
Tangen 76 
4608 Kristiansand 

18.12.2020 

Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble  
Utvidelse av varselområde 

Det vises til vedtak i styret i det interkommunale plansamarbeidet 19.08.2020 og underutvalg 
for Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 26.08.2020, samt utsendt 
oppstartsvarsel for E18 Dørdal – Tvedestrand datert 28.08.2020. Med dette varsler Nye Veier 
om utvidelse av varselområdet i Gjerstad kommune. 

Det opplyses også om at prosjektet har endret navn til E18 Tvedestrand – Bamble. 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. 

Reguleringsprosjektet omfatter planlegging av 54 km motorvei. Formålet med ny E18 er å 
binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser 
for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.  

Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og 
Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid. 
Planleggingen gjennomføres av Nye Veier med COWI AS som rådgiver, i tett samarbeid med 
kommunene og øvrige berørte myndigheter.   

Det er utført grunnundersøkelser som har avdekket kvikkleireforekomster nordvest for 
Sundebru. Det kan bli aktuelt med stabiliseringstiltak for å forhindre leirskred. Eventuelle 
tiltak vil sannsynligvis bli utført fra flåte. Varselgrensen foreslås utvidet slik at 
stabiliseringstiltakene kan hjemles innenfor planområdet dersom videre undersøkelser viser 
at sikring er nødvendig. (Se figur på neste side). 

Innspill til utvidelse av varselgrense ved Sundebru kan sendes på e-post til hebe@cowi.com, 
eller i brev til COWI AS v/Heidi Bergom, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss. Innspill merkes 
E18 Tvedestrand – Bamble. 

Frist for innsending av innspill er 01.02.2021. 

mailto:hebe@cowi.com


 

NyeVeier AS 
Side 2 

 

Informasjon om prosjektet og planprosessen kan fås ved henvendelse til:   
COWI v/ Heidi Bergom, hebe@cowi.com / mobil 994 30 393 
Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390 
 
Planprogram og annen informasjon om prosjektet ligger på nettsiden 
www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/ 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nye Veier AS 
 
 

 
 
Figuren viser varslingsgrense etter utvidelse med svart stiplet strek, varslingsgrense før utvidelse med grå 
stiplet strek, og eksempellinje for ny E18 fra kommunedelplan med rød strek.
 
 

mailto:hebe@cowi.com
mailto:stian.blindheim@nyeveier.no
http://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/
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Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble   
Utvidelse av varselområde 
 
Det vises til vedtak i styret i det interkommunale plansamarbeidet 19.08.2020 og underutvalg 
for Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 26.08.2020, samt utsendt 
oppstartsvarsel for E18 Dørdal – Tvedestrand datert 28.08.2020. Med dette varsler Nye Veier 
om utvidelse av varselområdet i Gjerstad kommune. 
 
Det opplyses også om at prosjektet har endret navn til E18 Tvedestrand – Bamble. 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. 
 
Reguleringsprosjektet omfatter planlegging av 54 km motorvei. Formålet med ny E18 er å 
binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser 
for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.  
 
Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og 
Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid. 
Planleggingen gjennomføres av Nye Veier med COWI AS som rådgiver, i tett samarbeid med 
kommunene og øvrige berørte myndigheter. 
 
Årsaken til utvidelsen er primært å ivareta kobling mellom Gamle Sørlandske og dagens E18 
ved Sunde og Østerholt. Utvidelsen ivaretar også muligheten for å se på behov for eventuelle 
tiltak for gående og syklende som følge av etablering av ny E18. Figuren på neste side viser 
utvidet varselområde. 
 
Innspill til utvidelse av varselgrense ved Sunde kan sendes på e-post til hebe@cowi.com, eller 
i brev til COWI AS v/Heidi Bergom, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss. Innspill merkes E18 
Tvedestrand – Bamble. 
 
Frist for innsending av innspill er 01.02.2021. 
 

mailto:hebe@cowi.com


 

NyeVeier AS 
Side 2 

 

Informasjon om prosjektet og planprosessen kan fås ved henvendelse til:   
COWI v/ Heidi Bergom, hebe@cowi.com / mobil 994 30 393 
Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390 
 
Planprogram og annen informasjon om prosjektet ligger på nettsiden 
www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/ 
 
Med vennlig hilsen 
Nye Veier AS 
 

 
Figuren viser varslingsgrense etter utvidelse med svart stiplet strek, varslingsgrense før utvidelse med grå 
stiplet strek, og eksempellinje for ny E18 fra kommunedelplan med rød strek. 
 
 
 

mailto:hebe@cowi.com
mailto:stian.blindheim@nyeveier.no
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09.04.2021 

Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble  

Utvidelse av varselområde 

Det vises til vedtak i styret i det interkommunale plansamarbeidet 19.08.2020 og underutvalg 

for Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 26.08.2020, samt utsendt 

oppstartsvarsel for E18 Dørdal – Tvedestrand datert 28.08.2020. Med dette varsler Nye Veier 

om utvidelse av varselområdet i Kragerø kommune. 

Det opplyses også om at prosjektet har endret navn til E18 Tvedestrand – Bamble. 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. 

Reguleringsprosjektet omfatter planlegging av 54 km motorvei. Formålet med ny E18 er å 

binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser 

for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.  

Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og 

Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid. 

Planleggingen gjennomføres av Nye Veier med COWI AS som rådgiver, i tett samarbeid med 

kommunene og øvrige berørte myndigheter.   

For å opprettholde adkomst til Bjørnsprettheia og Stidalen skal koblingen mot dagens E18 

utbedres. Det er også behov for utbedring av en kurve på dagens adkomstvei for å sikre god 

fremkommelighet. Kurveutbedringen ligger utenfor varslingsgrensa. Det varsles med dette 

utvidelse av varslingsområdet for gnr/bnr. 47/5, for å ivareta adkomst til områdene ved 

Bjørnsprettheia og Stidalen. Se figur under.  

Innspill til utvidelse av varselgrense ved Bjørnsprettheia kan sendes på e-post til 

hebe@cowi.com, eller i brev til COWI AS v/Heidi Bergom, Hvervenmoveien 45, 3511 

Hønefoss. Innspill merkes E18 Tvedestrand – Bamble. 

Frist for innsending av innspill er 30.04.2021. 

mailto:hebe@cowi.com


NyeVeier AS 

Side 2 

Informasjon om prosjektet og planprosessen kan fås ved henvendelse til:   

COWI v/ Heidi Bergom, hebe@cowi.com / mobil 994 30 393 

Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390 

Planprogram og annen informasjon om prosjektet ligger på nettsiden 

www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/ 

Med vennlig hilsen 

Nye Veier AS 

Figuren viser varslingsgrense etter utvidelse med svart stiplet strek, varslingsgrense før utvidelse med grå 

stiplet strek, og eksempellinje for ny E18 fra kommunedelplan med rød strek. 

mailto:hebe@cowi.com
mailto:stian.blindheim@nyeveier.no
http://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/
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09.04.2021 

Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble  

Utvidelse av varselområde 

Det vises til vedtak i styret i det interkommunale plansamarbeidet 19.08.2020 og underutvalg 

for Bamble, Kragerø, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand 26.08.2020, samt utsendt 

oppstartsvarsel for E18 Dørdal – Tvedestrand datert 28.08.2020. Med dette varsler Nye Veier 

om utvidelse av varselområdet i Bamble kommune. 

Det opplyses også om at prosjektet har endret navn til E18 Tvedestrand – Bamble. 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. 

Reguleringsprosjektet omfatter planlegging av 54 km motorvei. Formålet med ny E18 er å 

binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeidsmarkedet og sikre gode rammebetingelser 

for næringslivet, samt redusere reisetiden og øke trafikksikkerheten.  

Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og 

Tvedestrand, og planprosessen gjennomføres som et interkommunalt plansamarbeid. 

Planleggingen gjennomføres av Nye Veier med COWI AS som rådgiver, i tett samarbeid med 

kommunene og øvrige berørte myndigheter.   

På bakgrunn av ønsket om å benytte eksisterende anleggsvei (etablert i forbindelse med 

utbyggingen Rugtvedt – Dørdal) som tilkomst til planlagt masselagerområde, er det ønskelig 

å utvide planområdet utover varslingsgrensa ved Dørdalsheiane. Tilkomsten til masselageret 

er i stor grad innenfor varslingsområdet, men det er behov for varsel om utvidelse av 

varselområdet innenfor eiendommen med gnr/bnr. 68/1. Se figur nedenfor.   

Innspill til utvidelse av varselgrense ved Dørdalsheiane kan sendes på e-post til 

hebe@cowi.com, eller i brev til COWI AS v/Heidi Bergom, Hvervenmoveien 45, 3511 

Hønefoss. Innspill merkes E18 Tvedestrand – Bamble. 

Frist for innsending av innspill er 30.04.2021. 

mailto:hebe@cowi.com


NyeVeier AS 

Side 2 

Informasjon om prosjektet og planprosessen kan fås ved henvendelse til:   

COWI v/ Heidi Bergom, hebe@cowi.com / mobil 994 30 393 

Nye Veier v/ Stian Blindheim, stian.blindheim@nyeveier.no / mobil 970 96 390 

Planprogram og annen informasjon om prosjektet ligger på nettsiden 

www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/ 

Med vennlig hilsen 

Nye Veier AS 

Figuren viser varslingsgrense etter utvidelse med svart stiplet strek, varslingsgrense før utvidelse med grå 

stiplet strek, og eksempellinje for ny E18 fra kommunedelplan med rød strek.

mailto:hebe@cowi.com
mailto:stian.blindheim@nyeveier.no
http://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-sorost/e18-dordal-tvedestrand/

	Vedlegg2
	E18TB_Varselbrev_utvidelse Sundebru201218
	E18TB_utsnitt_utvidelse_Sundebru
	E18TB_Varselbrev_utvidelse_Sunde201218
	E18TB_utsnitt_utvidelse_AbelSkole
	E18TB_Varselområdet med utvidelse_Liggende_A4

	E18TB_utvidelse_Bjørnsprettheia_brev
	E18TB_utvidelse_Dørdalsheiane_brev
	Varselbrev_NV_E18TB_utvidelse Dørdalsheiane_1




