Sørlandske på dagens E18 igjen, som 
blir ny lokalvei ned til Brokelandsheia. Som vist i kapittelet for området Gjerstad nord er det 
noen utfordringer med denne veien som omkjøringsvei for store kjøretøy. Beskrevne tiltak som 
nedsatt hastighet og lysregulering ifm. omkjøring bøter på disse utfordringene.  
 

2) Brokelandsheia – Moland 
 
Dagens E18 blir heller ikke tilgjengelig mellom Brokelandsheia og Moland nord for Akland. Her 
blir dagens lokalvei, fv. 418 fra Brokelandsheia til Akland mulig omkjøringsvei. Denne har ok 
standard og vil kunne fungere som omkjøringsvei uten behov for særskilte tiltak. 
 

3) Tveitehallingene – Grenstøl 
 
Der ny E18 kobles til dagens E18 rett nord for Fløyheitunnelen ved Tvedestrand, vil dagens E18 
kobles av ved Tveitehallingene og ledes ned på fv. 421 Gamleveien. På strekningen herfra og 
ned til Grenstølkrysset vil fv. 421 (Gamleveien/Bergsmyrveien/Grenstølveien) utgjøre 
omkjøringsvei for E18-trafikken. Den første km av denne veien (fra Tveitehallingene til 
Amtmannsvingen) er noe smalere og har dårligere standard enn fv. 418 nevnt over. 
Nødvendige tiltak er beskrevet i kapittelet for denne delstrekningen.  
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7 Omklassifisering 
Omklassifisering av veg krever en egen prosess i henhold til Vegloven. I dette kapittelet er 
endringer i forvaltningsnivå på berørte veier i forbindelse med planprosjektet vurdert, og kan 
danne grunnlag for videre prosess. Endringer fra dagens situasjon er vist i følgende tabeller per 
kommune med funksjonsklasse, forvaltningsnivå/veieier, fartsgrense, og ÅDT for de ulike 
veiene og veisegmentene.  
 
Veier deles opp i funksjonsklasser4 etter hvilken funksjon veiene har eller er prioritert for. 
Funksjonsklassene er inndelt som følgende: 

• A Nasjonale hovedveier 
• B Regionale hovedveier 
• C Lokale hovedveier 
• D Lokale samleveier 
• E Lokale adkomstveier 

 
ÅDT-verdier er avrundet til nærmeste 100. For trafikkmengder under 500 kjt. er det kun vist 
ÅDT <500. 
 
Tabell 17: Omklassifisering av veier, Bamble kommune  

 
 
 

 
4 Funksjonsklasse (912) – NVDB Datakatalog (vegdata.no) 

http://labs.vegdata.no/nvdb-datakatalog/912-Funksjonsklasse/
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Tabell 18: Omklassifisering av veier, Kragerø kommune 

 
 
Tabell 19: Omklassifisering av veier, Gjerstad kommune  

 
 
 



FAGRAPPORT TRAFIKALE VIRKNINGER 

 
  

 
 

Side 89 av 95 
 

 

Tabell 20: Omklassifisering av veier, Risør kommune og Vegårshei kommune 

 
 
Tabell 21: Omklassifisering av veier, Tvedestrand kommune 
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9 Vedlegg 1 - Vurdering av omkjøring som følge av bompenger for 
snittet Brokelandsheia-Fikkjebakke 

Som en del av vurdering knyttet til eventuell trafikkvekst på sideveier i planområdet er det 
spørsmål om hvor stor andel av trafikanter som vil kjøre sideveier bestående av gamle 
sørlandske og dagens E18 på snittet mellom Brokelandsheia og Fikkjebakke/Gjerdemyra som 
følge av bompenger. Spørsmålet har kommet opp i forbindelse med behov for eventuelle 
grunnundersøkelser. Det estimeres 2300 kjøretøy på sideveiene her med bompenger. Et 
sannsynlig usikkerhetsspenn er 1500 til 3000 biler (ådt). 
 

9.1 Metode: 
Valget mellom vei med raskeste framføringstid og beste standard, men med bompenger versus 
omkjøringsvei med lengre framføringstid, men uten bompenger er i prinsippet et økonomisk 
spørsmål hvor de som tar valget må veie tidsbesparelser opp mot penger.  
Det er derfor interessant å se på tidsverdier for trafikanter som forventes å kjøre på det aktuelle 
snittet. Her er brukt følgende metode: 

1) Trafikkmiksen (fordeling i ulike trafikktyper og reisehensikter) på det aktuelle snittet 
hentes ut fra transportmodellene som er brukt. 

2) Hver gruppering påføres en tidsverdi basert på verdsettingsundersøkelsen publisert i 
2020 (TØI 1762/2020) og V712 

3) Tidsbesparelse ved å bruke raskeste vei settes opp mot antatt bompengebelastning på 
snittet. 

4) Det tas hensyn til eventuelle passasjerer (det blir større samlet tidsbesparelse om det er 
flere passasjerer).  

5) Siden det i virkeligheten varierer mellom individ til individ og situasjon til situasjon 
akkurat hva tidsverdien er, antas det at verdien er stokastisk og har en 
sannsynlighetsfordeling med aktuell sats som gjennomsnitt. Basert på dette estimeres 
andeler av hver trafikkgruppe som vil velge omkjøringsvei. 

 

9.2 Avgrensning: 
Utregningen er basert på reisende som kjører gjennom korridoren på hele stykket mellom 
Brokelandsheia og Sannidal. Dette utgjør den aller største delen av trafikken. Det er andre 
reiserelasjoner som er aktuelle også -for eksempel de som skal til eller kommer fra Sunde som 
får kortere vei ved å bruke omkjøringsveien (dog med lengre framføringstid) - men dette vil i 
hovedsak være lokaltrafikk. Som vi vil se forventes mye av lokaltrafikken å kjøre 
omkjøringsveien uansett.  
I analysen benyttes strekningen mellom Brokelandsheia og Sannidal i stedet for Brokelandsheia 
-Fikkjebakke. Dette da de to delstrekningene sannsynligvis vil ses under ett når man vurderer 
reiserute. 
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9.3 Trafikkmengde og trafikkmiks 
 
 
Trafikkmiksen for snittet Brokelandsheia-Fikkjebakke for år 2030 planalternativ: 
 

 
 
Godstrafikk og lange personturer utgjør til sammen 90% av turene på snittet. 
 

9.4 Tidsverdier og bilbelegg 
 
I tabellen under er estimerte tidsverdier for de ulike trafikantgruppene inkludert. Disse er hentet 
fra verdsettingsundersøkelsen fra 2020 eller V712. Det er også hentet ut antall bilpassasjerer 
per trafikkgruppe på snittet og utregnet et bilbelegg basert på det.  
 

ådt (vdt*0,9), sum begge veier 
for RTM

Trafikk på snittet r1 r2
Korte reiser:

Arbeid 242 238 11 10 432
Tjeneste 65 75 13 13 126
Fritid 107 115 72 74 200
Hente/levere 67 69 9 10 122
Privat 138 138 33 33 248
AP basert 2 2 0 0 4

Gods:
Gods 1353 1368 2 449

Lange reiser 
Total i RTM 4203 4330 2363 2473

Mellomlange 70-200 i NTM6
Arbeid 125 125 19 19 250
Fritid 1251 1258 600 603 2 509
Forretning 238 238 37 37 476

Lange i NTM6 200 km +
Arbeid 77 77 4 4 154
Fritid 1857 1971 1373 1472 3 828
Forretning 218 213 91 88 431

Flyplass turer
Flyplass 58 58 58 58 antatt 104

sum 11 334

Virkedøgnstrafikk i modellen Passasjerer (til utregning av bilbelegg)
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Det er betydelig variasjon i tidsverdi for de ulike trafikkgruppene. Korte reise under 70km har 
lave tidsverdier med unntak av forretningsreiser og det er disse som i størst grad vil forventes å 
benytte omkjøring for å spare bompenger. 
 

9.5 Tidsbesparelse ved korteste vei 
 
Det legges til grunn at det er mulig å spare 9 minutter på å benytte korteste vei med 
bompenger, dette er basert på uttak fra transportmodell og reisetidsberegninger med google 
maps (se vedlegg). Det vil også være mulig å spare ca 1 kilometer reisevei og dermed 
avstandsbaserte driftskostnader. Det er valgt å se bort fra avstandsbesparelsen for enkelthets 
skyld samt at man må kjøre raskere for å oppnå tidsbesparelsen og dermed pådra høyere 
driftskostnader igjen.  
 

9.6 Bompengebelastning 
 
Det legges til grunn 27 kr samlet bompengebelastning for personbiler på de to snittene basert 
på vedtatt bompengeopplegg og brikkerabatt på 20%. For gods, 68 kroner. 
 

9.7 Avveining for trafikanter 
 
27 kroner for å spare 9 minutter innebærer en implisitt tidsverdi på 181 kroner. Vi ser at 
tidsverdi for korte reiser med unntak av forretningsreiser ligger under dette, mens tidsverdi for 
alle andre segment ligger over. 
Da tidsverdier i virkeligheten varierer fra person til person og fra situasjon til situasjon er det 
mer realistisk å anta at tidsverdiene i virkeligheten er spredt over et bredere spekter, men med 
gjennomsnitt som i tidsverdiundersøkelsen. 

ådt (vdt*0,9), sum 
begge veier for 
RTM

Bilbelegg (avg 
antall personer i 
bilen) Tidsverdi bilfører

Tidsverdi 
bilpassasjer

Samlet tidsverdi 
kjøretøy per min

Trafikk på snittet
Korte reiser:

Arbeid 432 1,04 93 55 95 1,59
Tjeneste 126 1,19 512 395 585 9,76
Fritid 200 1,66 77 71 124 2,06
Hente/levere 122 1,14 77 71 87 1,45
Privat 248 1,24 77 71 94 1,57
AP basert 4 1,00 93 55 93 1,55

Gods:
Gods 2 449

Lange reiser 
Total i RTM 1,57 677 677 11,28

Mellomlange 70-200 i NTM6
Arbeid 250 1,15 232 83 245 4,08
Fritid 2 509 1,48 130 134 194 3,24
Forretning 476 1,16 524 470 597 9,95

Lange i NTM6 200 km +
Arbeid 154 1,05 316 83 320 5,34
Fritid 3 828 1,74 187 134 287 4,78
Forretning 431 1,42 631 470 826 13,77

Flyplass turer
Flyplass 104 2,00 396 396 792 13,20

sum 11 334
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Dette modelleres ved å anta en log-normal fordeling (kun positive verdier) for hver tidsverdi 
med angitt gjennomsnitt. Variasjonen i fordelingen settes slik at: 

- 5 % av trafikantene har tidsverdi under halvparten av gjennomsnittet 
- 5 % av trafikantene har tidsverdi over det dobbelte av gjennomsnittet 
- 90 % av trafikantene har tidsverdi innenfor halvparten eller det dobbelte av 

gjennomsnittet 

Under er oppsummert estimerte valgandeler for alle segmenter: 
 

 
 
Noe som fører til estimatet på 2 600 biler. I all hovedsak lette personbiler. 
 

9.8 Vurdering 
 
Det er usannsynlig med veldig mye høyere trafikk enn estimatet på 2600 biler. I dette estimatet 
ligger det aller meste av lokaltrafikken slik at eventuelt mer trafikk må komme fra andre 
segment som mellomlange og lange fritidsreiser. For disse segmentene er det estimert 
henholdsvis 43% og 14% omkjøring.   

Valgandel omkjøring Resulterende antall kjøretøy
Korte reiser:

Arbeid 93,7 % 405
Tjeneste 0,3 % 0
Fritid 81,9 % 164
Hente/levere 96,0 % 118
Privat 94,1 % 234
AP basert 94,4 % 3

Gods: 0
Gods 0,1 % 0

Lange reiser 0
Total i RTM 0

Mellomlange 70-200 i NTM6 0
Arbeid 23,8 % 60
Fritid 43,5 % 1 091
Forretning 0,2 % 1

Lange i NTM6 200 km + 0
Arbeid 8,8 % 14
Fritid 13,8 % 528
Forretning 0,0 % 0

Flyplass turer 0
Flyplass 0,0 % 0

sum 2 617
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Med alt av lokaltrafikk samt halvparten av de lange fritidsreisende på omkjøring ville 
omkjøringstrafikken bli rett i overkant av 4000. Men det er usannsynlig av halvparten av de 
lengre fritidsreisende vil velge omkjøring. En annen grunn til dette ved siden av de rene 
tidsverdiene er at det krever kjennskap til sideveiene og lokalveiene noe gjennomkjørende ikke 
nødvendigvis har eller tar seg bryet med å skaffe. For mer sporadiske gjennomkjøringer vil 
bompengeutlegget for de fleste virke som et lite pengeutlegg. Om bompengene må betales to 
ganger daglig er det mer naturlig å regne litt på det. 
Det er flere grunner til at omkjøringstrafikken kan bli lavere: 

- Det kan iverksettes tiltak mot omkjøring på grunn av bompenger 
- Det reelle utlegget kan for enkelte være lavere. For de som kan skrive av reiseutgifter 

på skatten vil bompengeutlegget reelt sett bli lavere. 
- Økt velstand og disponibel inntekt vil øke tidsverdiene og redusere sannsynligheten for 

omkjøring. 

Det vurderes som noe mer sannsynlig at trafikken bli lavere enn de 2600 som følger av 
metodikken over. Spennet for sannsynlig omkjøringstrafikk settes til 1500 til 3000 med 
middelestimat 2300 hvor det er skjønnsmessig trukket fra 300 fra det som følger av metodikken 
over. 
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