
 

 

 

 

      

 

 
 

 

PLANBESKRIVELSE 

Detaljreguleringsplan 
E18 Langangen – Rugtvedt  
Regulering Nord, Langangen – Kjørholt samt ny Grenlandsbru 

 

Beregnet til: Porsgrunn kommune 

Plan-ID:  836 

22.03 18 



 

Nye Veier AS 

Side 2 

 

  

Dokumentnummer: Rap-031 

 

Revisjonsfelt 

Revisjon Dato Utført av Kontrollert av Godkjent av 

00 09.06.2017 Rune Sølland; Rambøll 
Erling Gunnufsen, 

Asplan Viak 

Samir Sahman, 

Rambøll 

01 14.12.2017 
Erling Gunnufsen, 

Asplan Viak 

Cornelia Solheim, 

Asplan Viak 

Samir Sahman, 

Rambøll 

02  22.12.2017 
Erling Gunnufsen, 

Asplan Viak 

Cornelia Solheim, 

Asplan Viak 

Samir Sahman, 

Rambøll 

03 15.01.2018 Erling Gunnufsen Cornelia Solheim Samir Sahman 

04 16.02.2018 Erling Gunnufsen Cornelia Solheim Samir Sahman 

05 22.03.2018 Erling Gunnufsen Cornelia Solheim Samir Sahman 

 

 

Endringshistorie  

Revisjon Detaljer 

00 Første utgivelse av leveransen til kommunen. 

01 Leveranse til gjennomsyn hos Nye Veier. 

02 Oppretting etter kommentar fra Nye Veier. 

03 Oppdatert trafikkanalyse.  

04 Justert veilinje ved Lillegården.  

05  Oppdatert støy- og luftkvalitetsberegning. Endelig leveranse til kommunen. 

 

  



 

Nye Veier AS 

Side 3 

 

INNHOLD 

 

1. OPPSUMMERING .......................................................................................................................... 7 

1.1 SAMMENDRAG .............................................................................................................................. 7 

1.2 BESKRIVELSE AV PLANGREPENE FOR DAGSONENE ............................................................................... 9 

1.2.1 Langangen ........................................................................................................................... 9 

1.2.2 Kokkersvoll - Lannerheia .................................................................................................... 10 

1.2.3 Herregårdsbekken - Lillegården ......................................................................................... 11 

1.2.4 Moheim – Skjelsvika ........................................................................................................... 11 

1.2.5 Skjelsvikdalen ..................................................................................................................... 12 

1.2.6 Rød – Steinbrekka .............................................................................................................. 13 

1.2.7 Steinbrekka - Kjørholt ........................................................................................................ 14 

1.3 OPTIMALISERING – SAMMENLIKNING MED KOMMUNEDELPLANEN......................................................... 15 

2. BAKGRUNN .................................................................................................................................. 20 

2.1 NYE VEIERS SAMFUNNSOPPDRAG .................................................................................................. 20 

2.2 HOVEDSTREKNINGEN LANGANGEN - GRIMSTAD ............................................................................... 21 

2.3 STREKNING LANGANGEN - RUGTVEDT ............................................................................................ 21 

2.4 MÅL FOR PROSJEKTET ................................................................................................................. 22 

2.5 SAMKJØRING MED PROSJEKTET KJØRHOLT OG BAMBLE TUNNELER (KBT) ............................................ 22 

3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER ................................................................................ 24 

3.1 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING (KU) ........................................................................................ 24 

3.2 NASJONALE FØRINGER OG RETNINGSLINJER .................................................................................... 24 

3.3 REGIONALE PLANER .................................................................................................................... 26 

3.4 KOMMUNALE PLANER................................................................................................................... 26 

3.4.1 Kommuneplan .................................................................................................................... 26 

3.4.2 Kommunedelplan for E18 Langangen - Rugtvedt i Porsgrunn kommune.......................... 27 

3.5 GJELDENDE, TILGRENSENDE OG OVERLAPPENDE REGULERINGSPLANER ................................................ 28 

3.6 RAMMEBETINGELSER ................................................................................................................... 29 

4. PLANPROSESSEN ....................................................................................................................... 30 

4.1 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN ......................................................................................................... 30 

4.1.1 Kommunedelplan for E18 Langangen - Rugtvedt .............................................................. 30 

4.1.2 Reguleringsplan E18 Langangen –Rugtvedt, regulering Sør Kjørholt – Rugtvedt ............. 32 

4.2 OPPSTARTSMØTE ....................................................................................................................... 32 

4.3 VARSEL OM OPPSTART ................................................................................................................. 32 

4.4 MEDVIRKNING ........................................................................................................................... 33 

4.4.1 Åpne møter ........................................................................................................................ 33 

4.4.2 Ideelle foreninger og lag .................................................................................................... 34 

4.4.3 Møter med offentlig forvaltning ......................................................................................... 35 

4.4.4 Møter med lokalpolitikere ................................................................................................... 35 

4.4.5 Møter med andre interessenter ......................................................................................... 35 

4.4.6 Grunneiere ......................................................................................................................... 35 



 

Nye Veier AS 

Side 4 

 

4.4.7 Nettsider og annen informasjon ........................................................................................ 36 

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET ....................................................................................... 37 

5.1 PLANAVGRENSNING .................................................................................................................... 37 

5.2 FLEKSIBEL REGULERING ............................................................................................................... 41 

5.3 PRINSIPP FOR OPPBYGGING AV PLANKARTET ................................................................................... 42 

5.4 PLANDOKUMENTENE ................................................................................................................... 42 

5.5 AREALREGNSKAP ........................................................................................................................ 43 

5.6 VEIGEOMETRI - BESKRIVELSE NY E18 ............................................................................................ 44 

5.6.1 Dimensjoneringsparametere .............................................................................................. 46 

5.6.2 Lengdeprofiler .................................................................................................................... 47 

5.6.3 Normalprofil vei .................................................................................................................. 48 

5.7 KRYSS ...................................................................................................................................... 49 

5.7.1 Lannerkrysset ..................................................................................................................... 49 

5.7.2 Kryss ved Heistad............................................................................................................... 51 

5.7.3 Vurdering av mulighet for kryss ved Moheim .................................................................... 53 

5.8 TUNNELER ................................................................................................................................ 56 

5.8.1 Blåfjelltunnelen .................................................................................................................. 56 

5.8.2 Bjønnåstunnelen ................................................................................................................ 58 

5.8.3 Preståstunnelen ................................................................................................................. 58 

5.8.4 Brattåstunnelen .................................................................................................................. 59 

5.8.5 Steinbrekkatunnelen .......................................................................................................... 60 

5.9 BRUER OG KULVERTER ................................................................................................................ 61 

5.9.1 Langangen 1 bru ................................................................................................................ 61 

5.9.2 Langangen 2 bruene .......................................................................................................... 61 

5.9.3 Kryssing av fv. 30 ved Kokkersvoll..................................................................................... 62 

5.9.4 Kulvert for landbruksvei ved Kokkersvoll ........................................................................... 63 

5.9.5 Lannerkrysset - overgangsbru for avkjøringsrampe .......................................................... 63 

5.9.6 Overgangsbru for fv. 30 ..................................................................................................... 64 

5.9.7 Bergsbygdavegen overgangsbru ........................................................................................ 64 

5.9.8 Herregårdbekken bruer ...................................................................................................... 65 

5.9.9 Skjelsvikdalen bruer ........................................................................................................... 66 

5.9.10 Rødbruene...................................................................................................................... 67 

5.9.11 Gravaskogen gang- og sykkelbru ................................................................................... 68 

5.9.12 Gravavegen - kulvert for landbruksvei ........................................................................... 69 

5.9.13 Friervegen - kulvert for gang- og sykkelvei ................................................................... 69 

5.9.14 Kjørholt overgangsbru ................................................................................................... 70 

5.9.15 Ny Grenlandsbru ............................................................................................................ 71 

5.10 VURDERING AV LØSMASSETUNNEL I SKJELSVIKDALEN ....................................................................... 73 

5.11 VANN- OG AVLØPSANLEGG I DRIFTSFASEN ...................................................................................... 76 

5.11.1 VA-anlegg i tunnelene .................................................................................................... 76 

5.11.2 Omlegging av kommunale vann- og avløpsledninger .................................................... 77 

5.11.3 Kryssing av bekker ......................................................................................................... 78 

5.12 ANLEGGSGJENNOMFØRING ........................................................................................................... 79 

5.13 HELHETLIG MASSEFORVALTNING ................................................................................................... 80 



 

Nye Veier AS 

Side 5 

 

5.14 MILJØOPPFØLGINGSPROGRAM ...................................................................................................... 82 

5.15 GRUNNFORHOLD ........................................................................................................................ 82 

5.15.1 Grunnforhold ved Kokkersvoll/Lanner ............................................................................ 83 

5.15.2 Grunnforhold ved Herregårdsbekken ............................................................................. 83 

5.15.3 Grunnforhold i Skjelsvikdalen......................................................................................... 83 

5.15.4 Grunnforhold i området ved Rødbruene ........................................................................ 83 

5.15.5 Grunnforhold ved Grenlandsbrua ................................................................................... 84 

6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET ........................................................................................ 87 

6.1 FORHOLDET TIL ANDRE PLANER .................................................................................................... 87 

6.2 FORHOLDET TIL GJELDENDE REGULERINGSPLANER ........................................................................... 87 

6.3 NATURMANGFOLD....................................................................................................................... 87 

6.3.1 Beskrivelse av kalkarealene i Grenland .............................................................................. 87 

6.3.2 Arealinngrep ....................................................................................................................... 88 

6.3.3 Ekstraordinære hensyn i anleggs- og byggefasen ............................................................. 96 

6.3.4 Ny Grenlandsbru – konsekvenser ved valg av brutype...................................................... 96 

6.4 VILT ........................................................................................................................................ 98 

6.4.1 Viltområder ........................................................................................................................ 98 

6.4.2 Vilttrekk .............................................................................................................................. 98 

6.5 KULTURMINNER ....................................................................................................................... 100 

6.5.1 Samlet vurdering .............................................................................................................. 100 

6.5.2 Automatisk fredete kulturminner som sikres i planen ..................................................... 101 

6.5.3 Automatisk fredete kulturminner som søkes frigitt .......................................................... 101 

6.5.4 Forskriftsfredete kulturminner ......................................................................................... 101 

6.5.5 Nyere tids kulturminner ................................................................................................... 102 

6.6 LANDSKAP ............................................................................................................................... 103 

6.6.1 Langangen – Blåfjell ........................................................................................................ 104 

6.6.2 Kokkersvoll - Lannerheia .................................................................................................. 106 

6.6.3 Herregårdsbekken/Moheim .............................................................................................. 107 

6.6.4 Skjelsvikdalen ................................................................................................................... 108 

6.6.5 Rød/Ås/Klepp ................................................................................................................... 109 

6.6.6 Steinbrekka - Kjørholt ...................................................................................................... 110 

6.6.7 Ny Grenlandsbru .............................................................................................................. 110 

6.7 VANNMILJØ ............................................................................................................................. 110 

6.8 NATURRESSURSER - JORDBRUKSAREALER ..................................................................................... 113 

6.9 FRILUFTSLIV OG NÆRMILJØ ....................................................................................................... 116 

6.9.1 Generelt om driftsfasen ................................................................................................... 116 

6.9.2 Generelt om anleggsfasen ............................................................................................... 120 

6.9.3 Langangen 1 bru .............................................................................................................. 120 

6.9.4 Sundsåsen og Sundsåsdalen ............................................................................................ 120 

6.9.5 Blåfjell .............................................................................................................................. 120 

6.9.6 Kokkersvoll ....................................................................................................................... 121 

6.9.7 Lillegårdseter .................................................................................................................... 121 

6.9.8 Fv. 30, Langangsvegen .................................................................................................... 121 

6.9.9 Lillegården ........................................................................................................................ 122 



 

Nye Veier AS 

Side 6 

 

6.9.10 Herregårdbekken ......................................................................................................... 122 

6.9.11 Skjelsvikdalen ............................................................................................................... 122 

6.9.12 Lundedalen .................................................................................................................. 123 

6.9.13 Lysløypa og skileikanlegget .......................................................................................... 123 

6.9.14 Krysninger på strekningen Brattås - Kjørholt ............................................................... 123 

6.10 BARN OG UNGES INTERESSER ..................................................................................................... 125 

6.11 UNIVERSELL UTFORMING ........................................................................................................... 126 

6.12 STØY ..................................................................................................................................... 127 

6.12.1 Forutsetninger .............................................................................................................. 127 

6.12.2 Beregningsgrunnlaget .................................................................................................. 128 

6.12.3 Resultat av støyberegningene ...................................................................................... 128 

6.13 LUFTKVALITET ......................................................................................................................... 133 

6.13.1 Beregningsgrunnlaget .................................................................................................. 133 

6.13.2 Resultater av luftkvalitetsberegningene ....................................................................... 134 

6.14 TRAFIKKFORHOLD .................................................................................................................... 137 

6.14.1 Trafikkberegninger ....................................................................................................... 137 

6.14.2 Virkningene av ny E18 på lokalveinettet ...................................................................... 141 

6.14.3 Trafikkstyring ved avvik – omkjøringsalternativer ....................................................... 142 

6.14.4 Trafikksikkerhet ............................................................................................................ 144 

6.14.5 Omklassifisering av tilstøtende veinett ........................................................................ 145 

6.15 FLYTTING AV KONTROLLSTASJON ................................................................................................ 146 

6.16 KOLLEKTIVTRAFIKK ................................................................................................................... 146 

6.17 SKIPSTRAFIKKEN I FRIERFJORDEN ............................................................................................... 148 

6.18 HØYSPENTLINJER ..................................................................................................................... 148 

6.19 SAMFUNNSSIKKERHET ............................................................................................................... 149 

6.19.1 Risiko i anleggsfasen .................................................................................................... 150 

6.19.2 Risiko i driftsfasen ........................................................................................................ 151 

6.19.3 Konklusjoner samfunnssikkerhet ................................................................................. 151 

6.20 KLIMAPÅVIRKNING .................................................................................................................... 152 

6.21 EIENDOMSFORHOLD OG AREALBESLAG ......................................................................................... 153 

VEDLEGG 1 ........................................................................................................................................ 158 

VEDLEGG 2 ........................................................................................................................................ 159 

UTRYKTE VEDLEGG .......................................................................................................................... 163 

 

  



 

Nye Veier AS 

Side 7 

 

1. OPPSUMMERING  

1.1 Sammendrag 

Planforslaget inngår i prosjektet for etablering av ny E18 som 4-felts motorvei mellom 

Langangen og Rugtvedt. Reguleringsplanarbeidet for denne strekningen er delt i to faser. 

Parsellen mellom Kjørholt og Rugtvedt, kalt regulering Sør Kjørholt – Rugtvedt, er regulert i 

første fase. Hensikten med å dele i to faser var å komme i takt med anleggsperioden til 

tunneloppgraderingen av Kjørholttunnelen og Bambletunnelen, og dermed redusere perioden 

med stenging og omkjøring av E18. Ny Grenlandsbru, som binder sammen disse tunnelene, 

skulle inngått i første fase. På grunn av behov for ytterligere avklaringer av grunnforholdene 

er imidlertid regulering av ny Grenlandsbru lagt til andre fase. 

 

Denne reguleringsplanen er for andre fase og er kalt «E18 Langangen – Rugtvedt, 

Regulering Nord, Langangen – Kjørholt samt ny Grenlandsbru».  

 

Reguleringsplanen omfatter en strekning på ca. 13,5 km, hvorav dagstrekningen er på ca. 

7,4 km (inkl. bruer). Det planlegges bruer ved Langangen, Herregårdsbekken, Skjelsvikdalen, 

Rød og over utløpet av Frierfjorden. Samlet brulengde er ca.1,4 km (inkludert halv 

Grenlandsbru). På strekningen inngår det 5 tunneler, Blåfjell, Bjønnås, Prestås, Brattås og 

Steinbrekka på til sammen ca. 6,1 km. Den lengste er Preståstunnelen på ca. 2,9 km. 

 

I tillegg til denne planbeskrivelsen består planforslaget av reguleringskart og 

reguleringsbestemmelser. Som grunnlag for utarbeidelsen av planforslaget er det laget flere 

delutredninger på viktige tema. Sentrale dokumenter er ROS-analysen, Plan for 

massehåndtering og Miljøoppfølgingsprogram. I tillegg er det laget egne fagutredninger bl.a. 

på temaene kulturminner, naturmangfold, viltpassasjer, kollektivtrafikk, støy og luftkvalitet. 

Essensen i disse dokumentene er gjengitt i planbeskrivelsen. 

 

Det er lagt vekt på å lage en reguleringsplan som gir mulighet for fleksibilitet i anleggsfasen, 

for å utnytte entreprenørkompetasen og få en optimal tilpasning til lokale og naturgitte 

forhold. Virkningen av en vedtatt reguleringsplan er at retten til grunnerverv og ny arealbruk 

er juridisk avklart. Det teknisk grunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplanen følger med 

som en ikke juridisk bindende illustrasjonsplan. Den detaljerte utformingen av veianlegget vil 

bli fastsatt i prosjekteringsfasen.  

 

Oppstart av reguleringsplanarbeid ble varslet i oktober 2016. Planavgrensningen ble ved 

planoppstart satt romslig for å sikre rammer for god optimalisering av veianlegget, 

massedeponi, behandling av sideterreng og tilpasning av midlertidige anleggsområder. 

Likevel ble det av hensyn til drift av veianlegget og anleggsfase nødvendig å varsle utvidelse 

av planområdet på enkelte steder. Planområdet til reguleringsplanen omfatter et betydelig 

mindre areal enn det som ble varslet. 
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Miljømessig er det anleggsfasen som byr på de største utfordringene fordi økt trafikk på 

lokalveiene og belastning med støv og støy er mest omfattende i denne fasen. Når veien er 

etablert med fire felt er målet å oppnå bedre trafikkavvikling, redusere antall ulykker og 

minske miljøulemper for områdene som er berørt av dagens E18. Nye E18 vil ikke generere 

mer trafikk på lokalveinettet. Anlegget har et stort masseoverskudd og opplegget for 

massehåndteringen vil være sentralt for gjennomføringen av prosjektet. 

 

 
Figur 1-1 Ny E18 - oversikt anbefalt veilinje og kryss. 
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1.2 Beskrivelse av plangrepene for dagsonene 

 

1.2.1 Langangen 

Fra dagens kryss planlegges det en ny bru over Ønna. Brua plasseres nærmest mulig på 

nordsiden av dagens bru. Seks boliger må innløses og rives. Det blir ingen gjenværende 

boliger lokalisert mellom gammel og ny bru. Ettersom E18 flyttes nordover vil bebyggelsen i 

Langangen vil få redusert støybelastning. 

 

Dagens bru beholdes som lokalvei som kobles til Langangenkrysset med en ny vei sør for 

krysset. I tilfelle det blir aktuelt å flytte kontrollstasjonen fra Lannerheia, er det satt av en 

alternativ tomt for kontrollstasjon nord for krysset.  

 

Vann fra rensedammen kan ledes i en ny trase gjennom fjellet direkte til fjorden.  

 

 

 
Figur 1-2 Langangen, illustrasjon av planforslag sett mot øst. 
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1.2.2 Kokkersvoll - Lannerheia 

Over Lannerheia benyttes mest mulig av dagens E18 som nordgående felt i ny E18. Det 

innebærer at traseen er trukket mot sør slik at det blir en kort tunnel gjennom Blåfjell.  

Viltkrysningen ved Lanner ledes over tunnelportalen i samme området som det anlegges en 

driftsvei for skogbruket.  

 

Dagens E18 over Langangenbruene kobles på fv. 30 som kan beholdes som den er over 

Lannerheia og føres i bru over ny E18 ved tunnelmunningen til Bjønnåstunnelen i vest.  

 

På Lanner foreslås det et nytt motorveikryss med østvendte ramper. Trafikken på E18 ved 

Lanner er beregnet til 28800 ÅDT i 2040. Mer enn halvparten av trafikken går til og fra 

Grenland. Dette betyr at Lannerkrysset skal betjene en fremtidig ÅDT på 17900 ÅDT. Det er 

derfor en stor fordel med et halvt kryss uten rundkjøringer som vil sikre god flyt for trafikken 

til og fra Porsgrunn og Skien.  

 

Et av massedeponiene fra jernbaneutbyggingen nord for skytebanen på Lillegårdseter blir et 

viktig anleggsområde for E18 utbyggingen med mellomlagring og deponering av 

tunnelmasser. Det legges til rette for en midlertidig atkomst gjennom skytebanen. 

 

Den største negative konsekvensen på denne strekningen er at det må innløses og rives 7 

boliger ved Kokkersvoll. 

 

 
Figur 1-3 Kokkersvoll, illustrasjon av planforslag sett mot nordøst. 
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1.2.3 Herregårdsbekken - Lillegården 

Ved Herregårdsbekken er det en kort dagstrekning mellom Bjønnåstunnelen i øst og 

Preståstunnelen mot vest. Traseen er lagt så nærme den nye jernbanen som mulig - ca. 60 

meter mot sør. Samlet sett gir denne løsningen med samlokalisering minst negative 

miljøkonsekvenser. 

 

Kryssing av Herregårdsbekken blir på to parallelle bruer. Bekken må legges om og plastres 

for å beskytte brufundamentene mot erosjon. Hensynet til anadrome laksefisk skal ivaretas 

både i anleggsfasen og ved utformingen av veianlegget.  

 

Det legges opp til at turveiene langs Herregårdsbekken kan ledes under de nye bruene.  

 

De største negative virkningene av denne traseen er at en steinsatt grav fra bronsealderen 

må frigis, at 4 boliger må innløses i forbindelse med omlegging av Bergsbygdavegen og 1 

bolig ved Langgangsvegen må innløses på grunn av anleggsarbeidene.  

 

 
Figur 1-4 Herregårdbekken - Lillegården, illustrasjon av planforslaget sett mot nord. 

 

1.2.4 Moheim – Skjelsvika 

På strekningen mellom Moheimkrysset og Skjelsvika vil dagens E18 bli erstattet med den 

lengste tunnelen på strekningen; Preståstunnelen på ca. 2,9 km. Det innebærer at trafikken 

på eksisterende vei blir kraftig redusert og boligområdene på bl.a. Nystrand, Skjelsvika, 

Nyhusåsen og Kjoneåsen blir helt skjermet fra trafikken på ny E18. 
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1.2.5 Skjelsvikdalen 

Ny E18 vil krysse Skjelsvikdalen på ei lav bru omtrent på høyde med næringsbygga i 

området. Traseen er optimalisert slik at ingen bygg må rives og minst mulig av 

kalklindeskogen (utvalgt naturtype) på nordsiden av dalen blir berørt.  

 

Dagens E18 krysser også Skjelsvikdalen i dagsone men den nye traseen flyttes lenger vest. 

Trafikkmengden på denne strekningen av E18 vil bli relativt beskjeden, betydelig lavere enn 

trafikken på rv. 36. Støyberegningene viser at ny E18 i bru ikke vil forverre støysituasjonen i 

2040 samlet sett, men gul støysone vil forskyves mot vest på grunn av flytting av E18 

traseen.  

 

Ingen boliger kommer i rød støysone. Alle i gul sone vil få vurdert om det er behov for lokal 

støyskjerming og tilbud om tiltak i prosjekteringsfasen dersom grenseverdiene i statlige 

støyretningslinjer ikke tilfredsstilles. Lokale skjermingstiltak vil føre til en forbedring av 

støysituasjonen sammenlignet med dagens situasjon.  

 

Beregninger med trafikktall for 2040 viser at ingen boliger vil komme i rød eller gul 

luftkvalitetssone. Næringsbebyggelsen nærmest tunnelmunningen vil få forverret luftkvalitet 

men lokale støyskjermingstiltak vil ha positiv effekt også på luftkvalitet. Andelen kjøretøy 

som benytter piggdekk vil også ha stor betydning for hvordan luftkvaliteten blir i framtiden. 

 

 

 
Figur 1-5 Skjelsvikdalen, illustrasjon av planforslaget sett mot vest. 
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1.2.6 Rød – Steinbrekka 

Sør for Skjelsvikdalen går nye E18 gjennom Hvalsåsen i en kort tunnel som munner ut like 

vest for dagens E18-tunnel ved Rød. Her anlegges det et nytt kryss med sørvendte ramper. 

Krysset knyttes også til en ny atkomstvei til Lundedalen næringsområde. Denne løsningen 

gjør at tungtrafikken til næringsområdet ikke behøver belaste nærmiljøet i Heistad. Lysløypa 

brytes av den nye avkjøringa til Lunddalen og skileikområdet er regulert til riggområde. Nye 

Veier er i dialog med idrettslaget og kommunen om erstatningsløsninger.  

 

Videre sørover benyttes dagens E18 som nordgående felt i nye E18. På den måten holdes 

inngrepene i Gravaskogen på et minimum og turveikrysningen over E18 kan opprettholdes 

på samme sted som i dag. Arealbeslaget av dyrka mark reduseres sammenliknet med 

løsningen som er vist i kommunedelplanen.  

 

Bebyggelsen lengst sør på Hvalsåsen er utsatt for støy fra E18. Det er vurdert forlengelse av 

tunnelportalen fram til der Rødbruene starter, men effekten er begrenset ettersom den 

bratte åsen allerede gir god støyskjerming av tunnelmunningen.  

 

 

 
Figur 1-6 Rød – Strekningen Rød - Steinbrekka, illustrasjon av ny E18 sett mot nordvest. 
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1.2.7 Steinbrekka - Kjørholt 

Dagens E18 beholdes som nordgående felt i nye E18 også sør for Steinbrekkatunnelen. Det 

gjør at dagens gang- og sykkelvei til Friervegen kan opprettholdes. Arealbeslaget av dyrka 

mark reduseres sammenliknet med løsningen i kommunedelplanen.  

 

Krysset ved Kjørholt bygges om til et kryss med nordvendte ramper. Avstanden til 

Kjørholttunnelen er for kort til at det kan bygges sørgående ramper når hastigheten skal 

være 110 km/t. Sammen med krysset ved Rød vil denne løsningen gjøre at tungtrafikk til 

Brevik havn og Norcem fortsatt kan bruke rv. 354. 

 

 

 
Figur 1-7 Kjørholt, illustrasjon av planforslaget sett mot sør. 
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1.3 Optimalisering – sammenlikning med kommunedelplanen 

Med utgangspunkt i grunnlagsmaterialet fra vedtatt kommunedelplan (KDP), er det foretatt 

en optimalisering av løsningene for veianlegget i reguleringsplanprosessen. Optimaliseringen 

har bl.a. ført til bedre terrengtilpasning, mindre inngrep i viktige naturtyper og 

rekreasjonsområder og lavere investeringskostnader – samtidig som den totale 

samfunnsnytten er opprettholdt. 

 

Nedenfor er det en oversikt med illustrasjoner som viser de viktigste grepene som skiller 

reguleringsplanforslaget fra de skisserte løsningene i KDP-grunnlaget. 

 

Tabell 1-1 viser antatte besparelser i investeringskostnader som følge av optimaliseringen. 

 

 
Tabell 1-1 Viktige optimaliseringer og besparelser sammenliknet med KDP-grunnlaget. 

Beskrivelse optimaliseringstiltak Antatt besparelse 

(MNOK inkl rigg, 

drift, mva) 

Bedre tilpasning av veigeometri Langangen, inkl. bruene.  -45 

Redusere lengden på Blåfjelltunnelen. -135 

Gjenbruke E18 over Lannerheia til nordgående felt i ny E18, fjerne 1 av 3 parallellveier. -100 

Halvt østvendt kryss Lanner erstatter fullt kryss. -35 

Åpen skjæring ved Lillegården erstatter 2 løsmassetunneler og kort fjelltunnel. -80 

Senke Preståstunnelen for å unngå svakhetssoner. -125 

Lavere bru i Skjelsvikdalen som også er flyttet mellom næringsbyggene. -140 

Senke Rødbruene og erstatte deler av bruene med fylling. -190 

Sørvendt kryss Rød og nordvendt kryss Kjørholt erstatter fullt kryss ved Heistad/Ås.  -15 

Gjenbruke E18 fra Rød til Kjørholt som nordgående felt i ny E18. Gjenbruke 

Steinbrekkatunnelen som nordgående felt. 

-120 

Sum besparelser -985 
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Bedre tilpasning av veigeometri Langangen, inkl. bruene 
KDP-grunnlag: Reguleringsplan: 

  
Bruene i KDP-grunnlaget lå lenger mot nord med et 
stort «tomrom» mellom dagens bru og den nye 
Langangen bru 1.  

 

Begge bruene i Langangen har bitt optimalisert i 
reguleringsplanen. For å samle inngrepet i bomiljøet 
under brua er Langangen bru 1 plassert nær dagens 
bru. Dette medfører at det ikke blir liggende boliger 
mellom dagens og ny bru etter innløsning. Begge 
bruene har også blitt optimalisert mtp. landkar, 
oppfyllinger ved landkarene og søyleplassering.  

 

 

 

Redusert lengde på Blåfjelltunnelen 
KDP-grunnlag: Reguleringsplan: 

  
I KDP lå Blåfjelltunnelen lenger mot nord med en 
linje som ville medført en stor omlegging av fv. 30. 
Linja la heller ikke opp til gjenbruk av eksisterende 
E18 over Lannerheia. 

Redusert lengde på Blåfjelltunnelen henger sammen at 
linja er flytta mot sør på grunn av optimaliseringen av 
Langangen-bruene og gjenbruk av dagens E18 over 
Lannerheia – se omtale under. 
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Gjenbruk av E18 over Lannerheia 
KDP-grunnlag: Reguleringsplan: 

  
I KPD lå linja parallelt med eksisterende E18. Fv. 30 
var ikke inntegnet og det ville medført store 
terrenginngrep å føre denne nord for ny E18 i den 
trange dalen. Det innebar 3 veier med til sammen 8 
felt over Lannerheia – ny firefelts E18, dagens tofelts 
E18 og dagens tofelts fv. 30. I tillegg var det tegnet 
et fullt kryss med alle svingebevegelser. 

I planprosessen ble det utredet muligheter for å 
redusere antall veier/felt over Lannerheia. Løsningen 
ble å gjenbruke dagens E18 over Lannerheia til 
fremtidige nordgående felt på ny E18. Antall parallelle 
veier ble da redusert fra 3 til 2 og antall felt redusert 
fra 8 til 6. Fv. 30 kan i hovedsak opprettholdes som 
den er i dag. 

 

 

Halvt østvendt kryss Lanner 
KDP-grunnlag: Reguleringsplan: 

  
I KDP var Lannerkrysset vist som et fullt toplanskryss 
med armer til eksisterende E18 og fv. 30. Krysset var 
ca. 200 m bredt og ville fylt hele dalen. 

Tidlig i prosessen ble det klart at de vestvendte 
rampene (mot/fra Kristiansand) ikke ville få noen 
trafikk. Det ble derfor valg en løsning med halvt kryss 
med kun østvendte ramper. 
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Åpen skjæring Lillegården  

KDP-grunnlag: Reguleringsplan: 

  
I KDP var det vist en dyr løsning med to 
løsmassetunneler for å lede fv. 30 og fv. 4 over ny E18 
og en kort fjelltunnel med svært dårlig overdekning. 
Det siste partiet inn mot fjellet i øst var tenkt som en 
løsmassetunnel i et svært trangt område. 

Reguleringsplanens løsning åpner opp området ved 
Lillegården ved at de 3 tunnelene fra KDP fjernes. 
Nystrandvegen legges om mot øst til et nytt kryss 
med Bergsbygdavegen som føres over ny E18 på 
bru. 

 

 

Senke Preståstunnelen for å unngå svakhetssoner 
KDP-grunnlag: Reguleringsplan: 

 
 

I KDP var linjeføringa i tunnelen lagt igjennom en 
svakhetssone – markert med oransje skravur i 
illustrasjonen over. 

Gjennom reguleringsplanarbeidet har det blitt utført 
geotekniske undersøkelser som avdekket to store 
svakhetssoner ved Tveten og Kromsdalen. For å 
unngå fordyrende anleggsarbeid har 
Preståstunnelen blitt senket under disse sonene. 

 

 

Lavere bru Skjelsvikdalen 
KDP-grunnlag: Reguleringsplan: 

  
KDP viser ei bru ca. 25 m over riksveien og 
næringsområdet under. Traseen var lagt tvers over 
to næringsbygg som måtte blitt innløst. 

I reguleringsplanen er brua senket ca. 15 m og 
plassert mellom byggene. 
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Kortere og lavere Rødbruer 

KDP-grunnlag: Reguleringsplan: 

  
I KDP lå bruene ved Rød svært høyt i landskapet og 
var 470 m lange. 

Gjennom reguleringsplanarbeidet har Rødbruene blitt 
senket og kortet inn til ca. 200 m lengde. 

 

 

Enklere kryss ved Heistad/Ås - uten parallell lokalvei 
KDP-grunnlag: Reguleringsplan: 

  
I KDP var det vist et fullt kryss på Ås. Dagens E18 
måtte beholdes som parallellvei for å knytte 
lokalveinettet til krysset. 
 
Løsningen førte til store arealinngrep i Gravaskogen 
og turveikryssingen av E18 ble tungvint. 

 

I reguleringsplanen er det store krysset på Ås fjernet og 
erstattet med et halvt sørvendt kryss på Rød og et halvt 
nordvendt kryss på Kjørholt. Dagens E18 benyttes til 
nordgående felter for ny E18.  
 
Inngrep i Gravaskogen minimaliseres og 
turveikrysningen blir på samme sted som i dag. 
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2. BAKGRUNN 

Nye Veier AS er forslagsstiller for planforslaget og utførende konsulent har vært Rambøll 

med Asplan Viak, Hæhre, Haug og Blom-Bakke, samt L2 Arkitekter som underkonsulent. 

 

2.1 Nye Veiers samfunnsoppdrag 

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Selskapets 

oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. 

 

Nye Veiers samfunnsoppdrag er å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av 

noen prioriterte hovedveier. Veiene skal ha god standard og tilfredsstille strenge krav til 

kvalitet og trafikksikkerhet. Nye Veier er opptatt av innovasjon og utvikling av veiløsninger. 

Et viktig grep er bruk av totalentrepriser for å redusere kostnader og skape muligheter for 

nytenking i valg av løsninger for entreprenøren i byggefasen. 

 
Figur 2-1 Aktuell hovedstrekning vist med rød strek innenfor sirkelen. Nye Veier AS har ansvaret for 

utbyggingen av de fire hovedstrekningene som er markert med rødt på kartet. 
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2.2 Hovedstrekningen Langangen - Grimstad  

Strekningen for denne reguleringsplanen inngår i lenken E18 Langangen – Grimstad, som er 

en av de fire lengre traséene av stamveinettet i landet som Nye Veier har fått ansvar for, se 

figur 2-1.  

 

 
Figur 2-2 Oversikt over E18 fra Langangen til Grimstad 

 

2.3 Strekning Langangen - Rugtvedt  

Stekningen Langangen - Rugtvedt er ca. 16,9 km lang med ca. 9,1 km i tunnel. Fra 

tilstøtende parsell i nord ble det ferdigstilt ny fire felts motorvei mellom Sky og Langangen i 

2012. Den går fra Larvik kommune og inn i Porsgrunn kommune. Fra Rugtvedt og sørover er 

det detaljregulert ny 4-felts E18 til Dørdal. Anlegget for denne parsellen er i gang og 

anleggsstart var 2017. Ny E18 mellom Langangen og Rugtvedt skal ha samme 

motorveistandard som de to tilstøtende deler av E18, med gjennomgående fire kjørefelt og 

skiltet hastighet 110km/t. 

 

 
Figur 2-3 Korridoren for varslet planoppstart av E18 fra Langangen til Rugtvedt. 
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2.4 Mål for prosjektet 

Hovedmålsettingen for ny E18-trasé på denne strekningen er å bedre trafikkavviklingen, 

redusere antall ulykker og redusere miljøproblemene for randbebyggelsen langs dagens E18.  

 

Videre er det et mål for Nye Veier å videreutvikle den vedtatte kommunedelplanen med 

hensyn til bærekraft, trafikksikkerhet og økonomisk optimale løsninger. Målsettingen med 

dette er å kunne starte anleggsfasen så raskt som mulig etter at reguleringsplanen er 

vedtatt.  

 

For å nå Nye Veiers visjon om å bygge gode veier raskt og smart, må reguleringsplanen gi 

størst mulig fleksibilitet i anleggsfasen. Reguleringsplanen må ha romslig planavgrensning, 

men samtidig unngå at det oppstår unødvendige arealkonflikter. 

 

2.5 Samkjøring med prosjektet Kjørholt og Bamble tunneler (KBT) 

Statens vegvesen har bestemt at Kjørholttunnelen og Bambletunnelen (tunnelene på hver 

side av Frierfjorden) må rehabiliteres og oppgraderes med anleggsstart våren 2017. Arbeidet 

utføres av Nye Veier og oppstart med stenging av E18 som planlagt våren 2017. Samtidig 

råsprenges nye parallelle Kjørholt og Bamble tuneller (KBT).  

 

De oppgraderte tunnelene skal inngå i den nye firefelts E18 og det ferdigstilles nye tunnelløp 

vest for dagens tunneler. For å unngå ny stenging av E18 i forbindelse med sprenging av de 

nye tunnelene, ble reguleringsplanarbeidet for strekningen Kjørholt – Rugtvedt forsert slik at 

planvedtak kunne foreligge våren 2017. 

 

Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet for hele strekningen Langangen – 

Rugtvedt. På grunn av samkjøringen med KBT-prosjektet ble strekningen delt i to separate 

reguleringsplaner: 

 Regulering Sør Kjørholt – Rugtvedt (fase 1) 

 Regulering Nord Langangen – Kjørholt (fase 2) 

 

Ny Grenlandsbru, som binder sammen disse tunnelene, skulle vært avklart i første fase. På 

grunn av behov for ytterligere avklaringer av kostnader og grunnforholdene er imidlertid 

regulering av ny Grenlandsbru utsatt til andre fase og inngår som en del av regulering Nord. 

 

Regulering Sør Kjørholt – Rugtvedt ble vedtatt i Bamble kommunestyre 23.03.2017 og 

Porsgrunn bystyre 16.03.2017. Oversikt over planområdet for regulering Sør Kjørholt – 

Rugtvedt framgår av kartet i figur 2.4. 
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Figur 2-4 Regulering Sør Kjørholt - Rugtvedt. Oversikt over planområdet. 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er utarbeidet konsekvensutredning til kommunedelplanen for ny E18, som ble vedtatt av 

Porsgrunn bystyre 3.9.2015 og av Bamble kommunestyre 10.09.2015.  

 

Denne reguleringsplanen utarbeides innenfor rammene av vedtatt kommunedelplan og er 

derfor ikke utredningspliktig etter Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- 

og bygningsloven (KU-forskriften), fastsatt ved kgl.res. 21.06.2017.  

 

KU-forskriften lister opp hvilke planer som alltid skal behandles etter forskriften. I henhold til 

§6, første ledd, bokstav b), skal reguleringsplaner for tiltak i vedlegg I alltid behandles etter 

forskriften. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 

konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne 

tidligere planen.  

 

Porsgrunn kommune har som rette myndighet, fastsatt at reguleringsplanen etter dette ikke 

er utredningspliktig etter KU-forskriften. 

 

3.2 Nasjonale føringer og retningslinjer 

Nedenfor følger en gjennomgang av de viktigste nasjonale føringene som skal hensyntas i 

prosjektet. 

 

Konseptvalgutredning (KVU) for E18 Langangen-Grimstad 

Det ble i 2008 vedtatt en konseptvalgutredning (KVU) for E18 Langangen - Grimstad. Denne 

utredningen ga viktige rammebetingelser for arbeidet med kommunedelplanen, som igjen gir 

føringer for arbeidet med reguleringsplan. 

 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (kgl.res. 12.06.2015)  

Forventningene peker på mål, oppgaver og interesser som regjeringen mener det er viktig at 

kommunene legger vekt på i sin planlegging etter plan- og bygningsloven. 

 

Stortingsmelding 25 (2014-2015) På rett vei — Reformer i veisektoren. 

Meldingen fastlegger Nye Veiers mandat. 

 

Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007)  

Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. 

 

Stortingets klimaforlik (2012) 

Klimaforliket er betegnelsen på et politisk kompromiss om Norges miljø- og klimapolitikk. 

Forliket ble første gang vedtatt i 2008 og et nytt vedtak ble fattet 2012. Klimaforliket 
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innebærer en bred politisk enighet om at det skal føres en nasjonal politikk for å redusere 

klimagassene. Økt satsing på kollektivtransport vil bli synliggjort i form av belønningsmidler.  

 

Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å ivareta barn og unges interesser i arealplanleggingen, 

fastsatt 20. september 1995  

RPR for barn og unge skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i planleggingen og 

gjelder all type planlegging etter reglene i plan- og bygningsloven. Rundskriv nr. T-2/2008, 

om barn og planlegging, er en utdypende forklaring til retningslinjene, samt veiledning. 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, fastsatt ved 

kgl. Res. Av 26.09.2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2.  

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-

planleggingen og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt 

og produktivt samspill mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og 

byutvikling. 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging, fastsatt 4. september 2009  

Planen har som formål å sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere 

klimagassutslipp, mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene, og 

sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å 

redusere klimagassutslipp.  

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (Miljøverndepartementets T-

1442/2016) 

Denne retningslinjen skal legges til grunn av kommunen, regionale myndigheter og berørte 

statlige etater ved arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven. Formålet med 

retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og 

friluftsområder. 

 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (Miljøverndepartementets T-

1520/2012) 

Hensikten med retningslinjen er å forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom 

god arealplanlegging. Anbefalingene i retningslinjen er veiledende. 

 

Universell utforming  

Det er et nasjonalt mål at prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for all 

planlegging. Bakgrunnen er at alle skal ha likestilte muligheter til å ferdes på en uhindret 

måte. Dette er nedfelt i regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med 

nedsatt funksjonsevne. Utformingen skal være i samsvar med den til enhver tid gjeldende 

byggteknisk forskrift. 
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3.3 Regionale planer 

Areal og transportplan Grenland 2014 - 2025 (ATP - Grenland) 

ATP-Grenland omhandler arealspørsmål knyttet til senterstruktur, bolig, næring, 

grøntstruktur, jordbruk og areal til fremtidig infrastruktur. 

 

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest- Viken 2016 – 2021 

Planen redegjør for miljøtilstand og miljømål for vannforekomstene på regionalt nivå. 

Regional vannforvaltningsplan viser hvordan vannregionen mener forvaltning av vannmiljø 

og vannressurser bør foregå i et langsiktig perspektiv.  

 

3.4 Kommunale planer 

3.4.1 Kommuneplan 

Kommuneplanens arealdel 2014 – 2025 for Porsgrunn kommune ble vedtatt i bystyret 

26.03.2015. Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. 

 

 

 
Figur 3-1 Utsnitt av gjeldende kommuneplan arealdel 2014 – 2025 
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3.4.2 Kommunedelplan for E18 Langangen - Rugtvedt i Porsgrunn kommune. 

Bystyret i Porsgrunn kommune vedtok kommunedelplan for E18 Langangen – Rugtvedt 

03.09.2015. 

 

Kommunedelplanen avklarer på et overordnet nivå trase for ny firefelts E18. Planen 

fastsetter et båndlagt areal for å unngå at det etableres tiltak i nærheten av traseen som kan 

være til hinder for videre planlegging og utbygging av veianlegget. 

 

Røde symboler i plankartet (figur 3-2) indikerer alternativ for hovedveitrase og 

kryssplassering. Bruer og tunneler som er vist er veiledende. Endelig optimalisering og 

arealbeslag skal fastsettes i reguleringsplan. 

 

Reguleringsplanforslaget ligger innenfor båndlagt areal i kommunedelplanen. 

 

 
Figur 3-2 Kommunedelplan for E18 Langangen - Rugtvedt 
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3.5 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

 

 

PLANID PLANNAVN VEDTAKS

-DATO 

345 Modernisering av Vestfoldbanen, Ny bane 21.02.2002 

376 Vestfoldbanen med endring 07.06.2012 

403 Skrapeklev, areal A - H, K og L 08.03.1963 

422 Herøya 29.03.2012 

713 Industriareal i Lundedalen og del av samleåre Lunde - Versvik 24.07.1970 

734 Brattåsområdet, felt VIIdel 1 18.09.1986 

735 Brattåsområdet, felt VIIdel 2 30.04.1987 

738 Skjelsvikdalen - ny E18 og tilliggende arealer 27.04.1989 

739 Ny E18 med tilgrensende arealer Kjørholt - Heistad 25.05.1989 

744 Felt VI og VIII, Skavråkåsen - Gravaområdet 31.10.1991 

745 Lundedalen/Myra Industriområde 29.10.1992 

746 Endring av reg.plan ny E18 Kjørholt-Heistad og videreføring av ny E18 18.02.1993 

753 Skavråker distribusjons - og logistikkpark 07.09.2000 

760 Friervegen, gnr.70, bnr.21 m.m. 24.11.2005 

812 Ny E18, Frierbru - Blekebakken 23.05.1991 

1009 Lillegården 12.01.2012 

1111 E18 Vestfold grense - Langangen, omregulering 11.09.2008 
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Figur 3-3 Kart som viser overlappende reguleringsplaner, påført PlanID. 

 

3.6 Rammebetingelser 

Grenlandsbrua – fredet brumiljø: Både Grenlandsbrua og Brevikbrua ble vernet 17. april 

2008 som forskriftsfredet - Teknisk/Industrielt minne. Det er selve konstruksjonen som er 

vernet mot inngrep. Reguleringsplanen kommer ikke i direkte arealkonflikt med fredningen.  

 

Frierflogene naturreservat: Naturreservatet ble opprettet i 1990 med vedtak av verneforskrift 

FOR-1990-05-04-323. Reguleringsplanen kommer i arealkonflikt med reservatet og det vil 

være nødvendig med søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene. 

 

Blekebakken naturreservat: Naturreservatet ble opprettet i 2006 med vedtak av 

verneforskrift FOR-2006-06-30-801. Reguleringsplanen kommer i arealkonflikt med 

reservatet og det vil være nødvendig med søknad om dispensasjon fra vernebestemmelsene. 
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4. PLANPROSESSEN 

4.1 Tidligere vedtak i saken 

4.1.1 Kommunedelplan for E18 Langangen - Rugtvedt 

Statens vegvesen startet arbeidet med en kommunedelplan med konsekvensutredning for ny 

E18 Langangen – Rugtvedt våren 2013.  

 

Kommunedelplan for E18, strekningen Langangen – Rugtvedt, ble endelig vedtatt i bystyret i 

Porsgrunn den 3. september 2015 i sak 81/15. Det ble fattet følgende vedtak: 

«Porsgrunn kommune slutter seg delvis til Statens vegvesens anbefaling og vedtar korridor 

innenfor konsept 4 og med kryssløsning på Lanner og Ås. Porsgrunn kommune vedtar ny 

Grenlandsbru vest for eksisterende bru, som trase for ny E18 mellom Langangen og 

Rugtvedt.»  

 

Reguleringsplanen som fremmes er i samsvar med gjeldende kommunedelplan og følger i 

hovedsak opp planvedtaket i Porsgrunn bystyre. Kryssløsningen på Ås er videreutviklet til 

kryss med sørvendte ramper på Rød og kryss med nordvendte ramper på Kjørholt. 

 

I forbindelse med offentlig ettersyn av kommunedelplanen vedtok bystyret en del 

forutsetninger for oppfølging i reguleringsplanfasen.  

 

Porsgrunn kommunes høringsuttalelse til kommunedelplanen ble behandlet i bystyret den 

07.05.2015 i sak 36/15. Det ble gjort følgende vedtak: 

1. «Porsgrunn kommune slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om å gå for korridor 1 

innenfor konsept 4 med kryssløsning på Lanner med følgende kommentarer:  

a) Det forutsettes at det legges vekt på prinsipper om arealminimering og at en må være 

påpasselig i anleggsfasen av hensyn til bl.a. biologisk naturmangold 

b) Det forutsettes at kryssløsningen ved Lanner og Ås må sikres god tilkobling til 

eksisterende veinett i kommende reguleringsplanarbeid. 

2. Porsgrunn kommune mener bru over Frierfjorden bør ligge på vestsiden av eksisterende 

bru. Dette vurderes som totalt sett mest hensiktsmessig, med særlig tanke på bevaring 

av eksisterende boområder. Valg av bruløsning avventes til den politiske behandlingen 

senere i år og vil avhenge av blant annet estetikk og bevaring av kulturmiljø. 

3. Det legges inn i planen en tilkobling mellom næringsområdet i Lundedalen og dagens 

E18. 

4. Det må tas med en rundkjøring på Moheim ved fv. 32, dette for å bedre 

trafikksikkerheten og trafikksituasjon. 

5. I forbindelse med grunnervervelse for E18 trasé vil noen gårdbrukere miste betydelige 

arealer dyrka mark. Så langt som mulig bør dette arealet erstattes ved masseforflytting/ 

oppbygning om nye arealer nødvendig erverv av areal for å få dette til dette vurderes 

fortløpende i planprosessen. 
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6. I byggeperioden må trafikken gjennom Heistad sentrum holdes på et så laft nivå som 

mulig og i en så kort periode som mulig. Det blir spesielt viktig å sikre trygge 

adkomstveier for barn og unge til og fra skole, idrettsanlegg og til frilufsarenaer med 

adskilte gang og sykkelveier.» 

 

Nedenfor følger Nye Veiers kommentarer til oppfølging av punktene i bystyrets 

høringsuttalelse til kommunedelplanen:  

1. Forutsetninger for valg av korridor og kryss: 

a. Arealminimering og naturmangfold. 

Kommentar: Ved utarbeidelse av reguleringsplanen er det lagt vekt på å finne 

løsninger som minimaliserer arealbruken bl.a. ved forenkling av kryss og gjenbruk 

av dagens E18. Det er søkt å unngå lokalisering av anleggsområder i verdifulle 

naturtyper og på dyrka mark. Naturtypelokaliteter som ligger innenfor 

anleggsområder er avsatt som hensynssoner hmed bestemmelser om skånsom 

anleggsgjennomføring. 

b. Kryssløsninger med god tilknytning til eksisterende veinett. 

Kommentar: Nye Veier mener at et kryss på Lanner med østvendte ramper (mot 

Langangen)  ivaretar en tilkopling mot Porsgrunn og Skien på en bedre måte enn 

et fullt kryss.                                                                                                                              

Krysset på Rød med sørvendte ramper ivaretar både tilkopling til eksisterende E18 

og rv. 36 samtidig som turveinettet ivaretas.  

Krysset på Kjørholt med nordvendte ramper ivaretar tilkoblingen til Brevik havn 

og Norcem. 

 

2. Ny Grenlandsbru på vestsiden av dagens bru. 

 Kommentar: Dette er fulgt opp. 

 

3. Tilkobling mellom næringsområdet i Lundedalen og dagens E18. 

Kommentar:  Dette er fulgt opp med ny avkjøring direkte fra E18 krysset på Rød. 

 

4. Rundkjøring på Moheim ved fv. 32. 

Kommentar:  Nye Veier vil vurdere dette avhengig av hvilken totalløsning som til slutt 

vedtas. 

  

5. Erstatning av tapt dyrka mark. 

Kommentar: Enkle kryss og gjenbruk av dagens E18 har redusert vesentlig både 

permanent arealbeslag av dyrka mark til vei og midlertidig beslag til anleggsområde. Nye 

Veier har løpende kontakt med bondelaget og tilstreber at inngrepet på dyrket mark 

minimaliseres. Dersom det kommer innspill om areal som ligger til rette for oppfylling og 

som egner seg for nydyrking, vil dette bli diskutert med bondelaget. 
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6. Begrense anleggstrafikk gjennom Heistad sentrum. 

Kommentar: Det er lagt opp til lokalisering av anleggsområder i nærheten av veilinja slik 

at anleggstrafikken i hovedsak kan følge traseen for E18. Det kan bli behov for korte 

perioder med stenging av Steinbrekkatunnelen ved sprenging dersom fjellkvaliteten tilsier 

det. Nye Veier vil ha fokus på at eventuelle perioder med stenging skjer på tidspunkt 

med lite trafikk.  

 

4.1.2 Reguleringsplan E18 Langangen –Rugtvedt, regulering Sør Kjørholt – Rugtvedt 

Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeidet for hele strekningen Langangen – 

Rugtvedt. På grunn av samkjøringen med prosjektet for Kjørholt og Bamble tunnelene ble 

strekningen delt i to separate reguleringsplaner: 

Regulering Sør Kjørholt – Rugtvedt (fase 1) 

Regulering Nord Langangen – Kjørholt (fase 2) 

 

Se nærmere om begrunnelsen for oppdelingen i to separate reguleringsplaner i kapittel 2.5. 

 

Ny Grenlandsbru, som binder sammen disse tunnelene, skulle vært avklart i første fase. På 

grunn av behov for ytterligere avklaringer av kostnader og grunnforholdene er imidlertid 

regulering av ny Grenlandsbru utsatt til andre fase og inngår som en del av regulering Nord. 

 

Regulering Sør Kjørholt – Rugtvedt ble vedtatt i Bamble kommunestyre 23.03.2017 og 

Porsgrunn bystyre 16.03.2017. Oversikt over planområdet for regulering Sør Kjørholt – 

Rugtvedt framgår av kartet i figur 2.4. 

 

4.2 Oppstartsmøte 

Det ble avholdt felles oppstartsmøte med Bamble og Porsgrunn kommuner den 21. 

september 2016. Alle oppfølgingspunktene fra oppstartsmøtet er ivaretatt i dette 

planforslaget. Se nærmere redegjørelse i oppsummering og kommentarer til 

oppfølgingspunkter fra møtereferat i vedlegg 1. 

 

4.3 Varsel om oppstart 

Kilde: Rap-021 Innspill til varsel om planoppstart, datert 22.03.2018. 

 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeidet ble annonsert på kommunens nettsider samt i 

Telemarksavisa, Porsgrunn Dagblad og Varden fredag 14. oktober 2016. Det ble sendt ut 

varsel til berørte eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra Porsgrunn og 

Bamble kommuner.  

 

Frist for uttalelser var 7. november 2016. Alle innspillene/uttalelsene er oppsummert og 

kommentert og følger vedlagt. Det framgår av kommentarene hvordan hvert enkelt innspill 
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er behandlet i planforslaget. Det ble varslet mindre utvidelser av planområdet av hensyn til 

drift av veianlegget og anleggsarbeidet 21. april 2017. Frist for innspill var satt til 18. mai 

2017. Videre ble det varslet ytterligere utvidelser 09.11.2017 med frist for innspill 

08.12.2017.  

 

Innspillene til planutvidelsene er kommentert sammen med øvrige innspill i Rap-021. 

 

 
Figur 4-1 Kart som viser avgrensningen av planområdet ved varsel om planoppstart 

 

4.4 Medvirkning 

4.4.1 Åpne møter 

Det har vært avholdt flere åpne møter vedrørende reguleringsarbeidene. 

  

Ved oppstart av reguleringsarbeidet i oktober 2016 ble det avholdt til sammen fire 

folkemøter i regi av Nye Veier. Den 19. oktober i Langangen (Langangen skole) med ca. 40 

frammøtte, 24. oktober på Eidanger (Eidanger klubbhus) med ca. 100 frammøtte, på Heistad 

(Hei klubbhus) den 26. oktober med ca. 110 frammøtte og den 17. oktober på Rugtvedt 

(Telemarksvingen Kafé) med ca. 50 frammøtte.  
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Folkemøtene hadde lik agenda, med innledning om Nye Veier, deretter gjennomgang av 

status for reguleringsplanarbeidet og en gjennomgang ved Asplan Viak med kartgrunnlag, 

illustrasjonsfoto, 3D-modeller m.m. Det kom mange innspill på møtene som har blitt vurdert 

ved utarbeidelsen av planforslaget, blant annet: 

 

 Bekymring for støy fra bruer og tunnelportaler med forslag til tiltak 

 Bekymring for rystelser 

 Viktig å ivareta tverrforbindelser 

 Orientering om nye utbyggingsområder/planer 

 Ønske om ny Langangen bru så nær eksisterende som mulig 

 Stier på begge sider av Herregårdsbekken må videreføres 

 Lysløype må opprettholdes eller flyttes 

 Kritikk av kryssplassering på Ås 

 

I forbindelse med utarbeidelsen av planforslag for regulering nord ble det arrangert et nytt 
folkemøte på Hei klubbhus den 6. desember 2017. 
 

4.4.2 Ideelle foreninger og lag 

Det har vært god dialog med ideelle lag og foreninger i planprosessen. Alle relevante lag og 

foreninger ble varslet og invitert på folkemøter i oppstarten av reguleringsplanen.  

 

Det har blitt avholdt temamøter og befaringer med berørte foreninger i planområdet. Blant 

annet har det vært gjennomført møte angående Heistadkrysset med initiativ fra Hei IL. 

Møtet førte til videre arbeid med et forslag om å flytte lysløypa og det har vært gjennomført 

flere møter med Hei IL for oppfølging av forslag om flytting av lysløypa mm. Det har blitt 

holdt møte med Hvalsåsen velforening hvor støy fra Skjelsvikdalen var hovedtema.  

 

Det har blitt holdt et felles møte med de fleste velforeningene fra Skavrakåsen til Skjelsvik.   

 

Det har vært tre møter med Eidanger bondelag som blant annet omhandlet tverrforbindelser, 

riggområder, arkeologiske utgravinger, arealbeslag av dyrka mark og grunnerverv. 

 

Det har vært møte med veilaget på Brattås/Kjørholt. 

 

Det har vært avholdt møter med Eidanger Jeger- og fiskerforening vedrørende veiadkomster 

til massedeponi ved Lillegårdseter. 

 

Det vil bli holdt åpne folkemøter i Langangen, på Eidanger og Heistad med presentasjon av 

planforslaget når dette foreligger til offentlig ettersyn. 
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4.4.3 Møter med offentlig forvaltning 

Det har vært avhold jevnlige informasjonsmøter med kommunens administrasjon. For 

regulering nord har det vært møter med kommunalsjefer i kommunen ca. hver 14. dag. 

Målet har vært gjensidig utveksling av informasjon. Kommunen har også fått invitasjon til, 

og deltatt på, de ukentlige plan- og prosjekteringsmøtene med Nye Veier. I tillegg har det 

vært avholdt flere arbeidsmøter med planadministrasjonen i kommunen.  

 

Det har vært avholdt to møter med Grenland landbrukskontor for gjennomgang av saker 

som angår jord- og skogbruk og viltforvaltning. 

 

Det har vært avholdt egne møter med miljøvernavdelingen hos fylkesmannen vedrørende 

håndtering av utvalgte naturtyper og vannmiljø. Videre har det vært møter med 

fylkeskommunen og Statens vegvesen om veiløsningene og flere møter med 

fylkeskommunens kulturminneavdeling. 

 

Planforum ble avholdt den 20. mars 2017. 

 

4.4.4 Møter med lokalpolitikere 

Det er avholdt to møter med planutvalget i Porsgrunn kommune. Første møte hadde til 

hensikt å vise traséforslag, kryss og plan for masseforvaltning. Andre møte var et dialogmøte 

med mer grundig gjennomgang av forskjellige problemstillinger som planarbeidet har 

omfattet. 

 

4.4.5 Møter med andre interessenter 

Det er avholdt møte med Grenland havn i forhold til vurderinger omkring fremkommelighet 

for tungtrafikk fra kaianleggene omkring Grenlandsfjordene.  

 

Det er avholdt møter med Bane NOR vedrørende masseforvaltning og riggområder. 

 

4.4.6 Grunneiere 

Det har vært avholdt egne møter med en rekke enkeltgrunneiere: 

 Felles dialogmøter med eiere av landbrukseiendommer i området mellom Brattås og 

Kjørholt og mellom Lanner og Langangen. 

 Møte med grunneiere i Skjelsvikdalen for å informere om planene og konsekvensene 

av arealbruken i anleggsfasen. 

 Møte med grunneiere i Lanner - Langangenområdet der hovedtema var veier for 

skogsdrift og leggeplasser for tømmer. 

 Åpent informasjonsmøte for grunneiere i Langangen. 

 Møte med grunneiere i Frierveien 100 og 106 A - D. 

 Møte med grunneiere ved Lillegården og Bergsbygdavegen. 

 Møte med grunneiere ved Rød-Kjørholt. 
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 Møte med grunneiere ved Langangen-Lanner. 

 

4.4.7 Nettsider og annen informasjon 

Informasjon om planarbeidet og folkemøter er gjort tilgjengelig på Nye Veiers nettsider. 

http://www.nyeveier.no/veiprosjektene/e18-langangen-rugtvedt/ 

 

  

http://www.nyeveier.no/veiprosjektene/e18-langangen-rugtvedt/
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5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

Plannavn:  E18 Langangen – Rugtvedt Regulering Nord, Langangen – Kjørholt,  

samt ny Grenlandsbru 

Plan ID:  0836 

 

5.1 Planavgrensning 

Planområdet strekker seg fra Langangen i nordøst til Kjørholt i sørvest. Regulering nord 

omfatter også ny Grenlandsbru.  

 

Figurene som følger viser planavgrensningen på bakkeplan – vertikalnivå 2. 

 

 
Figur 5-1 Oversikt over planavgrensning for regulering Nord, Langangen – Kjørholt samt ny 

Grenlandsbru. 

Grenlandsbrua var med i planforslaget for regulering Sør Kjørholt – Rugtvedt som var til 

offentlig ettersyn, men på grunn av behov for ytterligere utredninger knyttet til grunnforhold 
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og sikkerhet mot skipspåkjørsel ble den trukket ut og var ikke en del av den vedtatte 

reguleringsplanen.  

 

Kartfigurene som følger viser avgrensning av planområdet for delstrekninger. 

 

 
Figur 5-2 Utsnitt av planområdet fra Langangen til Lanner 
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Figur 5-3 Utsnitt av planområdet fra Lanner til Skjelsvik. 
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Figur 5-4 Utsnitt av planområdet fra Skjelsvikdalen til Kjørholt. 
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Figur 5-5 Utsnitt av planområdet som dekker Grenlandsbrua. 

 

5.2 Fleksibel regulering 

Illustrasjonsplan datert 22.03.2018 viser en mulig utformingen av veianlegget og er det 

tekniske grunnlaget for utformingen av plankartet. For å sikre ønsket fleksibilitet er det i 

utgangspunktet er ytre avgrensing av vegformålet satt 15 meter utenfor beregnet fylling og 

skjæringsutslag. Vegformålet har angitt kotehøyder med bestemmelser om tillat variasjon på 

+/- 2 meter. 

 

Veilinjene innenfor vegformålet i plankartet er kun veiledende og kan justeres innenfor 

formålsgrensen. I plankartene skilles det ikke ut underformål til vegformålet. 

 

Der det i plankartene for vertikalnivå 2 er lagt ut areal til vegformål kan det bygges både 

bruer, tunneler og kulverter. 
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5.3 Prinsipp for oppbygging av plankartet 

Planen skal tilrettelegge for bygging av firefelts motorvei med både bruer og tunneler. I 

plankartet inngår derfor areal i vertikalnivå 1 - under bakken, vertikalnivå 2 på bakken og 

vertikalnivå 3 over bakken. Hvert vertikalnivå vises på egne kartblad. 

 

I vertikalnivå 2 er planavgrensningen satt slik at areal over tunnelene ikke er tatt med. 

Veigeometrien i tunnelen er kun vist som en illustrasjon som binder de ulike delområdene på 

bakkenivå sammen. Dette er i samsvar med utkast til veileder fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (e-post fra Hilde Johansen Bakken, KMD).  

 

Plankart for vertikalnivå 1 dekker tunnelene. Tunnelenes sikringssone vertikalt er vist på 

profiltegninger innfelt i plankartene. 

 

I vertikalnivå 2 er planavgrensningen satt slik at areal under bruspenn der det ikke er behov 

for vegformål på bakkeplan, ikke er tatt med. Plankart for vertikalnivå 3 dekker frie bruspenn 

der gjeldende planer fortsatt skal gjelde i vertikalnivå 2. 

 

5.4 Plandokumentene 

Følgende utgjør plandokumentene: 

 Plankart R01 – R08 i målestokk 1:2000 (utskriftsformat A1), datert 22.03.2018 

 Plankart R09 (Ny Grenlandsbru) i målestokk 1:1000 (utskriftsformat A1), datert 

22.03.2018 

 Reguleringsbestemmelser, datert 22.03.2018 

 Planbeskrivelse (Rap-031), datert 22.03.2018 

Rapporter som er nevnt i reguleringsbestemmelsene: 

 Rap-034 Miljøoppfølgingsprogram, datert 16.02.2018 
 Rap-014 Temarapport støy, datert 12.03.2018 

Rapporter og notater benytte som direkte kilder til planbeskrivelsen: 

 Illustrasjonsplan, datert 22.03.2018 

 Rap-015 Temarapport lokal luftkvalitet, datert 05.03.2018 
 Rap-016 Kollektivutredning, datert 22.12.2017 
 Rap-021 Forhåndsuttalelser, oppsummering og kommentarer, samt kopi av uttalelser, 

datert 22.03.2018 
 Rap-026 Masseforvaltningsplan, dater 16.02.2018 

 Rap-025 Anleggsgjennomføring, datert 16.02.2018 
 Rap-029 Risiko- og sårbarhetsanalyse, Langangen – Kjørholt, datert 16.02.2018  
 Rap-035 Risiko- og sårbarhetsanalyse for ny Grenlandsbru, datert 22.12.2017  
 Rap-067 Naturmangfold, datert 16.02.2018 
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 Rap-068 Kulturminner og kulturmiljø, datert 09.02.2018 
 Not-028 Trafikkberegninger, datert 14.02.2018 
 Not-035 Viltpassasje E18 L-R, datert26.04.2017 

o Tilleggsnotat, datert 30.06.2017
 

5.5 Arealregnskap 

 

Juridisk flate - navn Kartpåskrift Areal (da) 
På bakken – vertikalnivå 2:   

Andre sikringssoner H190_1 37,9 

Andre sikringssoner H190_2 4,07 

Anlegg- og riggområde #1 475,24 

Anlegg- og riggområde #2 11,23 

Anlegg- og riggområde #3 30,25 

Bestemmelse område #K 29,29 

Bevaring naturmiljø H560_1 90,23 

Bevaring naturmiljø H560_2 4,12 

Bevaring kulturmiljø H570_1 0,65 

Bevaring kulturmiljø H570_2 0,11 

Båndlegging etter lov om naturvern H720_1 0,55 

Båndlegging etter lov om naturvern H720_2 0,31 

Båndlegging etter lov om kulturminner H730 0,93 

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) H370 8,6 

Boligbebyggelse B 18,74 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  V 2,8 

Energianlegg BE 0,06 

Friområde GF 4,47 

Industri BI 35,63 

LNFR L 386,86 

LNFR formål kombinert med vegformål LAA 4 

Naturformål LNA 8,53 

Naturområde GN2 3,25 

Naturområde GN1 0,72 

Trasé for jernbane STJ 0,32 

Offentlig eller privat tjenesteyting O 0,08 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur S3 19,88 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur S2 10,81 

Skytebane BSK 6,94 

Vann- og avløpsnett SVA 3,15 

Veg Veg1 847 
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Veg Veg2 1,32 

Veg Veg3 1,27 

Veg Veg4 4,19 

Veg Veg5 1,08 

Veg Veg6 6,54 

Veg Veg7 3,02 

Veg Veg8 8,88 

Veg Veg9 2,15 

Veg Veg10 9,97 

Veg Veg11 1,46 

Veg Veg12 0,16 

Veg Veg13 6,33 

Veg Veg14 3,89 

Veg Veg15 0,27 

Veg Veg16 0,31 

Veg Veg17 0,65 

Vegetasjonsskjerm GV 3,82 

Sum hele planområde bakkenivå  1408    

Formål på BRU – vertikalnivå 3: 
  

Veg Veg18 0,64 

Veg Veg1 57,9 

Sum vertikalnivå 3 
 

58,59 

   

Formål i tunnel – vertikalnivå 1: 
  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur S1 501,89 

Vann- og avløpsnett SVA 24,47 

Sum vertikalnivå 1  526,36 

 

 

5.6 Veigeometri - beskrivelse ny E18 

Kilde: Illustrasjonsplan, datert 22.03.2018 

 

Illustrasjonsplanen er det tekniske grunnlaget for reguleringsplanforslaget. Det er lagt vekt 

på å sette av nok areal til veiutbyggingen og samtidig ha en fleksibilitet for å sikre 

gjennomføringsfasen og videre detaljering. Endelig utforming av veianlegget med tilhørende 

elementer og detaljer avklares i prosjekteringsfasen. 

 

Regulering nord omfatter parsellen Langangen – Kjørholt samt ny Grenlandsbru, en 

strekning på ca. 13,5 km, hvorav dagstrekningen er på ca. 7,4 km (inkl. bruer). 
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Planområdet omfatter deler av eksisterende kryss på Langangen, kryss med østvendte 

ramper på Lanner, kryss med sørvendte ramper på Rød og kryss med nordvendte ramper på 

Kjørholt. 

 

Det planlegges bruer ved Langangen, Herregårdsbekken, Skjelsvikdalen, Rød og over utløpet 

av Frierfjorden. Samlet brulengde er ca.1,4 km (inkludert halv Grenlandsbru). I tillegg legges 

det kulverter og bruer for lokalveier ved Kokkersvoll, Lillegården, Grava og 

Heistaddalen/Kjørholt.  

 

Reguleringsplanen legger til rette for bygging av 5 tunneler, Blåfjell, Bjønnås, Prestås, 

Brattås og Steinbrekka, til sammen ca. 6,1 km.  

 

Hele den nye strekningen på E18 mellom Langangen og Rugtvedt foreslås med belysning. 

 

 
Figur 5-6 Langangen – Kjørholt, eksisterende E18 og planlagt ny veigeometri. 
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Tabell 5-1 Tunnelnavn og lengder - oversikt. 

Tunnelnavn: Lengde: 

Blåfjelltunnelen Ca. 350 meter 

Bjønnåstunnelen Ca. 2 300 meter 

Preståstunnelen  Ca. 2 900 meter 

Brattåstunnelen Ca. 400 meter 

Steinbrekkatunnelen Ca. 180 meter 
Navn er ikke endelig bestemt. 

 
Tabell 5-2 Brunavn og lengder - oversikt. 

Brunavn: Lengde: 

Langangen 1 bru Ca. 430 meter 

Langangen 2 bruer Ca. 250 meter 

Herregårdsbekken bruer Ca.55 meter 

Skjelsvikdalen bruer Ca. 205 meter 

Rødbruene  Ca. 200 meter 

Ny Grenlandsbru (delt på kommunegrensa) Ca. 600 meter 
Navn er ikke endelig bestemt. 

 

 

5.6.1 Dimensjoneringsparametere 

 

Dimensjoneringsklasse for motorveg, fartsgrense 110 km/t  

(Vegklasse H3 iht. høringsutgave N100 desember 2016 og Normalveg Nye Veier H3NV) 

Vegbredde 23,0 m 

Indre skulder 0,75 m 

Ytre Skulder 2+0,75 m (2m på bruer) 

Midtdeler 2 m 

Min. hor. Radius 800 m 

Maks stigning 5 % 

Maks overhøyde 7,5 % 

Min. vert. radius høybrekk 12000 m 

Min. vert. radius lavbrekk 3700 m 

Min. stoppsiktkrav (Ls) 240 m  

Grøfteprofil Brede: 1,6 m – Helling: 1:4 + 

Bredde: 0,50 m – Helling: 0 

Fylling Min. helling: 1:2 (varierende) 

Jordskjæring Min. helling: 1:2 
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5.6.2 Lengdeprofiler 

 
Figur 5-7 Lengdeprofil delparsell Langangen – Kokkersvoll. 

 

 

 

Figur 5-8 Lengdeprofil delparsell Lanner – Herregårdsbekken. 

 

 

 

Figur 5-9 Lengdeprofil delparsell Prestås – Rød. 
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Figur 5-10 Lengdeprofil delparsell Rød - Kjørholt. 

 

 

 

Figur 5-11 Lengdeprofil delparsell ny Grenlandsbru. 

 

 

5.6.3 Normalprofil vei 

E18 Langangen - Rugtvedt planlegges med kjørefeltbredder 3,5 m, ytre skulder 2,75 m og 

midtdeler inklusiv indre skulder 3,5 m, total veibredde 23 m. Den første meteren av ytre 

grøfte- eller fyllingsskråning utformes med helning 1:10. Utjevning av fyllingsskråning til 

helning 1:4 eller slakere, kan erstatte rekkverk. Dette profilet gjelder for vei i dagen. Veien 

dimensjoneres for fartsgrense 110 km/t. 
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Figur 5-12 Normalprofil for ny E18, figuren viser situasjon med fylling. 

 

 

 

 

5.7 Kryss 

Det har vært jobbet mye med vurdering av alternative kryssløsninger mellom Langangen og 

Kjørholt. I gjeldende kommunedelplan er det markert symbol for kryss på Lanner og ved Ås. 

Gjennom reguleringsplanprosessen har en kommet fram til en løsning med kryss på Lanner 

med østvendte ramper som betjener den største trafikkmengden mellom Oslo og Grenland, 

et kryss ved Rød med sørvendte ramper som betjener trafikken til/fra Sørlandet, samt et 

kryss med nordvendte ramper på Kjørholt for å opprettholde atkomst nordfra til Brevik 

havneterminal og Norcem. 

 

5.7.1 Lannerkrysset 

Kommunedelplan:  
I kommunedelplanen er det vurdert et fullt ruterkryss like vest for dagens kontrollplass. 
Dette krysset skal håndtere trafikken til og fra Skien og Porsgrunn. Dagens E18 er vist 
knyttet til krysset i ellipserundkjøringen i sør. 
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Figur 5-13 Illustrasjon av Lannerkrysset, KDP-løsningen fyller hele dalen, Sett mot nordvest. 

Reguleringsplanforslaget:  

Det er utredet flere kryssløsninger på Lanner. Med bakgrunn at litt over halvparten av 

trafikken på E18 tar av i dette krysset, er det lagt vekt på å sikre god tilkobling til 

eksisterende veinett mot Porsgrunn og Skien. Det anbefales et kryss med østvendte ramper 

(til/fra Oslo). Dette krysset innebærer at trafikken fra Oslo og Vestfold i retning Grenland glir 

over på rampe, fortsetter over ny E18 og kobles til dagens E18-trasé.  

 

 
Figur 5-14 Lannerkrysset i reguleringsplanforslaget med østvendte ramper sett mot nordvest, 

avkjøring mot Grenland.  
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Løsningen legger opp til at dagens E18 brukes for lokaltrafikken internt i Grenlandsområdet, 

og at trafikkfordelingen videre skjer i eksisterende kryss ved Moheim og Skjelsvik.  

 

Fv. 30 kobles ikke til E18 ved Lanner. Det er den heller ikke i dag (selv om det er mulig 

atkomst, via bom, ved kontrollstasjon på Lanner ved behov for omkjøring). Situasjon for fv. 

30 anses derfor å være uendret når det gjelder koblingen til E18. 

 

Hovedbegrunnelsen for valg av kryss med østvendte ramper er at krysset skal betjene mye 

trafikk. Det anses som svært viktig at denne trafikkstrømmen kan komme mest mulig 

uhindret frem. Planforslaget ivaretar dette bedre enn fullt kryss med to rundkjøringer. Kryss 

med rundkjøringer ville medført at trafikken til Grenland hadde fått vikeplikt og måtte stoppe 

og passere to rundkjøringer før den kommer inn på eksisterende E18. Mulig fare for 

oppstuving av trafikk på østlige ramper knyttet til fullt kryss vil utgjøre risiko for 

trafikksikkerheten. 

 

Trafikkberegninger viser også at ramper mot vest får tilnærmet ingen trafikk. Fult kryss vil 

også føre til at krysset tar mer areal og fyller hele dalen. Det vil ikke bli plass til eventuelle 

veiserviceanlegg eller næring på grunn av topografien i området. En eventuell kobling av 

fylkesvegen til rundkjøringen nord for krysset ville komplisert trafikkflyten for trafikken fra 

E18 til Grenland ytterligere. 

 

Fullt kryss ville ikke gitt muligheter for direkte atkomst til arealet for industriformål som er 

avsatt i kommuneplan. Statens vegvesen har uttalt at avkjørsel til næringsområdet må skje 

fra fv. 30. Fullt kryss på Lanner vil ligge ca. 1 km øst for næringsområdet og på den måten 

på «feil side» for byområdet i Grenland. Det betyr at tilgjengelighet fra E18 til det planlagte 

næringsområdet ikke er et argument for etablering av et fullt kryss ved Lanner.  

 

5.7.2 Kryss ved Heistad 

Kommunedelplan:  

Skissert kryssutforming i kommunedelplanen er et fullt ruterkryss ved Ås. Det innebærer at 

undergangen ved Gravavegen stenges og erstattes med en overgangsbru nærmere nytt 

kryss. Overgangsbrua nord for krysset er foreslått fjernet. Løsningen innebærer at det må 

etableres en parallell lokalvei som knytter krysset til rv. 354. 

 

Denne løsningen fører til store inngrep i Gravaskogen som er en nasjonalt viktig 

naturtypelokalitet og viktig turområde for lokalbefolkningen. Dagens overgangsbru vil ikke 

være mulig å opprettholde. 
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Figur 5-15 Illustrasjon av KDP-løsningen med fullt kryss i Gravaskogen ved Ås. Sett mot nord. 

 

 
Figur 5-16 Reguleringsplan, nytt kryss med sørvendte ramper ved Rød. Sett mot nord. 
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Reguleringsplanforslaget – kryss ved Rød og Kjørholt:  

Istedenfor et kryss ved Ås, legges det opp til et kryss med sørvendte ramper lenger nord ved 

Rød gård. Koblingen til rv. 36 i Skjelsvikdalen går via dagens Brattåstunnel. De sørvendte 

rampene samles i en rundkjøring øst for dagen E18 hvor det også legges inn en direkte 

atkomst til Lundedalen næringsområde. 

 

Dagens E18 videre sørover benyttes som nordgående felt i ny E18. Uten kryss ved Ås og 

parallellvei unngår en inngrep i Gravaskogen. Dagens bruforbindelse (turvei) over E18 kan 

opprettholdes.  

 

For å fange opp trafikken nordfra som skal til/fra Brevik havneterminal og Norcem foreslås 

det et kryss på Kjørholt med nordvendte ramper. På grunn av for kort avstand til 

Kjørholttunnelen er det i henhold til vegnormalene ikke mulig med ramper sørover når 

hastigheten skal være 110 km/t.  

 

 
Figur 5-17 Reguleringsplan nytt kryss med nordvendte ramper ved Kjørholt. Sett mot sør. 

 

5.7.3 Vurdering av mulighet for kryss ved Moheim 

I planprosessen har det vært utredet og vurdert kryssløsning ved Moheim. På grunn av 

terrenget (smal dal) er det ikke mulig å få til en lang nok dagstrekning mellom tunnelene til 

å etablere et fullt kryss med ramper for trafikk i begge retninger på ny E18. For å få plass til 

et halvt kryss med østvendte ramper må veilinja flyttes ca. 140 meter mot sør og det må 

anlegges en ny atkomst fra dagens Moheimkryss over jernbanens vestre tunnelportal. Selv 
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med flyttet linje og halvt kryss vil ikke vegnormalens krav til utforming av 

akselrasjonsramper tilfredsstilles. En illustrasjon av løsningen er vist i figur 5-18.  

 

Etter en samlet vurdering er konklusjonen at de store investeringskostnadene og negative 

miljøkonsekvensene samt usikkerheten ved anleggsgjennomføring, ikke oppveies av 

fordelene med å flytte krysset fra Lanner til Moheim. 

 

Sammenlignet med halvt kryss på Lanner vil et halvt kryss ved Moheim være ca. 195 MNOK 

dyrere å bygge. I tillegg er det stor usikkerhet knyttet til anleggsgjennomføringen og økte 

kostnader ved kryssing av jernbane med atkomstveien samt fundamentering av ramper ved 

kryssing av Herregårdsbekken. Det må søkes Vegdirektoratet om å få innvilget et fravik fra 

vegnormalene ettersom kravet til avstand fra avslutning av akselerasjonsfelt til tunnelåpning 

blir for kort. 

 

Atkomstveien og kryssrampene vil føre til et stort terrenginngrep med mer negative 

miljøkonsekvenser.  

 

Konsekvensen for kulturminner og kulturmiljø vil bli svært stor negativ fordi et høyt antall 

fredete kulturminner går tapt. Hele kulturmiljøet vil bli negativt påvirket av at flere veier 

fragmenterer landskapet.  

 

Naturmiljøet vil få større negativ påvirkning på grunn av inngrep i svært verdifulle deler av 

Herregårdsbekken.  

 

Nærmiljø og friluftsliv vil få mer negative virkninger ettersom flere stier blir brutt og større 

naturinngrep reduserer opplevelsesverdien. 
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Figur 5-18 Skisse av den vurderte løsningen for halvt kryss ved Moheim (nord er opp på kartet). 

En fordel med å flytte krysset fra Lanner til Moheim er at potensielle 

fremkommelighetsproblemer for trafikken fra Porsgrunn og Skien i bakken mot Lannerheia 

reduseres ved at denne trafikken kan benytte ny E18 og Bjønnåstunnelen med 

påkjøringsmulighet ved Moheim. 

 

Trafikantene som skal til/fra Porsgrunn vil ha nytte av å kunne bruke en lengre strekning av 

nye E18 med et kryss på Moheim. 

 

En eventuell positiv effekt for handel og service ved Telemarksporten er høyst usikker fordi 

det etablerte næringsområdet ikke vil bli direkte eksponert mot nye E18 – kjøreavstanden vil 

være ca. 1 km. Ettersom det ikke er mulig å etablere ramper mot vest, vil Telemarksporten 

kun fungere som serviceområde for trafikken til/fra Porsgrunn og Skien. I praksis vil derfor 

flytting av halvt kryss fra Lanner til Moheim ikke innebære noen opplagt fordel for 

næringsutviklingen. 
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5.8 Tunneler 

Tunnelklasse og tunnelprofil velges i henhold til håndbok N500, vegtunneler. Tunnelene 

planlegges for tunnelklasse E for ÅDT (årsdøgntrafikk) mellom 12000 og 50000. I tunnelene 

er ÅDT beregnet til å være ca. 18.000 i 2040 (ca. 20 år etter veiåpning). Tunnelklassene 

bestemmer kravene til sikkerhetstiltak og sikkerhetsutrustning, som antall tunnelløp, behov 

for havarinisjer, snunisjer, nødutganger, samt sikkerhetsutrustning. 

  

I reguleringsplanen er det satt av sikringssoner på 20 m over, under og på hver side av 

tunnelene. Innenfor disse sonene er det lagt restriksjoner for inngrep. 

 

Alle vegtunneler i prosjektet bygges med T10,5 profil ihht. N500. 

 

Tunnelportalene skal ses i sammenheng med stedlige forhold og funksjonskrav og 

utformingen av portalene vil derfor variere. Prinsipp for utforming av tunnelportaler er vist 

illustrasjonsplanen. Valg av alternativ er avhengig av om tunnelene blir utført med rette eller 

krumme vegger. Tunnelportaler gis sin endelige utforming i prosjekteringsfasen. 

 

 
Figur 5-19 Skisse som viser normalprofil for tunneler. 

 

5.8.1 Blåfjelltunnelen 

Blåfjelltunnelen er en kort tunnel med lengde ca. 350 m. Tunnelen ligger nord for 

eksisterende E18. Blåfjelltunnelen er kortere enn 500 m og krever ikke sikkerhetsutrustning 

med samme omfang som tunneler over 500 m. Blant annet er det ikke krav om brannvann. 

Det er ikke forventet å treffe på større utfordrende områder i disse tunnelene. Berggrunn 

består av Larvikitt. 
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Påhuggsområde øst for Blåfjell planlegges anlagt inn i en skrå fjellside ca. 70 m over 

dalbunnen i Sunnsåsdalen. Portalen sammenfaller med vestre landkar for Langangen 2 

bruer. Bergskråningen er bratt med mye løse blokker.  

 

Over vestre portal er det vist en anleggsvei. Denne anleggsveien kan etter at anlegget er 

avsluttet fungere som trekkvei for hjortevilt og driftsvei for landbruket.  

 

 

Figur 5-20 Østre tunnelportal for Blåfjelltunnelen. 

 

 

 
Figur 5-21 Vestre tunnelportal for Blåfjelltunnelen tilrettelegges for vilttrekk etter at anlegget er 

avsluttet. 
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5.8.2 Bjønnåstunnelen 

Bjønnåstunnel går fra Lanner til Moheim og blir ca. 2300 m lang. Den er skissert med et 

jevnt fall ned mot Moheim på ca. 4 %.  

 

Bjønnåstunnelen har flere svakhetssoner i fjellet som krysser traséen. En mulig utfordrende 

sone er ved Lannerdammen der det trolig er vannførende svakhetssoner. 

 

Påhugget ved Lanner planlegges etter en forlenget forskjæring inn i en kolle rett nord for fv. 

30. Påhugget ved Moheim lagt ca. 60 m sør for jernbanetunnelen ved Storberget.  

 

 

 
Figur 5-22 Bjønnåstunnelen, østre tunnelportal ved Lanner.  

 

5.8.3 Preståstunnelen 

Preståstunnelen mellom Moheim og Skjelsvikdalen er ca. 2900 m og den lengste tunnelen på 

parsellen.  

 

Den har flere kraftige svakhetssoner som krysser tunneltraséen. Her er det gjort 

grunnboringer samt geofysiske undersøkelser. Ved ca. profil 8350 og 8900 er det to 

svakhetssoner med dårlig fjell/ oppsprukket/ knusningssone. Sonderinger til fjell viser store 

dybder til fast fjell. Tunnelen er derfor senket slik at den blir liggende i et lavbrekk med 

dypeste punkt på ca. kote 1,5.  
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Østre portal ved Herregårdsbekken blir liggende ca. 60 m sør for ny jernbanetunnel.  

 

 
Figur 5-23 Preståstunnelen, østre tunnelportal ved Herregårdsbekken. 

 

5.8.4 Brattåstunnelen 

Brattåstunnelen er ca. 400 m lang. Ved nordre portaler som ligger i en bratt fjellside blir det 

en overgang til Skjelsvikdalen bruer i portalområdet. 

 

Søndre portal forlenges i nødvendig utstrekning til man kommer over løsmassene i området 

og kommer i takt med terrengformingen i overgangen mellom tunnel og dagsone. 

 

 
Figur 5-24 Brattåstunnelen, søndre tunnelportal. 
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5.8.5 Steinbrekkatunnelen 

Tunnelen får en lengde på ca. 180 m og planlegges med kun et løp for to kjørefelt like vest 

for dagens tunnel. Eksisterende tunnel skal opprettholdes og brukes som nordgående løp i 

ny 4-felts vei. Den er i dårlig forfatning og det må sikres og utredes nærmere behov for tiltak 

ved sprenging av nytt tunnelløp. 

 

Det er gjort geotekniske grunnundersøkelser ved begge påhuggsplasseringene.  

 

Påhugget i nord er i dag ikke synlig på grunn av overdekning av løsmasser. Grunnboringene 

viser ca. 3 m løsmassemektighet. Det er vist en lang forskjæring både i løsmasser og berg.  

 

Bergkvaliteten på sørsiden av Steinbrekka tilsier at det også på denne siden må sprenges 

bort en del masser før etablering av påhugg. Trolig er bergkvaliteten bedre når de ytterste 

meterne med «dagfjell» er fjernet. Bergmassen observert ved påhugget gir mer inntrykk av 

å være en ur enn fast berg. På sørsiden av tunnelen er det sensitiv leire fra ca. profil 1 2880. 

 

 
Figur 5-25 Steinbrekkatunnelen, søndre tunnelportal. 
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5.9 Bruer og kulverter 

5.9.1 Langangen 1 bru 

Langangen 1 bru en stor og eksponert bru på ny E18 for kryssing av Langangsfjorden ved 

Langangen, like nord for eksisterende Langangen bru øst. Brua vil få en lengde på ca. 430 m 

og bredde tilsvarende full veibredde på tilstøtende 4-felts motorvei. Behov for ytterligere 

breddeutvidelse pga. kurve- og siktkrav på bru må vurderes i byggefasen.  

  

Brua har en horisontalradius på ca. 1200 m, noe som er betydelig større radius enn på 

eksisterende E18 bru. Dette fører til at det vil bli ca. 100 m mellom eksisterende E18 bru og 

ny E18 bru ved det vestre landkaret oppe i Sundåsen, selv om ny bru og eksisterende bru 

starter i tilnærmet samme profil i øst, og med tilnærmet samme retning.  

 

Arealet nærmest fjorden regulert til grønnstruktur med forbud mot byggetiltak, er 

bestemmende for hovedspennets minste lengde. 

 

 
Figur 5-26 Langangen 1 bru, sett mot sør. 

 

5.9.2 Langangen 2 bruene 

Langangen 2 bruer er to parallelle bruer med lengde ca. 240 m – 260 m. Disse fører 

trafikken på E18 over Sundsåsdalen, før bruene i vest lander i de østre portalåpningene til 

Blåfjelltunnelen, høyt oppe i den svært bratte dalsiden. Bruene er adskilt fra Langangen 1 

bru med en ca. 185 m lang strekning med vei i dagen på Sundsåsen.  
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Figur 5-27 Langangen 2 bruene, sett mot nord. 

 

5.9.3 Kryssing av fv. 30 ved Kokkersvoll 

Fv. 30 Langangsvegen foreslås å krysse ny E18 igjennom en kulvert med fri høyde på 

minimum 4,9 meter. En aktuell kulvertutforming er vist på skissetegning K8030, ref. 

illustrasjonsplanen. En platebru i betong vil også være en mulig løsning. 

 

Bekken på vestsiden av Langangsvegen foreslås lagt i rør med en antatt diameter på 1.9 m. 

Rørets lengde er ca. 120 m og går parallelt med fv. 30. 

 

 
Figur 5-28 Kulvert for kryssing av fv. 30, sett mot nordvest. 
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5.9.4 Kulvert for landbruksvei ved Kokkersvoll 

Det foreslås bygget en ny landbruksundergang under ny E18 for å erstatte eksisterende 

undergang. Kulverten antas å bli ca. 40 m lang. Eksisterende kulvert har lysåpning ca 4,0 x 

4,0 m. Ny kulvert planlegges med fri bredde på 4,0 m og fri høyde 5,0 m.  

 

 
Figur 5-29 Kulvert for landbruksvei på Kokkersvoll, sett mot nordvest. 

 

5.9.5 Lannerkrysset - overgangsbru for avkjøringsrampe 

Denne brua inngår i avkjøringsrampen mot Porsgrunn/Skien og krysser ny E18 i en relativ 

spiss vinkel. Brulengden antas å bli ca. 190 m. Brubredden vil følge veibredden i tillegg til en 

breddeutvidelse pga. kurve- og siktkrav på bru. Det er forventet liten dybde til berg og gode 

fundamenteringsforhold på brustedet. En aktuell bruløsning er en bjelke/plate-bru over fem 

spenn med en søyle i midtdeler, se skissetegning K8210, ref. illustrasjonsplanen. 

 

 
Figur 5-30 Avkjøringsrampe med overgangsbru i Lannerkrysset, sett mot vest. 
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5.9.6 Overgangsbru for fv. 30 

Eksisterende fv. 30 legges om for å krysse over ny E18. Brulengden antas å bli ca. 68 m. 

Brubredden vil følge veibredden i tillegg til en breddeutvidelse pga. kurve- og siktkrav på 

bru. En aktuell bruløsning er en bjelke/plate-bru over to spenn med en søyle i midtdeleren, 

se skissetegning K8220, ref. illustrasjonsplanen. En annen løsning kan være sprengverksbru. 

 

 
Figur 5-31 Overgangsbru for fv. 30, sett mot vest. 

5.9.7 Bergsbygdavegen overgangsbru 

Eksisterende veilinje for Bergsbygdavegen flyttes østover og krysser over ny E18 med et 

lengdefall på ca. 4-5%. Brulengden antas å bli ca. 58 m. Brubredden vil følge veibredden 

med tilhørende gang- og sykkelvei. En aktuell bruløsning er en bjelke/plate-bru over to 

spenn med en søyle i midtdeler på E18, se skissetegning K8245 i illustrasjonsplanen. 

Brua antas fundamentert på berg, men ligger i et område hvor berg faller markant av mot 

vest. Endelig valg av fundamenteringsmetode og eksakt plassering av bru må vurderes når 

mere detaljert informasjon fra bergkontrollboringer foreligger. 

 

 
Figur 5-32 Bergsbygdavegen overgangsbru, sett mot vest. 
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5.9.8 Herregårdbekken bruer 

Herregårdsbekken bruer er to parallelle bruer som fører trafikken på E18 over 

Herregårdsbekken og turstier på hver side av bekken. Veilinjen til ny E18 er på begge sider 

av bekken lagt i nivå med eksisterende terreng og jernbanen som krysser parallelt over 

bekkedalen. En aktuell bru-utforming er vist på skissetegning K8055 i illustrasjonsplanen, 

men endelig valg av brutype og utforming avklares i prosjekteringsfasen. 

 

I skisseprosjektet foreslås det bruer med 3 spenn og lengde på ca. 55 m. Aksene på 

sørgående og nordgående bru er vist innbyrdes noe forskjøvet pga. skjev kryssing av 

bekken, men kortere og mere parallelle bruer kan oppnås ved en mindre omlegging av 

bekkeløpet på brustedet. Basert på utførte grunnboringer må bruene antas fundamentert på 

peler i alle akser. 

 

På brustedet må skråningene ned mot bekken plastres med stein for å unngå erosjon av 

bekkeløpet og undergraving av fundamenter nær bekken. 

 

 
Figur 5-33 Herregårdbekken bruer, sett mot sørvest. 
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5.9.9 Skjelsvikdalen bruer 

Skjelsvikdalen bruer er to parallelle bruer med lengde ca. 205 m som fører ny E18 over 

Skjelsvikdalen med næringsområde, Versvikvegen og rv. 36 Herøyavegen. Veilinja er ca. 11 

m over terreng ved rv36, og går tett inntil eksisterende næringsbygg. I nord lander bruene 

tett ved påhugget til Preståstunnelen og i sør lander brua inne i tunnelportalene til 

Brattåstunnelen. Kryss mellom Versviksvegen og rv. 36, samt del av Verksviksveien nærmest 

krysset, er plassert mellom bruene. For å unngå konflikter med rv. 36, gang- og sykkelvei 

langs rv36, Versvikvegen og siktproblematikk i kryssområder foreslås en etterspent 

betongkassebru med lange bruspenn. En aktuell bru-utforming er vist på skissetegning 

K8060, ref. illustrasjonsplan.  

 

 
Figur 5-34 Skjelsvikdalenbruene, sett mot vest. 
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5.9.10  Rødbruene 

Rødbrua sørgående og Rødbrua nordgående er to parallelle, ca. 200 meter lange bruer, som 

fører ny E18 over et landbruksområde. Det er kort avstand fra Rødbruene til dagens E18, og 

påkjøringsrampe fra dagens veisystem vil krysse under bruene. Utførte grunnboringer på 

brustedet viser at det er kvikkleire i grunnen, med begrenset dybde til berg ved hver 

bruende.  

 

På brustedet er det også en smal, gruset landbruksvei som går under dagens E18 i en 

kulvert som er betydelig bredere enn sekundærveien. Veien videreføres under ny E18 og 

kryssing er planlagt under Rødbruene. Veien er lagt om i ny trasé rundt veifyllingen ved 

nordre landkar og på nivå med dagens terreng. Med dette oppnås en frihøyde på ca. 3,2 

meter under E18-bruene samtidig som problematisk utgraving i kvikkleireområdet unngås.  

 

Nordre landkar og de fleste søyleakser må påregnes fundamentert på peler til berg, mens 

landkar i sør antas fundamentert på masseutskiftet sprengsteinsfylling til berg.  

 

En aktuell bru-utforming er vist på skissetegning K8070, ref. illustrasjonsplan.  

 

 
Figur 5-35 Rødbruene sett mot nordvest. 
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5.9.11  Gravaskogen gang- og sykkelbru 

Eksisterende G/S-bru over E18 i Gravaskogen rives og erstattes av ny og lengre bru. 

Brulengden antas å bli ca. 47 m, med føringsbredde på 4m for å kunne fungere som 

driftsvei. Brua antas direktefundamentert på utsprengt berg. En aktuell bruløsning er en 

sprengverksbru pga. en smal midtdeler på E18, se skissetegning K8250, ref. 

illustrasjonsplan. 

 

 
Figur 5-36 Gravaskogen gang- og sykkelbru, sett mot nord. 
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5.9.12  Gravavegen - kulvert for landbruksvei 

Eksisterende landbruksundergang under E18 rives og erstattes av ny og lengre undergang. 

Kulvert antas å bli ca. 36 m lang. Innvendige dimensjoner skal være iht. dagens krav til 

landbruksunderganger med innvendig fri høyde min. 5.0 m. Innvendig bredde skal være 

min. 5.5m for å gi god sikkerhet for gående/syklende siden det er blandet trafikk i kulverten.  

 

 
Figur 5-37 Gravavegen kulvert for landbruksvei, sett mot nordvest. 

 

5.9.13  Friervegen - kulvert for gang- og sykkelvei 

Eksisterende kulvert under E18 rives og erstattes av ny gang- og sykkelkulvert for å 

opprettholde eksisterende gang- og sykkelveisystem. Kulvert antas å bli ca. 53 m lang. 

Innvendige dimensjoner skal være iht. dagens krav til gang- og sykkelunderganger med 

innvendig fri høyde min. 3,2 m. Innvendig bredde skal være min. 4m.  
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Figur 5-38 Friervegen kulvert for gang- og sykkelvei, sett mot nordvest. 

5.9.14  Kjørholt overgangsbru 

Overgangsbru i Kjørholtkrysset skal forbinde kryssets to rundkjøringer. Brulengden antas å 

bli ca. 57 m, og brubredden vil variere ved å følge veibredden. Brua antas 

direktefundamentert på utsprengt berg. En aktuell bruløsning er en sprengverksbru 

tilsvarende eksisterende bru pga. smal midtdeler på E18, se skissetegning K8260, ref. 

illustrasjonsplan.  

 

 
Figur 5-39 Overgangsbru ved Kjørholt sett mot nord. 
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5.9.15  Ny Grenlandsbru 

Det ble utarbeidet en mulighetsstudie av Multiconsult i 2013 som var basis for arbeidet med 

kommunedelplan og konsekvensutredning. Det ble da utredet hele 15 brutyper og 

plasseringer, og man silte til slutt ut 4 hovedalternativer. Av disse var vist: hengebru noe 

lenger mot vest, skråkabelbru på vest- og østside med tårn i sør og skråkabelbru på østsiden 

med tårn i nord. Statens vegvesen konkluderte med at den sistnevnte, en såkalt tvillingbru i 

øst, var det foretrukne alternativet.  

 

Kommunedelplan for E18 Langangen-Rugtvedt ble vedtatt i Bamble kommune og Porsgrunn 

kommune med lokalisering av ny bru vest for dagens Grenlandsbru.  

 

I reguleringsplanprosessen er det vurdert i alt fem typer løsninger for ny Grenlandsbru på 

vestsiden av eksisterende bru.  

 

Tvillingbru, speilvendt skråkabelbru, skråkabelbru med to tårn, hengebru, og fritt 

frambyggbru (bjelkebru i betong). De ulike løsningene er vist i prinsipp i figur 5-40.  

 

Alternativet med fritt frambyggbru i betong ville trolig blitt verdens største i sitt slag. Da 

denne typen bruer har et underliggende bæresystem, må veilinjen heves ca. 2 m for at ikke 

seilingsløpet skal bli berørt. Ved valgt veigeometri og påbegynte tunnelløp, vil denne 

brutypen ikke være aktuell. Alle de andre vurderte brutypene kan bygges innenfor rammene 

av reguleringsplanen. Endelig valg av bruløsning overlates til prosjekteringsfasen. 

 

Brulengden er ca. 600 m. Seilingshøyde og bredde på farleden må ikke endres i forhold til 

dagens bru. Brufundamentene i sjø (på Bamble siden) må sikres mot skipspåkjørsel. 

 

På både den eksisterende brua og på den nye, vil biltrafikken være eksponert for sterk vind, 

spesielt når kjøretøy kommer fra tunnelene og ut på brua. Tiltak for å redusere problemene 

med dette ved hjelp av vindskjerming eller lignende, vurderes og testes ut i vindtunnel. Her 

undersøkes også i hvilken grad uønskede svingninger kan oppstå på grunn av sterk vind.  
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Tvillingbru: 

 
Figur 5-40 Vurderte løsninger for ny Grenlandsbru vest for eksisterende bru. Rød strek viser 

eksisterende Grenlandsbru. Innfelte bokser viser farleden under brua (150x50 m).  

Porsgrunn-siden er til venstre i bildet. 
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5.10 Vurdering av løsmassetunnel i Skjelsvikdalen 

I planprosessen har det vært vurdert flere løsninger for kryssing av Skjelsvikdalen med ny 

E18. Grunnlaget for vedtatt kommunedelplan viste en kryssing i bru ca. 20 - 25 meter over 

dalbunnen. Gjennom optimaliseringen av veigeometrien i reguleringsplanfasen ble veilinja 

senket for å komme under svakhetssoner i Preståstunnelen og for å få en bedre 

terrengtilpasning ved Rød. I den forbindelse ble det sett nærmere på muligheten for å legge 

ny E18 i en løsmassetunnel i Skjelsvikdalen. Løsningen med løsmassetunnel har blitt 

prosjektert og kostnadsberegnet.  

 

Det ble foretatt en samlet vurdering av fordeler og ulemper med denne løsningen 

sammenlignet med en bruløsning hvor bruenes høyde over dalbunnen er halvert 

sammenlignet med skissene i kommunedelplanen.  

 

Konklusjonen er at de miljømessige fordelene ikke kan oppveie de store kostnadene og 

ulempene knyttet til både bygging og drift av en løsmassetunnel. Følgende faktorer er 

vurdert: 

 

Støy: Nye E18 på strekningen som passerer Skjelsvikdalen vil ha relativ liten trafikkmengde – 

beregnet til 10.900 ÅDT i 2040. Til sammenligning har E18 i dagens situasjon (2016) 15.000 

ÅDT og rv. 36 13.500 ÅDT.  

 

Støyberegningene viser at ny E18 i bru ikke vil forverre støysituasjonen i 2040 samlet sett, 

men gul støysone vil forskyves mot vest på grunn av flytting av E18 traseen.  

 

Ingen boliger kommer i rød støysone. Alle i gul sone vil få vurdert om det er behov for lokal 

støyskjerming og tilbud om tiltak i prosjekteringsfasen dersom grenseverdiene i statlige 

støyretningslinjer ikke tilfredsstilles. Lokale skjermingstiltak vil føre til en forbedring av 

støysituasjonen sammenlignet med dagens situasjon. 

 

Ettersom rv. 36 fortsatt vil være hovedstøykilden, løser ikke E18 i løsmassetunnel 

støyproblemene i området – de fleste boligene vil forbli i gul støysone men det vil ikke bli gitt 

tilbud om lokale skjermingstiltak fra E18-prosjektet. 

 

Se sammenstillingen av støysonekart i figur 5-41. 
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Dagens situasjon,  
trafikktall 2016 

Regulert situasjon med E18 på 
bru, trafikktall 2040 

Løsning med E18 i løsmassetunnel, 
trafikktall 2040 

Figur 5-41 Støysonekart for Skjelsvikdalen - sammenlikning av ulike situasjoner. 

Luftkvalitet: Generelt er det særlig nærområdene ved munningene til de lange tunnelene 

som får dårlig luftkvalitet. Bruløsningen innebærer at den lange Preståstunnelen munner ut i 

Skjelsvikdalen. Det fører til en forverret situasjon på nordsiden av dalen samtidig som 

forholdene forbedres på sørsiden av Hvalsåsen – der den lange tunnelen ville munnet ut med 

løsmassetunnel i Skjelsvikdalen. 

Områdene ved dagens E18 (lenger øst i dalen) får en klar forbedring av luftkvaliteten 

sammenlignet med dagens situasjon. Det er ingen boliger i området ved Skjelsvikdalen som 

vil komme i gul eller rød sone med bruløsningen. 

 

  
Regulert situasjon med bru, trafikktall  2040 Dagens situasjon, trafikktall 2016 

Figur 5-42 Luftsonekart iht. T-1520 for svevestøv (PM10). 
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Naturmangfold: Sprengning av tunnelene på begge sider av dalen vil gi inngrep i naturtyper 

av nasjonal verdi. Bruløsningen vil gi større inngrep i naturtypelokalitetene ettersom 

tunnelmunningene kommer høyere opp i dalsiden sammenlignet med løsmassetunnel. 

Arealer for rassikring over tunnelene i anleggsfasen representerer det største arealbeslaget 

og det vil bli tilnærmet likt for de to løsningene. 

 

Kostnader: Kulvertløsningen er ca. 100 MNOK dyrere enn bruer (inkludert mva og rigg & 

drift). I tillegg er løsmassetunnel en sammensatt løsning som er mer usikker med hensyn til 

kostnader sammenlignet med bruer. Kulvertløsning vil gi økte driftsutgifter bl. a. på grunn av 

pumping av Versvikbekken over kulverten. 

 

Inngrep i fylling med spesialavfall: Planlagt løp for løsmassetunnelen vil skjære igjennom et 

avsluttet og tildekket deponi med farlig avfall. Avfallet består i hovedsak av manganslam fra 

bedriften Eramet, tildekket av inert silikonmanganslagg. Deponiet ble avsluttet med 

toppdekke i 2007. Ved løsmassekulvert må det graves gjennom deponiet og tas ut store 

mengder forurenset masse. Søknad om tillatelse til å grave i deponi med farlig avfall 

behandles av Miljødirektoratet. Det er stor usikkerhet knyttet både til behandlingstid og 

omfang på vilkår i en eventuell tillatelse. Det må forventes strenge krav for å unngå 

spredning av miljøgifter – både knyttet til vannbehandling og lagring av utgravde masser. 

Berøring av deponi ved bruløsning begrenser seg til uttak av massefortrengningen ved 

etablering av brupilarer. 

 

 

 
Figur 5-43 Plantegning av løsmassekulverten som viser nærføringen til næringsbyggene og 

kryssingen av bekken. 

Usikkerhet ved anleggsgjennomføring: Løsningen med løsmassekulvert innebærer etablering 

av byggegrop og spunting helt inntil eksisterende næringsbygg. Spunt- og peleomfang vil 

være stort og det er knyttet usikkerhet til setningsskader på byggene. Ved bygging av 

løsmassekulvert vil det være behov for sprengning inntil næringsbyggene og rv. 36. Bru er 
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kjent teknologi og har en enklere anleggsgjennomføring. Byggetid for bru er ca. ½ år 

kortere enn for løsmassetunnel og har enklere og mer fleksibel faseinndeling i 

anleggsperioden. Kommunalteknisk anlegg som vann- og avløpsledninger samt elektorkabler, 

under rv. 36 må legges helt om med løsmassekulvert. Ved bruløsning antas det at disse kan 

ligge urørt. Pumping av Versvikbekken er en teknisk utfordring. Med bruløsningen renner 

bekken fritt og denne usikkerheten unngås. 

 

5.11 Vann- og avløpsanlegg i driftsfasen 

I utgangspunktet er Nye Veiers primære løsning for behandling av dagsonevann diffus 

avrenning med infiltrasjon i sidearealene. Med unntak av områdene innerst i Eidangerfjorden 

rundt Herregårdsbekken, er det lite sannsynlig at det er stedegne masser egnet for 

infiltrasjon på strekningen.  

 

Illustrasjonsplanen viser rensing av både dagsonevann og tunnelvaskevann i åpne 

rensedammer og lukkede vaskevannsbasseng og er en av flere mulige løsninger for rensing 

av overvann fra strekningen. Begrunnelse for behov for rensning av overvannet er behandlet 

under vannmiljø i kap. 6.7. Planforslaget sikrer tilstrekkelig areal også for andre metoder for 

behandling av dagsonevann og tunnelvaskevann. 

 

Illustrasjonsplanen viser et overvannsanlegg langs ny E18. Veiens lengdefall og tverrfall 

bestemmer ledningstraseenes plassering. Overvannsanlegget består generelt av 

overvannsledning og drensledning. 

  

Som en følge av veiens totale bredde og frihet under anleggsutførelsen er det på 

illustrasjonstegningene vist et overvannsanlegg for hver av de to kjørebanene. Oppsamlet 

overvann fra veien er vist ledet fram til rensetiltak for behandling.  

 

Langs veien viser illustrasjonsplanen separat drensledning som skal drenere veitrauet. 

Drensvannet ledes til terreng eller resipient. 

 

5.11.1 VA-anlegg i tunnelene 

I tunnelene er det vist en drensledning for innlekket terrengvann/grunnvann og en 

overvanns-/vaskevannsledning for bortledning av vann fra vasking av tunnelen.  De av 

tunnelene som er lengre enn 500 m skal ha slokkevannsanlegg i henhold til EU’s 

tunneldirektiv. 

 

Tunnelene Bjønnås og Prestås må ha slokkevannsanlegg. For tunnelene Blåfjell, Brattås samt 

Steinbrekkatunnelen som alle er kortere enn 500 m er det ikke krav til slokkevannsanlegg. 

Porsgrunn kommune har ikke vannledningsnett med nok kapasitet for slokkevann for de 

nevnte tunnelene. Det er derfor foreslått å benytte Lannerdammen som vannkilde for 

slokkevann for tunnelene Bjønnås og Prestås.  
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5.11.2 Omlegging av kommunale vann- og avløpsledninger 

Ny E18 vil stedvis berøre eksisterende VA-ledninger. Dette er omtalt nedenfor. 

 

Lanner: 

Porsgrunn kommune har en vannledning på Lanner, dimensjon 200 mm og 250 mm. 

Ledningen forsyner Langangenområdet og bebyggelsen langs ledningen. Vannet pumpes fra 

Lillegården til et høydebasseng i Korketrekkeren. Nye E18 medfører at store deler av 

vannledningen må legges om. Omlagt ny vannledning kan på deler av strekningen legges 

langs ny fv. 30. Langs traseen må eksisterende bebyggelse tilknyttes ledningen. 

 

Moheimområdet og Herregårdsbekken: 

Ny E18 vil påvirke følgende vannledninger:  

 Vannledningen og spillvannsledningen langs Nystrandvegen og videre mot ny E18 

kryssing av Herregårdsbekken. 

 Vannledningen mot Langangen påvirkes av nytt kryss 

Nystrandvegen/Bergsbygdavegen. 

 Vannledningen til Bergsbygda påvirkes av nytt kryss 

Nystrandvegen/Bergsbygdavegen. 

 

Porsgrunn kommune har en vannledning, dimensjon 300 mm langs Nystrandvegen som blir 

påvirket av ny E18. Ledningen ligger i nord-syd retning og på østre side av 

Herregårdsbekken. Ledningen må legges om, fortrinnsvis på baksiden av brukar for ny E18-

bru over Herregårdsbekken. Ny vannledning må erosjonssikres for flomsituasjoner i 

Herregårdsbekken. Spillvannsledningen må legges om der E18 krysser Herregårdsbekken. 

 

Vannledningen mot Bergsbygda, dimensjon 250mm, må legges om ved nytt kryss 
Bergsbygdavegen/Nystrandvegen og ved ny omlagt Bergsbygdaveg over ny E18.  
 

Vannledningen mot Langangen, dimensjon 300mm, vil også påvirkes av nytt kryss 
Bergsbygdavegen/Nystrandvegen. 
 
Spillvannsledningen langs østre side av Bergsbygdavegen vil bli påvirket. 
 

Rød bru: 

Eksisterende privat stikkledning som krysses av ny E18 må legges om. Vannledningen kan 

legges om inn i ny trasé for Industrivegen under Rødbrua. 

 

Kjørholtkrysset: 

Rett nord for eksisterende Kjørholtkryss ligger 250 mm vannledning og en 200 mm 

spillvannsledning. Det er uvisst om den er klargjort for kryssingen av ny E18. 
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5.11.3 Kryssing av bekker 

Ny E18-trasé vil krysse noen bekker. Nedenfor er dette omtalt. Nye kulverter eller rør 

dimensjoneres for 200-års gjentaksintervall og klimafaktor 1,5. 

 

Kryssing av Kokkersvoldbekken ved profil 2650: 

Ny E18 krysser Kokkersvoldbekken ved ca. profil 2650. Det er planlagt ny bekkekulvert lagt 

som rør under og langsmed ny veikulvert for omlagt fv. 30. 

 

Kryssing av Kokkersvoldbekken ved profil 370 fv. 30: 

Ny fv. 30 krysser Kokkersvoldbekken ved ca. profil 370. Det er planlagt bekkekulvert lagt 

som rør under fv. 30. 

 

Kryssing av sidebekk til Kokkersvoldbekken ved profil 3090: 

Ny E18 krysser sidebekk på Kokkersvoldbekkens øvre del. Det må legges overvannsrør 

samtidig som det bygges ny landbrukskulvert under ny E18.  

 

Kryssing av bekker i Lannerdalen: 

Ved bygging av ny E18 gjennom Lannerdalen vil man måtte håndtere terrengvann fra 

åssidene.  

 

Kryssing av Rutua med E18 ved profil 4300. Bekkekryssing av fv. 30 i profil 470: 

Ny E18 krysser over Rutua ved ca. profil 4300. Det er planlagt ny bekkekulvert under E18. 

Kulvert under fv. 30 kan være en lokal utskifting av eksisterende kulvert som antas å være 

underdimensjonert. Tilstand på eksisterende kulvert er ukjent. 

 

Kryssing av Haslerbekken ved profil 6850:  
Der ny E18 krysser Haslerbekken kan bekken legges i ny oppdimensjonert kulvert over nye 

tunnelportaler. 

 

 

Kryssing av Herregårdsbekken ved profil 7170: 

Ny E18 krysser over bekken i bru. Brua har pilarer på hver side av bekkeløpet. Pilarene 

erosjonssikres for 200-års flom.  

 

Kryssing av overvannsgrøft i Skjelsvikdalen i profil 10425: 

Ny E18 ligger i bru der den krysser Skjelsvikdalen. På søndre side ligger en overvannsgrøft 

som har utløp vestover mot Versvika og Frier. Overvannsgrøftas funksjon må opprettholdes. 
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5.12 Anleggsgjennomføring 

Kilder:  Rap-027 Anleggsgjennomføring, datert 16.02.2018 

Faseplaner Y-tegninger i Illustrasjonsplan, datert 22.03.2018 

 

Det er utarbeidet en egen rapport med utredning av anleggsgjennomføring. For detaljer 

henvises det til denne rapporten og faseplaner i illustrasjonsplanen. 

 

I forbindelse med utarbeidelsen av reguleringsplanen har entreprenørkompetanse vært 

trukket inn for å sikre at det avsettes nok areal til midlertidig anleggsområde til å få 

gjennomført prosjektet på en forsvarlig måte. 

 

Det er regulert et belte på ca. 20 meter omkring veianlegget til midlertidig anleggsområde. 

Dette anleggsområdet er større i tilknytning til bruene og tunnelene. Bredden på 

anleggsområdet er innskrenket der anlegget griper inn i verdifulle naturområder. 

 

Over tunnelportaler med bratte fjellsider/skråninger vil det bli gjennomført nødvendig 

fjellrensk og sikring, også der det er etablert hensynssoner for naturmiljø. Inngrep i 

hensynssoner for naturmiljø vil bli begrenset så langt det er anleggsteknisk mulig og 

sikkerhetsmessig forsvarlig. 

 

Der det er behov for inngrep i etablert naturreservater (båndleggingssoner for naturmiljø) vil 

det bli sendt søknad om dispensasjon fra verneforskriftene til Fylkesmannen.  

 

Det vil bli sendt søknad om tillatelse for rensing av tunelldrivevann og andre søknadspliktige 

utslipp til Fylkesmannen.  

 

Det foreslås å legge opp til: 

 midlertidige rensesystemer for å fange opp partikler fra anleggsområdet i 
dagsoneområder. Tiltak kan være midlertidige rensedammer, rensegrøfter, 
avskjærende grøfter, sandfiltersystem mm. 

 rensing av tunelldrivevann (eks kontainerbaserte rensesystemer) fra alle tuneller med 
utslippsledning til sjø ved de mest sårbare bekkene / vassdragene.  

 

I forbindelse med etablering av Skjelsvikdalen bru over avsluttet manganslam deponi, er det 

sendt søknad om tillatelse til graving og pæling til Miljødirektoratet.  

 

Det er utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram (Rap-034) som identifiserer og sammenstiller 

relevante momenter som omhandler ytre miljø og som kan få betydning for gjennomføringen 

av reguleringsplanen. Miljøoppfølgingsprogrammet vil være et underlag for utarbeidelse av 

YM-plan og anbudsdokumenter for prosjektet. Dette skal sikre at anleggsarbeidene blir 

gjennomført på en miljømessig forsvarlig måte og i henhold til tillatelser og bestemmelsene i 

reguleringsplanen.  
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5.13 Helhetlig masseforvaltning 

Kilde: Rap-026 Masseforvaltningsplan, datert 16.02.2018. 

 

Det er utarbeidet en egen rapport med utredning av veianleggets masseforvaltning. For 

detaljer henvises det til denne rapporten.  

 

Rapporten viser oversikt over mengder og kvalitet på masser fra tunneler og skjæringer, 

behov for kvalitetsmasser i veianlegget og aktuelle lokaliteter både for 

mellomlagring/knusing og permanent deponering. Det vises også hvordan massene fra 

veianlegget kan fordeles til de aktuelle deponiene, se figur 5-45. 

  

Endelig løsninger for valg av massetransport og deponering vil bli vurdert i anleggsfasen. 

Masseforvaltningsplan har til hensikt å synliggjøre en fordeling og mulig lokalisering og 

deponering av overskuddsmasser. 

 

 
Figur 5-44 Oversikt over regulerte deponiområder som kan benyttes av E18-prosjketet. 
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Figur 5-45 Oversikt over mulig fordeling av beregnet mengde masser til deponering og 

mellomlagring/knusing. 
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5.14 Miljøoppfølgingsprogram 

Kilde: Miljøoppfølgingsprogram Rap-034, datert 16.02.2018. 

 

Det er utarbeidet en egen rapport for miljøoppfølgingsprogram. For detaljer henvises det til 

denne rapporten. 

 

Miljøoppfølgingsprogrammet identifiserer og sammenstiller relevante momenter som 

omhandler ytre miljø og som kan få betydning for gjennomføringen av reguleringsplanen. 

 

Hensikten med å utarbeide et miljøoppfølgingsprogram for prosjektet er å legge et godt 

grunnlag for at Nye Veier som byggherre kan håndtere miljøutfordringer i prosjektet. 

Miljøoppfølgingsprogrammet vil være et underlag for utarbeidelse av YM plan og 

anbudsdokumenter for prosjektet.   

 

Miljøoppfølgingsprogrammet bygger på tidligere konsekvensutredninger, supplerende 

undersøkelser og relevante lover og forskrifter.  

 

Miljøoppfølgingsprogrammet følger reguleringsplanen på høring og offentlig ettersyn.  

Miljøoppfølgingsprogrammet skal:  

 Videreføre arbeid fra tidligere planfaser.  

 Underbygge hvordan ytre miljøhensyn bør innarbeides og følges opp i prosjektet, for 

å redusere negative konsekvenser for omgivelsene. 

 Dokumentere miljøvurderinger i planprosjektet.  

 Foreslå og begrunne korrigerende eller avbøtende tiltak for å ivareta miljøhensyn.  

 Danne grunnlag for utarbeidelse av Ytre Miljøplan for anleggsperioden. 

Miljøoppfølgingsprogrammet er ikke et kravdokument som stiller krav til hva entreprenøren 

skal gjennomføre, men skal hjelpe Nye Veier til å gjennomføre et godt miljøarbeid i 

prosjektet. 

 

5.15 Grunnforhold 

I forbindelse med utarbeidelse av planforslaget ble det utført en foreløpig geoteknisk 

vurdering. Utførte grunnundersøkelser er presentert i datarapporter og geotekniske notater 

for følgende strekninger/områder: 

 Området Kokkersvoll / Lanner 

 Området Herregårdsbekken 
 Strekningen Herregårdsbekken - Skjelsvikdalen 
 Området Skjelsvikdalen 
 Området Rød og Rødbruene 
 Strekningen Rødbruene - Steinbrekkatunnelen 
 Strekningen Steinbrekkatunnelen – Kjørholt 
 Grenlandsbrua  
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Nedenfor er det en gjennomgang av spesielle utfordringer knyttet til grunnforholdene på 

ulike delstrekninger. 

 

5.15.1 Grunnforhold ved Kokkersvoll/Lanner 

Det er planlagt en større fylling over området mellom eksisterende E18 og den tidligere 

gamle E18 og stedvis fylling over gamle E18. I tillegg fyllinger for nytt veisystem er 

terrengfylling aktuelt i deler av området. 

 

Den planlagte fyllingen er ikke stabil og vil gi store setningsproblemer. Det anbefales derfor 

en løsning hvor det utføres en massefortrengning med nedsprengning av fyllingen til fast 

grunn. Løsningen vil medføre krav til overfylling i en periode og senere avlasting av fyllingen, 

slik at fyllingen får satt seg. Det foreslås tilsvarende løsning for planlagt terrengfylling og at 

hele området masseutskiftes samtidig. Fortrengte masser må legges i deponi og det antas at 

massene er lite egnet for overdekning i andre områder. Deponiområdet bør ligge nært på 

grunn av håndteringen av massene. Massene er derfor tenkt transportert via anleggsvei 

(linje for ny E18) til deponi ved Lillegårdseter.  

 

5.15.2 Grunnforhold ved Herregårdsbekken 

I dagsonen på Moheim krysser linja over Herregårdsbekken på ca. 55 meter lange bruer. 

Linja ut av Bjønnåstunnelen går i dyp skjæring og krysser Bergsbygdavegen og 

Nystrandvegen før linja krysser Herregårdsbekken og går inn i Preståstunnelen. 

 

Fundamentene for Herregårdsbekken bruer plasseres noe ned i skråningen mot 

Herregårdsbekken og det må utføres en steinplastring / erosjonssikring i avsetningene av 

sand i bekkeleiet som legges noe om. Avsetningene av finsand synes å være svært 

erosjonsutsatt. Plastring av bekkeleiet bør være omfattende både oppstrøms og nedstrøms.  

 

5.15.3 Grunnforhold i Skjelsvikdalen 

Det er planlagt en kryssing av Skjelsvikdalen med en bruløsning over rv. 36 og 

industriområdet i dalbunnen.  I store deler av Skjelsvikdalen er det deponert forurensede 

masser, totalt omfang er noe usikkert men massene antas å ligge i dybder ned mot 5-7 m og 

er påtruffet ved boringer i søndre del av dalbunnen. Forurensede masser er dekket av 

fyllmasser. Dybde til berg er minst i nordre del av dalbunnen under rv. 36 men sterk økende 

til opp mot 30 m dybde til berg inn mot fjellsiden i sør. I tillegg til forurensede masser er det 

i oppfylte masser påtruffet diverse skrapmasser med dårlig bæreevne og bruene i 

Skjelsvikdalen må fundamenteres ned på fast berg. 

 

5.15.4 Grunnforhold i området ved Rødbruene 

Etter Brattåstunnelen kommer linja opp med et skjæringprofil i løsmasser frem mot de 

planlagte Rød bruene. Skjæringen ut av Brattåstunnelen ligger med største dybde på inntil 
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20 m inn mot området for eksisterende E18 og voll. Stabiliteten i skjæringen mot vest er 

akseptabel, men på grunn av det noe fallende terrenget mot vest må det gjøres tiltak for 

skjæringen inn mot eksisterende E18 som blir den kritiske på grunn av høyden. Det er utført 

beregninger med å trappe skjæringen, det vil si at dagens voll fjernes og samtidig senke 

terrenget ytterligere, slik at det vil bli en skjæring på ca. 5 m inn mot eksisterende E18.  

 

Etter skjæringen er det planlagt en bruløsning over et område med svært dårlig 

grunnforhold. 

 

Det er avsetninger av siltig leire som er meget kvikk i dybde under 2 m, under et topplag av 

tørrskorpe. Det er utført kontrollboringer i områdene for lokalisering av mulig plassering av 

landkarfundamenter mot nord og sør. Det er utført en rekke boringer for å finne overgangen 

hvor fjellet faller av med tanke på en plassering av landkarfundamentene på en 

masseutskiftet steinfylling over fjell. Landkarfundament mot nord foreslås plassert i profil 

11030.  

 

Landkarfundamentet mot sør foreslås plassert i profil 11230. Det utføres en masseutskifting 

med en komprimert sprengsteinsfylling ned til fjell under landkaret. Fyllingen legges med en 

front og sidehelling 1:1,5. Lengden på brua med denne løsningen er ca. 200 m. 

 

5.15.5 Grunnforhold ved Grenlandsbrua 

Ved beslutningen om at ny Grenlandsbru skal lokaliseres i vest, gir terreng og grunnforhold 

store utfordringer med å finne egnet sted for fundamentering av brufundament på 

Porsgrunnsiden av fjorden.  

 

Det er gjennomført grunnundersøkelser i flere omganger tidligere for det nordlige 

fundamentet. I tillegg til gjennomgang av gammelt grunnlag, er det nå gjennomført en ny 

undervannskartlegging, fjellkontrollboringer og flere befaringer i felt.  

 

En plassering i sjøen på linje med dagens tårn ble undersøkt først. Etter gjennomgang av 

gammelt grunnlag ble det konkludert med at dette fundamenteringspunktet ikke var egnet 

og det ble satt i gang undersøkelser for å finne beste mulige alternativ.  
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Figur 5-46 Skråfoto av nordre brutårn sett mot nord. Rød sirkel viser plassering av nytt fundament. 

Det er sett på muligheten for å plassere tårnfundamentet lenger nord inn på land, delvis på 

en bergkolle, ca. 27 m nord og ca. 26 m vest for eksisterende tårn. Enten ved å sprenge seg 

ned inn i kollen, eller ved å plassere fundamentet på toppen av kollen vist med rød sirkel i 

figur 5-46. 

 

På grunnlag av foreliggende kunnskap og grunnforhold vurderes det at brufundamentet på 

nordlig side kan plasseres som planlagt men det betinger sprengningsarbeid for å senke 

fundamentet en del meter ned. 
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Figur 5-47 Foto viser overheng og sprekkdannelser ved nordre brufundament. Til venstre med 

perspektiv mot øst og til høyre med perspektiv mot vest. 

 

Det ble gjennomført kjerneboringer våren 2017. Analysen av prøvene viser at det er sprekker 

med uheldig helning og det er dårlig berg i toppen av borehullet. Det er derfor behov for en 

3D-modellering av berggrunnen ved fundamentet (under utarbeidelse av NGI, forventet 

ferdig vinteren 2018). Med grunnlag i modelleringen må endelige løsninger til 

fundamenteringsmetode detaljeres videre for å avklare evt. sikring under fundamentet og 

kotehøyde på underkant fundament. 
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6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

 

6.1 Forholdet til andre planer 

Forholdet til nasjonale føringer og overordnede planer er kommentert under de tema der det 

er relevant. Kapittel 3.2 viser aktuelle nasjonale føringer og planretningslinjer. Kapittel 3.3. 

viser aktuelle regionale planer. 

 

Det samme gjelder oppfølging av viktige tema fra kommunedelplanarbeidet som er omtalt i 

kapittel 3.4.2. 

 

6.2 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet grenser til og overlapper med reguleringsplaner vist i kapittel 3.5. Det er ingen 

av gjeldende planer som erstattes i sin helhet eller som blir opphevet. Vanlig rangordning og 

rettsvirkning mellom planer gjelder. Det innebærer at ny reguleringsplan opphever en 

eksisterende reguleringsplan så langt de dekker samme areal. Eget opphevingsvedtak er ikke 

nødvendig. 

 

6.3 Naturmangfold 

Kilde: Rap-067 Naturmangfold, datert 16.02.2018 

 

Det er utarbeidet en egen rapport med utredning av planens virkninger på naturmangfold. 

For detaljer henvises det til denne rapporten. 

 

6.3.1 Beskrivelse av kalkarealene i Grenland 

 Kalkarealene i Grenland (som er en del av det geologiske Oslo-feltet) har en svært høy tetthet 

av kalkbetingede naturtypelokaliteter av nasjonal, og til dels internasjonal verdi. Viktige 

naturtyper som åpen kalkmark og ulike kalkskogstyper er utbredt i området. Av kalkskog 

opptrer kalklindeskog (inklusive utformingen kalkeikeskog), kalkaskeskog, kalkhasselskog, 

kalkfuruskog og kalkgranskog. For beskrivelse av de store naturverdiene i kalkområdene i 

Grenland og de verdifulle områdene på strekningen Moheim til Langangen (utenfor 

kalkområdene) henvises det til konsekvensutredningen for kommunedelplan E18 Langangen-

Rugtvedt. Viktige naturtypelokaliteter på strekningen Moheim-Langangen er spesielt 

Herregårdsbekken og de verdifulle edelløvskogene rundt Langangen (Blåfjell, Sundås).  

 

Kort oppsummert har kalkområdene på Eidangerhalvøya en rekke nasjonale og 

internasjonale «hot-spots» for sjeldne og rødlistede arter, særlig for jordboende sopp. Disse 

artene er knyttet til kalkgrunn i kombinasjon med gunstig klima og opprevet topografi. Minst 

100 sopparter, 30 lavarter, 15 mosearter og et betydelig (men ukjent) antall insektarter er 

blant de rødlistede artene som utelukkende er knyttet til den kalkrike berggrunnen i 

Oslofeltet. Mange av naturtypelokalitetene har et stort potensial for funn av flere 
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rødlistearter dersom disse lokalitetene undersøkes mer detaljert for flere organismegrupper. 

Dette gjelder spesielt lokalitetene på Eidangerhalvøya, og særlig for artsgruppen jordboende 

sopp, der enkelte arter ikke fruktifiserer hvert år (og dermed ikke er synlige på 

markoverflaten), men også insekter. 

 

6.3.2 Arealinngrep 

I reguleringsplanen er det gjort plangrep for å begrense inngrepene i viktige 

naturtypelokaliteter. Eksempler på dette er: 

 

 Tilpasning av veilinja for å unngå/begrense inngrep i naturtypelokaliteter. 

 Tilpasning av plassering og størrelse på midlertidige anleggsområder. 

 Naturtypelokaliteter innenfor planavgrensningen er satt av som hensynssoner med 

reguleringsbestemmelser om mest mulig skånsom utbygging. Det vil si å begrense 

inngrep til det som er anleggsteknisk nødvendig og sikkerhetsmessig forsvarlig. 

 

Beregnet arealbeslag består både av arealer regulert til vegformål (vist med rødt i 

kartfigurene nedenfor) og areal regulert som midlertidig anleggsområde (vist med blått i 

kartfigurene nedenfor). Innenfor regulert vegformål vil veianlegget bli optimalisert gjennom 

detaljprosjektering og bygging, slik at ferdig utbygd veianlegg vil beslaglegge mindre areal 

enn det som framgår av plankartet. I arealet som beslaglegges av veitiltaket, vil det ikke 

være mulig med avbøtende tiltak. Anleggsområdene skal imidlertid tilbakeføres som 

naturområde etter at anleggsfasen er over. Det vil være mulig å gjennomføre avbøtende 

tiltak og restaurering innenfor midlertidig anleggsområde. Midlertidige anleggsområder med 

hensynssoner vil bli inngjerdet i anleggsperioden for å sikre at det kun er helt nødvendige 

tiltak som blir gjennomført der. Ut fra dette vil konfliktpotensialet være lavere enn det 

førsteinntrykket av inngrepskartene kan gi. 

 

Totalt hele 33 verdifulle naturmiljø (inkl. verneområder) blir i større eller mindre grad bli 

berørt av tiltaket, hvorav 14 er av nasjonal - til internasjonal verdi (A-verdi), 12 av regional 

verdi (B-verdi) og 7 av høy lokal verdi (C-verdi). Det er sjeldent at så mange verdifulle 

lokaliteter berøres på en såpass kort strekning.  

 

Åtte lokaliteter berøres med en konsekvensgrad som er store negative konsekvenser, store 

til meget store negative konsekvenser eller meget store negative konsekvenser. Forekomster 

av 2 kritisk truede arter (CR) og 5 sterkt truede arter (EN) blir nedbygd/påvirket negativt. I 

tillegg vil mange forekomster av rødlistearter i kategori sårbar (VU) og nær truet (NT) 

bygges ned, og trolig blir en rekke ikke kjente forekomster av rødlistearter også bygget ned.  

 

Utvalgte naturtyper etter Naturmangfoldloven (som kalklindeskog og hule eiker) berøres. I 

tillegg til verneområdene vil 2 lokaliteter med kalklindeskog berøres direkte ved arealbeslag 
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(NM_08 Steinbrekka V og NM_09 Hvalsåsen SV). Ytterligere 1 lokalitet vil trolig bli påvirket i 

forbindelse med rassikringstiltak (NM_21 Skrapekleiva). 

 

Tabell 6-1 viser naturtypelokalitetene som berøres av reguleringsplanen samt 

konsekvensgraden av arealinngrepene. Konsekvensutredningen er basert på «worst-case», 

dvs. at arealet til midlertidig anleggsområde også kan få terrenginngrep. Med fokus på 

arealminimerende tiltak på den enkelte lokalitet vil konsekvensgrad reduseres dersom deler 

av midlertidig anleggsområde forblir uten inngrep. Ved stor grad av aktsomhet i byggefasen 

kan arealminimerende tiltak bety mye for konsekvensgrad på lokalitetene. 

 

 Når anleggsarbeidene er ferdig vil det faktiske arealbeslaget bli beregnet og danne grunnlag 

for plan for økologisk kompensasjon. 

 
Tabell 6-1 Oppsummert konsekvensgrad for naturtypelokalitetene som blir berørt av tiltaket. 

Lokalitetsnummer/navn Verdi Konsekvensgrad basert på H140 Fargekode etter H140 

NM_01 Blekebakkevegen V A Stor til meget stor negativ ---/---- 

NM_02 Blekebakken NR A Liten negativ - 

NM_03 Frierflogene NR A Stor til meget stor negativ ---/---- 

NM_04 Kjørholt I (vest) A Ubetydelig 0 

NM_05 Kjørholt I (øst) B Liten negativ - 

NM_06 Hitterød Ø B Ubetydelig 0 

NM_07 Hitterød ØII C Middels negativ -- 

NM_08 Steinbrekka SV A Stor negativ --- 

NM_09 Steinbrekka V A Meget stor negativ ---- 

NM_10 Skavrakåsen A Liten negativ - 

NM_11 Klepp-Grava C Middels negativ -- 

NM_12 Klepp-Grava C Middels negativ -- 

NM_13 Klepp-Grava B Middels til stor negativ --/--- 

NM_14 Klepp-Grava C Liten negativ - 

NM_15 Gravaskogen A Liten negativ - 

NM_16 Rød SI B Middels negativ -- 

NM_17 Rødskogen A Stor negativ --- 

NM_18 Hvalsåsen SV A Stor negativ --- 

NM_19 Hvalsåsen V B Liten negativ - 

NM_20 Hvalsåsen N A Middels negativ -- 

NM_21 Skrapekleiva A Stor til meget stor negativ ---/---- 

NM_22 Herregårdsbekken A Liten til middels negativ -/-- 
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NM_23 Lillegården B Middels negativ -- 

NM_24 Lillegården B Middels negativ -- 

NM_25 Lillegårdsseter C Liten negativ - 

NM_26 Kokkersvolldammen B Middels til stor negativ --/--- 

NM_27 Blåfjell A Middels til stor negativ --/--- 

NM_28 Sundås S B Stor negativ --- 

NM_29 Hvitmelåsen V C Middels negativ -- 

NM_30 Hvitmelåsen C Liten til middels negativ -/-- 

NM_31 Grinneåsen B Stor negativ --- 

NM_32 Lønnebakke B Liten til middels negativ -/-- 

NM_33 Kopledalåsen B Liten negativ - 
 

 

 

 
Figur 6-1 Arealbeslag ved ny Grenlandsbru - Frierflogene og Blekebakken. 
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Figur 6-2 Arealbeslag på strekningen Kjørholt - Steinbrekka. 

 
Figur 6-3 Arealbeslag på strekningen Steinbrekka - Rød. 
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Figur 6-4 Arealbeslag på strekningen Rød - Skjelsvikdalen. 
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Figur 6-5 Arealbeslag ved Herregårdsbekken. 
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Figur 6-6 Arealbeslag ved Lillegårdseter. 

 
Figur 6-7 Arealbeslag ved Kokkersvoll. 



 

Nye Veier AS 

Side 95 

 

 
Figur 6-8 Arealbeslag på strekningen Blåfjell - Langangen. Vurderinger etter naturmangfoldloven. 
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I Rap-067 Naturmangfold er det foretatt en vurdering av planen etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 8 – 12, og en særskilt vurdering av inngrepene i utvalgte naturtyper 

etter §53.  

 

6.3.3 Ekstraordinære hensyn i anleggs- og byggefasen 

To naturreservater vil bli berørt (og kompensert gjennom økologisk kompensasjon). Tekniske 

inngrep vil kreve ekstra aktsomhet på grunn av områdenes formelle status som verneområde 

samt de store konsekvensene for naturmangfold. Det må søkes om dispensasjon fra 

verneforskriftene for nødvendig sikringsarbeid over tunellportaler i disse områdene. 

 Blekebakken NR (NM_02) (liten negativ konsekvens) 

 Frierflogene NR (NM_03) (stor til meget stor negativ) 

Totalt vil åtte naturtypelokaliteter bli påvirket på en slik måte at konsekvensgraden blir stor 

negativ eller større (dvs. store til meget store negative konsekvenser). De største negative 

inngrepene vil være på følgende lokaliteter:  

 

Innenfor kalkområdet: 

 Blekebakkvegen V (NM_01) (stor til meget stor negativ) 

 Steinbrekka SV (NM_08) (meget stor negativ) 

 Steinbrekka V (NM_09), utvalgt naturtype (stor negativ) 

 Rød-skogen (NM_17) (stor negativ)  

 Hvalsåsen SV (NM_18) – utvalgt naturtype (stor negativ) 

 Skrapekleiva-Korpeflauane (NM_20) (stor til meget stor negativ) 

Utenfor kalkområdet: 

 Sundås S (NM_27) (stor negativ) 

 Grinneåsen (NM_30) (stor negativ)  

For disse områdene anbefales det spesielt at byggefasen følges opp tett av naturfaglig 

kvalifisert personell slik at et arealminimerende prinsipp legges til grunn så langt det er 

mulig. Å sette opp sperregjerder for å hindre unødige inngrep i anleggsfasen vil også være 

et viktig tiltak. Det er også svært viktig med arealminimerende prinsipp i forbindelse med 

rassikring slik at det ikke fjernes mer trær og jordsmonn i verdifulle lokaliteter enn høyst 

nødvendig. 

 

6.3.4 Ny Grenlandsbru – konsekvenser ved valg av brutype 

Reguleringsplanen har avsatt areal slik at fire ulike brutyper kan bygges – se omtale i kapittel 

5.9.15. Valg av brutype fastsettes ikke i reguleringsplanen men overlates til 

prosjekteringsfasen og påfølgende byggesaksbehandling.  
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Brutypene vil ha ulik konsekvensgrad for naturmangfold. Det er naturtypelokaliteten 

Blekebakkevegen V, Frierflogene naturreservat og Blekebakken naturreservat på 

Porsgrunnsiden som har de største naturverdiene og dermed får mest negativ konsekvens 

ved inngrep.  

 

Tvillingbru med tårn på Porsgrunnsiden vil gi det største permanente arealinngrepet i 

naturtypelokalitetene. Motsatt vil en speilvendt bru gi det minste inngrepet – både fordi en 

enkel brupilar gir mindre fotavtrykk enn et stort tårn og at det ikke blir skråkabelfester i 

Frierflogene naturreservat.  

 

Tvillingbru vil ha et permanent arealinngrep i naturtypelokaliteter som er 671 m2 større enn 

for speilvendt bru. 

 

Størrelsen på midlertidig anleggsområde vil være tilnærmet likt for de to brutypene.  

 

Ulikheten i konsekvenser er vist nedenfor med inngrepskart og arealregnskap. 

 

  
Arealinngrep for tvillingbru Arealinngrep for speilvendt bru 

Figur 6-9 Sammenlikning av naturinngrep for tvillingbru og speilvendt bru. 

 

 

På Bamblesiden er naturverdiene mindre og 
arealinngrepene i naturtypelokaliteten 
Høgenhei vil være tilnærmet lik for de ulike 
brutypene.  
 
Ved speilvendt bru vil skråstagfestene 
plasseres mellom eksisterende bru og ny 
bru. 
 

Figur 6-10 Naturinngrep i Bamble kommune. 
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6.4 Vilt 

Kilde: Not-035 Viltpassasje E18 L-R, datert 26.04.2017. Tillegg, datert 30.06.2017 

 

Det er utarbeidet et eget notat med utredning av planens virkninger på vilt. For detaljer 

henvises det til dette notatet. 

 

6.4.1 Viltområder 

Det er ingen spesielt viktige viltområder, dvs. leveområder for fugl, pattedyr og amfibier som 

blir berørt av veianlegget. Det er ikke kjent at hekkelokaliteter for fåtallige og/eller rødlistede 

rovfuglarter som hønsehauk eller vepsevåk blir berørt. I skogsmiljøene med rik edelløvskog 

og blandingsskog i Langangen blir flere viktig skogsmiljøer berørt. Dette er også leveområder 

for krevende og fåtallige fuglearter som grønnspett, dvergspett, spurveugle m.fl. Viktige 

deler av slike leveområder for viltet er fanget opp som naturtypelokaliteter, og derfor er ikke 

viltområder avgrenset på de samme arealene.  

 

6.4.2 Vilttrekk 

Det er identifisert tre hovedlinjer for trekkveier for hjortevilt inn og ut av Bjønneshalvøya, 

over eksisterende E18. Disse er i første rekke styrt av landskapet, mens viltgjerder og 

etablerte passasjer langs eksisterende E18 virker bestemmende for hvor det er mulig å 

passere.  

 

Mellom Rød og Kjørholt er det gjort undersøkelser blant grunneiere som viser at en rekke 

trekkveier går i området. Mellom Rød og Kjørholt forutsettes det sammenhengende 

viltgjerder som hindrer hjortevilt fra å komme ut på E18. Viltgjerder vil lede viltet til kulverter 

for landbruksveier, gangbru ved Gravaskogen og til Steinbrekkatunnelen. 

 

I området mellom Lanner og Langangen er det registrert tre forhold ved dagens situasjon 

som har vært fremsatt som problematiske:  

1. Sammenhengende midtdeler skaper en fysisk barriere midt i veibanen for småvilt som 

kommer seg gjennom viltgjerdet.  

2. Eksisterende viltgjerde langs E18 er ikke godt nok pr. i dag ved at vilt kommer 

gjennom åpninger og skaper trafikkfarlige situasjoner. Problemområder er størst ved 

kontrollstasjonen, Kokkersvoll og øst for tunnelen gjennom Fjelldalsåsen.  

3. Eksisterende trekkveier for elg, hjort og rådyr er hindret av viltgjerder og E18 med 

høy trafikkmengde. 

 

Registrerte trekkveier: 

Ved Kokkersvoll: Trekkvei for elg, hjort og rådyr med middels verdi. Den har betydning for 

vekslingen av hjorteviltets arealbruk, spesielt innenfor de østlige deler av Bjønneshalvøya. 

Passering av eksisterende E18 skjer ved Kokkersvoll der det ikke er viltgjerde og noe lenger 
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øst der det er undergang under E18 med videre passering av fv. 30 rett ovenfor 

Korketrekkeren. 

 

Trekkveien er styrt av terrengformasjonene i området.  Planforslaget legger opp til at veien 

går ut i dagen ved Kokkersvoll der en viktig trekkvei for elg er registrert. Reguleringsplanen 

tilrettelegger for framkommelighet i daldragene og leder viltet over en bred portal med 

bredde på minst 40 meter. En slik løsning anses å bidra til at denne trekkveien kan fungere. 

 

 
Figur 6-11 Illustrasjon som viser mulig vilttrekk over tunnelportalen til Blåfelltunnelen ved Lanner. 

Figur 6-11 viser vestre portal ved Blåfjell hvor tiltak kan iverksettes. Viltgjerder i kombinasjon 

med noe terrengtilpasning og skjul/beitevegetasjon inn mot tunnelportal, kan bidra til å lede 

viltet over denne passasjen. Trafikken på eksisterende E18 vil i fremtiden være så lav at det 

er akseptabelt at passering kan skje i plan. 

 

I dette området anses situasjon å være litt forbedret sammenliknet med dagens situasjon 

siden passering kan foregå over tunneltak/tunnelportal og over lokalveier med liten 

trafikkmengde. 

 

Ved Lanner: Trekkvei for elg, hjort og rådyr med middels verdi. Opprinnelig viktigste trekkvei 

inn på Bjønneshalvøya fra nord, som i dag er avsperret med viltgjerde utenom to 

underganger ved E18 - veien inn til Stulen og en kombinert viltundergang og traktorvei om 

lag 500 m øst for denne. Mot sør deles trekket i to hovedretninger. Planforslaget medfører 

tunnelføring av nye E18 på strekningen slik at trekkveien passerer uhindret men 

eksisterende E18 blir av/påkjøringsvei til Porsgrunn med kryss om lag 600 m øst for 

trekkveien. Trafikken på eksisterende E18 er vurdert å bli så høy at viltgjerdet bør beholdes.  
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I dette området anses situasjon for vilttrekk å være uendret med ny E18.  

 

Ved Fjelldalsåsen: Trekkvei for elg, hjort og rådyr med liten verdi. På østsiden av tunnelen 

gjennom Fjelldalsåsen er det en strekning uten viltgjerde langs eksisterende E18 der det 

passerer dyr. Trekket har mistet betydning i senere år grunnet ytterligere barriere i form av 

autovern, midtdeler og brattskrenter i naturlig terreng. Ny E18 vil ligge i tunnel i dette 

området slik at trekkveien er uhindret. Eksisterende E18 blir fortsatt hovedatkomst til 

Porsgrunn. Denne veien vil derfor fortsatt være en barriere for viltet.  Konsekvensgraden er 

likevel vurdert som ubetydelig. 

 

I dette området anses situasjon for trekkveier å være uendret med ny E18.  

 

Midtdelere: 

Midtdeler på eksisterende E18 bør fjernes av hensyn til småvilt som har problemer med å 

passere disse. Dette må diskuteres med Statens vegvesen. Med bedre viltgjerder som også 

hindrer mindre dyr i å komme ut på E18, blir denne situasjon forbedret. Det legges til grunn 

at ny E18 ikke skal ha tette midtdelere. 

 

Ny E18 anses derfor å være litt bedre enn dagens situasjon. 

 

Viltgjerder: 

Av sikkerhetsmessige årsaker anses det som svært viktig å hindre større pattedyr å komme 

ut i veibanen. Det anbefales å etablere tette og høye nok viltgjerder som hindrer dette. Hele 

veiparsellen mellom Langangen og Rugtvedt går gjennom viltrike områder, der særlig 

rådyrbestanden er stor. Med en voksende hjortebestand i området vil problemene med rådyr 

og hjort i trafikken ikke bli mindre. Det må derfor vektlegges å tilpasse viltgjerder til terreng, 

slik at det sikres at det ikke blir passeringsmuligheter. 

 

 

6.5 Kulturminner 

Kilde: Rap-068 Kulturminner og kulturmiljø, datert 09.02.2018. 

 

6.5.1 Samlet vurdering 

Det er gjort arkeologiske registreringer i planområdet høsten og vinteren 2016/17. 

 

Det er utarbeidet en egen rapport med utredning av planens virkninger på kulturminner og 

kulturmiljø. For detaljer henvises det til denne rapporten.  

 

Valgt linje er i all hovedsak i samsvar med linjen som i KDP hadde lavest konsekvens for 

kulturminner og kulturmiljø. Bruk av tunneler og lav føring gjennom landskapet bidrar til å 
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redusere negative konsekvenser for kulturmiljø generelt i planområdet. Tiltaket er i direkte 

konflikt med flere fredete kulturminner med høy kulturhistorisk verdi. Planen krever 

dispensasjon fra kulturminneloven for disse objektene. 

 

Avbøtende tiltak og sikring av kulturminner som skal bevares i anleggsfasen, er viktig. 

Miljøoppfølgingsprogrammet viser tiltak for å unngå skade på kulturminner som ligger nært 

inn på veianlegget. 

 

6.5.2 Automatisk fredete kulturminner som sikres i planen 

Automatisk fredete kulturminner som ligger i randsonen til planområdet og som ikke kommer 

i direkte konflikt med veianlegget, er tatt med i planen og sikret som båndlagt område med 

bestemmelser om at det ikke er tillatt å skade, forandre, tildekke eller skjemme 

kulturminnene.  

 

Følgende automatisk fredete kulturminner er sikret som båndlagt område i planen: 

 Ved Sundsåsen - ID222339. 

 

6.5.3 Automatisk fredete kulturminner som søkes frigitt 

Direkte konflikt med inngrep i automatisk fredete kulturminner er ikke til å unngå og 

følgende automatisk fredete kulturminner søkes frigitt: 

  

 Ved Sundsåsen - ID222340, ID222341, ID222342 og ID224202. 

 Ved Kokkersvoll - ID223228.  

 Ved Lillegården/Herregårdsbekken – ID32319, ID58538, ID222868, ID222874, 

ID222875, ID226048, ID136621, ID224330, ID136603 og ID136587. 

 Ved Skjelsvikdalen - ID224022. 

 Ved Kjørholt - ID222801. 

 

Dispensasjonsbehandling etter kulturminneloven skal skje i forbindelse med at planforslaget 

er ute til offentlig ettersyn og høring. Det er Riksantikvaren som gir dispensasjon og samtidig 

stiller nødvendige vilkår til frigivningen, bl.a. om det kreves utgraving. Vilkårene for frigivning 

innarbeides i reguleringsbestemmelsene. 

 

6.5.4 Forskriftsfredete kulturminner 

Det fredete kulturminnet Grenlandsbrua i kulturmiljø 24 Stathelle-Brevik (Askeladden Id 

110592) grenser inntil planområdet i øst. Fredet bru vil ikke fysisk bli berørt av tiltak i 

reguleringsplanen. 

 

Reguleringsplanen er utarbeidet slik at det er mulig å bygge flere aktuelle brutyper. Endelig 

avklaring av brutype vil bli foretatt i prosjekteringsfasen.  
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For kulturmiljøet og de fredete bruene er det viktig hvordan tiltaket oppleves sett fra 

Stathelle, Brevik og sjøsiden øst for Grenlandsbrua. Det er derfor positivt at ny bru kommer 

vest for dagens Grenlandsbru – og dermed ligger som et bakteppe – ikke som en ny 

konstruksjon som bryter sammenhenger i miljøet.  

 

Ettersom valg av brutype ikke er fastlagt i reguleringsplanen, er det ikke mulig å endelig 

vurdere planens omfang på kulturmiljø Stathelle-Brevik. Det bør tilstrebes at ny bru blir et 

nytt kapittel i stedets bruhistorie, uten at opplevelsen av de eldre elementene blir vesentlig 

forstyrret. 

 

6.5.5 Nyere tids kulturminner 

Isdammene (Id 224153, 224156 og 224157) ved Kokkersvold vitner om den viktige is-

produksjonen som foregikk langs hele kysten og er regnet som viktige kulturminner for 

kommunen. Selv om de ikke er fredet, eller har stor regional eller nasjonal verdi, har de stor 

lokalhistorisk verdi. Veianlegget vil ikke berøre isdammene direkte, men ved isdammen 

Id224153 vil ny landbruksvei og viltpassasje ligge inn mot dammen. I planen er denne 

isdammen avsatt som hensynssone med bestemmelser om at den ikke skal berøres. 

 

 
Figur 6-12 Automatisk fredete kulturminner (rosa) som berøres av veianlegget ved Lillegården. 
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6.6 Landskap 

Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg og karakter, og er basert på 

fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Temaet tar for seg hvordan landskapet oppleves 

romlig, ut i fra omgivelsene. I tillegg skal reiseopplevelse vurderes, dvs. hvordan landskapet 

oppleves sett fra veien. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette bylandskap 

til det uberørte naturlandskap. 

 

Overordnede føringer:  

I plan- og bygningsloven er det særlig formålsparagrafens (§1-1) henstilling til ivaretakelse 

av «estetisk utforming av omgivelsene», som er viktig for dette fagtemaet.  

 

Naturmangfoldlovens § 36 gir føringer for hva som anses som vernekriterier for landskap: 

Det er økologisk, kulturell eller opplevelsesmessig verdi, eller hvorvidt det er 

identitetsskapende.  

 

Vurdering i delområder: 

Det er valgt å beskrive landskapsvirkninger i omtrent tilsvarende delområder som 

kommunedelplanen. 

 

 
Figur 6-13 Utsnitt av Kommunedelplanens verdikart som viser delområder. Svart stiplet strek angir 

influensområder (synlighet) for landskap ved valgt veilinje (svart heltrukket strek). 

 

3D-modell er benyttet for å illustrere tiltakets utforming og beliggenhet i landskapet. Det 

refereres til dagens situasjon pr. des. 2017 samt gjeldende kommunedelplan som 

sammenligningsgrunnlag. 
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Generelt om driftsfasen: 

De mest eksponerte områdene er  

 Langangenbruene, med stor eksponering både sørover og nordover i 

Langangsfjorden, boligområdene i Langangen. 

 Grenlandsbrua, med stor eksponering i Frierfjorden og mot Eidangerfjorden, 

Breviksbrua og boligområdene i Brevik og Stathelle. 

 

Naturlig revegetering er tenkt som hovedprinsipp for revegetering. Grasbakke er tenkt 

mellom kjørefeltene og vurderes ved tilgrensning til kulturmark. 

 

Planting av trær kan gjøres for å forbedre reiseopplevelsen og øke trafikksikkerheten ved at 

vegetasjonen bidrar til å unngå blending fra andre kjørefelt eller understreke nytt 

kjøremønster. 

 

Terrengforming kan utføres for mykere overganger mellom vei og eksiterende terreng og for 

å forbedre massebalansen (deponere masser i linja). 

 

Reiseopplevelse: 

Veien går i hovedsak gjennom tunnel. Det er positivt for landskapsbildet fordi det gir en liten 

landskapspåvirkning, men det gir en dårlig reiseopplevelse. De beste reiseopplevelsene langs 

veien er over Langangenbruene og Grenlandsbrua. Ved Kokkersvoll og Lanner går veien 

gjennom et trangt dalføre, men den er lagt høyt i terrenget her og skaper et overblikk over 

landskapet som er positivt for reiseopplevelsen. E18 ligger lavt i terrenget i dagsonene ved 

Herregårdsbekken og fra Rød-Steinbrekka. Dette gir redusert reiseopplevelse men er positivt 

for landskapspåvirkningen. Fra Steinbrekka til Kjørholt ligger veien på terreng, men her vil en 

støyskjerm hindre utsyn over kulturlandskapet. Bru over Skjelsvik vil være et positivt avbrekk 

fra den lange Preståstunnelen. 

 

I den detaljerte gjennomgangen er det fokusert på de mest relevante utfordringene for 

prosjektet: linjeføring, kryssområder, bruer, tunnelpåhogg, terrengforming, konstruksjoner, 

vannbehandling og vegetasjon. Det er vist bilder av de områdene som utfordrer 

landskapsrommene mest. 

 

6.6.1 Langangen – Blåfjell 

Kryssområdet ved Langangen blir delvis ombygd. Flere parallelle veier mellom kryss og bru 

over Langangen fører til flere fjellskjæringer. Det er også området preget av i dag. 

 

Fra kryssområdet til Kokkersvoll er linjeføringen justert mot sør sammenlignet med KPD-linja. 

Bruene blir da i større grad samlet ved kryssing av Langangen tettsted og gir en bedre 

linjeføring inn i dalføret mellom Kokkersvoll og Lanner. 
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Landskapsrommet omkring Langangen tettsted og Langangsfjorden er vurdert å ha middels 

til stor verdi. Bruene her har stor synlighet ut i fjorden i begge retninger. Utforming av nye 

bruer bør tilpasses de eksisterende bruene både i form og plassering av fundamenter, slik at 

de vil føye seg inn og underordne seg eksisterende bruer sett fra sør, til tross for at nye 

bruer trolig vil bli kraftigere. Fra Langangen kirke vil nye bruer ikke være synlige. Her er 

eksisterende bruer eksponert. Fylling på østsiden av bru over Sundsåsdalen og 

tunnelportalområde på vestsiden er lite eksponert utover fjorden. 

 

 
Figur 6-14 Illustrasjonen viser det samlede brumiljøet sett fra Langangenfjorden. Plassering av 

fundamenter på illustrasjonen er tilpasset eksisterende bruer for å gi minst mulig visuell støy. 

 

 
Figur 6-15 Bildet viser utsikt fra Langangen kirke i øyehøyde. De nye bruene vil ha en svært 

marginal synlighet herfra. Det er dagens bru vi ser i bildet. De nye ligger lenger bak. 
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6.6.2 Kokkersvoll - Lannerheia 

Landskapsrommet består av et avlangt dalføre orientert i øst vest retning, avgrenset av 

bratte lisider. Eksisterende E18 dominerer landskapsrommet. 

 

Vestgående løp er sammenfallende med eksisterende E18 og sammenlignet med 

kommunedelplanlinjen får den en bedre linjeføring som ligger noe høyere i terrenget og et 

smalere veiareal. Like etter Blåfjelltunnelen kommer en tosidig skjæring i opptil 30 m høyde 

(ca. 200 m lengde) før landskapet åpner seg mot Kokkersvoll. Foreslått veilinje er lagt 

høyere i terrenget enn KDP-linja slik at skjæringene blir lavere. Skjæringene er ikke 

eksponert og har kun en liten negativ virkning på kjøreopplevelsen, pga. kort utstrekning. 

 

 
Figur 6-16 Ny E18 sett fra Blåfjell mot Kokkersvoll i vest. 

 

Det er vurdert flere varianter av kryss ved Lanner. Fullt kryss er arealkrevende og fører til 

betydelige terrenginngrep i form av fjellskjæringer. Planforslaget viser et halvt kryss på 

strekningen hvor ramper er ført som «flyovers» over ny E18 med tilknytning til eksisterende 

E18. Lokalvei fv. 30 er ført over E18 bru før tunnelpåhugg i Bjønnås. Løsningen er 

arealminimalisende og vurderes å være godt tilpasset landskapet i forhold til hva et fullt 

kryss ville ha ført til. 

 

20-30 m høye forskjæringer (ca. 170 m lengde) før tunnelpåhugg i Bjønnås gir en dårlig 

reiseopplevelse her, men skjæringene er svært lite eksponert. De sees kun fra E18 og fra fv. 

30 der denne krysser i bru like før forskjæringene starter. 
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Figur 6-17 Ny E18 sett mot Bjønnås fra Lannerheia med kryssing av fv. 30 i bru. 

 

6.6.3 Herregårdsbekken/Moheim 
Landskapsrommet har liten skala og er lite eksponert. Det er mange opplevelseskvaliteter i 

området, men jernbaneutbyggingen har bidratt med å redusere de opprinnelige 

landskapsverdiene i området.  

 

Ny E18 følger KDP-linjen i dette området, men har en lengre åpen skjæring. Løsningen gjør 

at inngrepene for jernbanen og E18 blir samlet, slik at en større del av landskapsrommet sør 

for E18 blir urørt. Tiltaket blir eksponert fra Lillegårdskrysset og fra lokalveiene. Ut over dette 

bli tiltaket lite eksponert sørover pga. vegetasjon og at E18 ligger lavt i terrenget. Veien gir 

likevel en viss reiseopplevelse i det landskapsrommet åpner seg og E18 krysser 

Herregårdsbekken i kort bru. 
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Figur 6-18 Bildet viser E18 over Herregårdsbekken og Preståsen bak. Oransje linje markerer ny sti 

under bruene. Inngrepene for jernbane og motorvei samles her.  

6.6.4 Skjelsvikdalen 

Landskapsrommet består av et smalt dalføre med markerte fjellskrenter og edelløvskog. 

Området er sterkt påvirket av større industri/næringsbygg, store asfaltflater og veianlegg. 

 

Løsningsforslaget legger opp til kryssing av dalen på bru. Det samme gjorde KDP, men da en 

bru ca. dobbelt så høy som nå foreslått. Virkningen er omtrent den samme med lav eller høy 

bru når det gjelder opplevelsen av landskapsrommet sett fra rv. 36. Brua vil utgjøre en 

visuell barriere, men vil ikke forringe landskapsrommets kvalitet ytterligere. 

 

 
Figur 6-19 Bru i Skjelsvikdalen sett fra rv. 36 og østover i omtrent øyehøyde. Eksisterende 

bygninger gjør bruas dominans mindre. 
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6.6.5 Rød/Ås/Klepp 
Landskapsrommet er avgrenset av Brattås i nord og ellers kuperte flater med skog og 

kulturlandskap. I nord dominerer kulturlandskapet på vestsiden av E18, mens industri 

dominerer på østsiden. På åsryggene er det en del bebyggelse som har innsyn til 

veianlegget.  Dagens E18 gir uheldige barriere og synlighetsvirkninger. 

 

Linjen fra kommunedelplan ligger høyt og krysser dalen ved Rød i bru. Planforslaget 

innebærer også kryssing i bru men denne ligger lavere enn dagens E18 og blir mindre 

dominerende i nærvirkning. Illustrasjonsplanen viser en at tunnelportalen forlenges av en 

løsmassetunnel tilsvarende som eksisterende E18. Ved terrengforming og revegetering over 

tunneltaket vil fjellpåhogg og synlighet dempes. 

 

Ny E18 vil sammen med eksisterende E18 og kryss på Rød bli et dominerende visuelt 

element i landskapsrommet, spesielt sett fra bebyggelsen ved Brattås. 

 

 
Figur 6-20 Nye E18 sett fra fugleperspektiv over bebyggelsen på Brattås. 

 

I KDP ble det lagt opp til et fullt toplanskryss på Ås. Planforslaget legger opp til et kryss med 

sørvendte ramper og rundkjøring på Rød isteden. Denne løsningen føyer seg godt inn i 

terrenget og utnytter et område med lave landskapskvaliteter i dag med tilknytning til 

industriområde og dagens veianlegg. 

 

Fra Rød og sørover vil det totale veianlegget bli smalere enn det var tenkt i KDP, noe som vil 

føre til mindre skjæringer og inngrep. Dette er positivt for landskapsbildet. 
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6.6.6 Steinbrekka - Kjørholt 
Landskapsrommet er begrenset i utstrekning og domineres av næringsområde på østsiden 

og kulturlandskap med bebyggelse på vestsiden. Planforslaget ligger vesentlig bedre på 

terreng ut av Steinbrekkatunnelen enn i KDP. 

 

6.6.7 Ny Grenlandsbru 

Beskrivelsen av ny Grenlandsbru tar utgangspunkt i aktuelle brutyper som kan plasseres på 

vestsiden av eksisterende Grenlandsbru. Alternative brutyper er beskrevet i kap. 5.9.16. 

 

Ny bru gir liten nærvirkning, siden brua plasseres på motsatt side av boligområdene.  

 

I kommunedelplanen er det bestemt at ny bru skal lokaliseres i vest – lengst vekk fra 

boligområdene. Det legges til grunn at endringene i sol/skyggeforhold vil bli marginale og at 

det ikke har betydning for hvilke bruløsninger som velges. 

 

Det utarbeides et detaljert forprosjekt av Grenlandsbrua i forbindelse med 

detaljprosjekteringen, som også omfatter formgivning av tunnelportalene på begge sider av 

brua. Ved valg av bruløsning bør harmonisering med kulturmiljøet (fredet brumiljø) være et 

sentralt vurderingskriterium for valg av løsningen.  

 

6.7 Vannmiljø 

Reguleringsplanen med avrenning fra veier, tunneler og bruer omfatter vannforekomster/ 

resipienter listet opp under. Verdivurderingen er hentet fra konsekvensutredningen for 

strekningen (kommunedelplanen) og er basert på økologisk tilstand i Vann-nett. 

Verdivurderingen er i de fleste tilfeller derfor ikke vurdert spesifikt for bekk som blir påvirket, 

men for vannforekomsten definert i Vann-Nett. Vurdering av økologisk tilstand har i flere 

tilfeller lav pålitelighetsgrad; dvs. det er stor usikkerhet rundt vurderingen. Det gjennomføres 

en overvåking i berørte vassdrag i regi av dette planarbeidet. Dette vil øke 

kunnskapsgrunnlaget.     

 

 Ønna - liten-middels verdi:   

o Sterkt ferskvannspåvirket fjord. Moderat økologisk tilstand. Totalnitrogen 

dårlig. Risiko for at vassdraget ikke oppnår god økologisk tilstand i 2021. 

Økning i mengde næringsstoffer fra utslipp fra annen punktkilde og avløp 

spredt bebyggelse. Økning i mengde organisk stoff fra avløp spredt 

bebyggelse. 

 Langangsfjordens bekkefelt - middels verdi:   

o Små, moderate kalkrike, humøse bekker. God økologisk tilstand. Flere bekker 

nordvest for Langangsfjorden nedstrøms planområdet.  

 Eidangerfjordens bekkefelt– øvre del av Rutua– Middels-stor verdi:  
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o God økologisk tilstand. Rutua er anadromt vassdrag (ikke registrert i 

Lakseregisteret), kan bli påvirket i området rundt Lannerkrysset.   

 Eidangerfjordens bekkefelt: Haslerbekken: Ikke vurdert spesielt i kommunedelplan. 

Heller ikke vurdert i Vann-nett. Antas god økologisk tilstand i øvre del, moderat i 

nedre del. Det går sjøørret i nederste del av bekken – til vandringshinder. Antatt 

middels verdi. 

 Herregårdsbekken – stor verdi:  

o Middels, moderat kalkrik, humøs. Moderat økologisk tilstand. Totalnitrogen – 

moderat. Avrenning fra landbrukskilde i liten grad. Noe avløp fra spredt 

bebyggelse øvre deler. Mulig avrenning fra søppeldumping på nedre deler. 

Mulig fiskevandringshinder for sjøørret i kulvert ifm eksisterende E18. Meget 

gode gyteforhold og god bestand av sjøørret og noe laks. Høy sannsynlighet 

for ål.  

 Frierfjorden bekkefelt – Versvikbekken – liten verdi:   

o Små, moderat kalkrik, humøs. Dårlig økologisk tilstand. Totalnitrogen - Svært 

dårlig. E.Coli - dårlig. Totalfosfor- moderat. Fisk observert tilstand – God. 

Utslipp fra industri, avrenning fra byer/tettsteder. Noe avrenning fra dyrket 

mark. Avløp spredt bebyggelse. Oppgangshinder for anadrom fisk i 

Versvikbekken. 

 Eidangerfjorden bekkefelt – Heistadbekken – middels-stor verdi:  

o God økologisk tilstand. Heistadbekken har oppgang av sjøørret, men har 

vandringshinder for fisken der bekken krysser under fv. 354 i kulvert. Det er 

planer om å utbedre kulvert/fjerne vandringshinder, slik at hele 

bekkestrekning blir anadrom. Heistadbekken har høy tetthet av yngel, men 

sårbar ved lav vannføring.  

 

Det er i kommunedelplanen anbefalt at alt overvann fra dagsonen og tunnelvaskevann skal 

renses. Denne anbefalingen opprettholdes. Dette er på grunn av høy ÅDT på strekningen og 

dermed stort potensiale for avrenning av forurensende stoffer fra veien samt høy sårbarhet i 

vassdragene. Mange vassdrag er anadrome og således ekstra sårbare. Det er i plankartet 

lagt inn tilstrekkelig med areal slik at det er plass til å etablere rensesystemer (eks 

rensedammer eller infiltrasjonsløsninger med sandfilter) langs veien. Åpne veigrøfter med 

stedlig infiltrasjon vil ikke være en tilstrekkelig renseløsning på denne strekningen, da det 

med unntak av området rundt Herregårdsbekken ikke vil være egnede stedegne masser for 

infiltrasjon (hverken rensing eller fordrøyning). Det bør være separate rensesystemer for 

overvann fra dagsone og vaskevann fra tunnel. Terrengvann/lekkasjevann inn i tunnel er 

rent og trenger ikke å renses. 

 

Veianleggets virkninger på vannmiljø er vurdert med utgangspunkt i skisserte løsninger i 

illustrasjonsplanen. Delstrekninger med tilhørende utslippspunkt/resipienter er opplistet 

under. Utslippspunktene er basert på lengdesnitt på veien. På enkelte delstrekninger, er det 
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tilstrebet å tilrettelegge for mulighet til å lede overvannet til en mindre sårbar resipient enn 

nærmeste resipient. Dette betyr at den mindre sårbare resipienten vil motta overvann fra en 

lang strekning.  

 

 Ønna - Dagsone Langangen (profil 0-1000) og Langangen bru 1/dagsone til 

Langangen bru 2/Langangen bru 2 (profil 1000-1880): Føres i tett ledning (etter 

rensing) til Langangsfjorden. Ingen utslipp i Ønna.   

 Langangsfjorden - Påvirkes av utslipp av behandlet tunnelvaskevann fra 

Blåfjelltunnelen (350 lm tunnel).  

 Langangsfjordens bekkefelt (Kokkersvollbekken) - Påvirkes av dagsone sørøst for 

Lanner (profil 2250-3850).  

 Eidangerfjordens bekkefelt (Haslerbekken) – Påvirkes av renset vaskevann fra 

Bjønnåstunnelen (2300 lm tunnel).  

 Eidangerfjordens bekkefelt (Herregårdsbekken) - Påvirkes av dagsone nordvest for 

Lannerkrysset før veien går inn i Bjønnåstunnelen (profil 3850-4600) og dagsone vest 

for Bjønnåstunnelen (profil 6860-7400, inkl. bru over Herregårdsbekken).  

Innlekkingsvann fra Bjønnås og Prestås (rent vann).  

 Frierfjorden bekkefelt (Versvikbekken) - Påvirkes av utslipp av behandlet 

tunnelvaskevann fra Prestås- og Brattåstunnelen.  

 Frierfjorden bekkefelt (Versvikbekken) - Utslippspunkt for bruene over Skjelsvik (profil 

10230-10420) og dagsonevann nord for Ås-krysset og for området Rødbrua (profil 

10850-11950).   

 Eidangerfjorden bekkefelt (Heistadbekken) - Dagsone sør for høybrekk Ås (profil 

11950-12515) og dagsone Kjørholt (profil 12720-13500). 

 Eidangerfjorden bekkefelt (Heistadbekken) - Påvirkes av utslipp av behandlet 

tunnelvaskevann fra Steinbrekkatunnelen (profil 12515-12700) og Kjørholttunnelen, 

(profil 13600-15840).  

 

Effekt av klimaendringer: 

Hydrologien i et nedbørfelt endres som følge av klimaendringer. Med hyppigere nedbør med 

stor intensitet, vil avrenningstoppene bli større, og det er et økt behov for fordrøynings-

system som kan holde tilbake flomtoppene slik at påvirkningen i nedstrøms bekker 

minimeres.  

 

En økning i tette flater i et nedslagsfelt vil også føre til større avrenningstopper. Det vil være 

behov for tilstrekkelig dimensjonering av kulverter og rør slik at ikke vannet stuves opp og 

renner uforutsette veier. Det anbefales å benytte Norsk Vann sin 3-ledds strategi hvor trinn 1 

er å fange opp og infiltrere (og rense) avrenning fra mindre regn, trinn 2 er å forsinke og 

fordrøye avrenning fra store regn og trinn 3 er å sikre trygge flomveier for avrenning fra 

ekstreme regn.   
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Ny E18-trasé vil krysse noen bekker. Nye kulverter eller rør dimensjoneres for 200-års 

gjentaksintervall og klimafaktor 1,5. Det vil være behov for å etablere fordrøyningssystem i 

tillegg til rensesystem enkelte steder – f.eks dagsone sørøst for Lanner hvor det bør vurderes 

fordrøyning av overvann før utløp til Kokkervoldbekken. Det er avsatt areal til dette i 

plankartet. 

 

6.8 Naturressurser - jordbruksarealer 

Det er flere områder hvor ny veitrasé berører jordbruksområder; ved Kokkersvoll og i 

området fra Rød til Kjørholt. Jordbruksområdene som blir berørt i denne planen er de samme 

områdene som i vedtatt kommunedelplan med unntak av jordbruksområdene rundt 

Kokkersvoll. Arealbeslaget er også ganske likt. Totalt blir noe mindre jordbruksarealer berørt 

i reguleringsplanen sammenlignet med kommunedelplanen. Jordbruksområdene som blir 

berørt sør for linja har også mindre verdi enn områdene nord for linja. Jordbruksområdene 

har derfor samlet sett kommet noe bedre ut i denne planen.  

 

Området ved Kokkersvoll består av mindre fulldyrka jordbruksområder og noe innmarksbeite. 

Det er usikkert om hele området merket av som fulldyrket areal rundt Kokkersvoll benyttes 

som fulldyrka areal. Området rundt Rød består hovedsakelig av noe større områder med 

fulldyrka mark. Det samme gjelder også områdene mellom Ås-Kjørholt. Data er innhentet fra 

Kilden (www.nibio.no) og vanlig kartgrunnlag.  

 

I tillegg blir også skogområder av varierende bonitet berørt. Skogsområder er ikke verdisatt i 

denne sammenheng da det er mindre beslutningsrelevant enn jordbruksområder.  

 

Figurene under viser verdikart for jordbruksområdene.  

 

Området nord for planlagt vei på Kokkersvoll er ikke jordsmonnskartlagt selv om det er 

merket av som fulldyrket på kartet. Jordkvalitet er dermed usikker. På flybilder kan det se ut 

som om ikke alt areal er fulldyrket. Ellers har områdene ved Kokkersvoll ifølge Kilden fått god 

til mindre god jordkvalitet. Verdien er derfor satt til middels til liten verdi. 

 

Områdene ved Rød har fått stor verdi. Disse områdene er større fulldyrkede områder av 

svært god jordkvalitet. Området ved Ås får middels-stor verdi da jordkvalitet er vurdert som 

god til svært god. Området ved Klepp får også stor verdi (svært god jordkvalitet), mens 

områdene ved Steinbrekka får middels-stor og middels verdi da deler av dette ikke er 

jordsmonnskartlagt og dermed har usikker jordkvalitet.  

 

Det er totalt ca. 62 dekar med jordbruksareal som ligger innenfor plangrensa for bygging av 

ny vei – det meste er kategorisert som fulldyrka i Kilden. Store deler av dette vil kun være 

midlertidig beslag og deler vil bli delvis berørt. Siste kategori gjelder jordbruksarealet under 

http://www.nibio.no/
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Rød bru der påvirkning på jordbruksproduksjon vil være skyggevirkning av brua – i tillegg til 

noe direkte beslag for brufundamentene. 

 

Oppsummert vil ca. 16,5 dekar bli direkte berørt av ny vei. I dette arealbeslaget er ikke 

sideveier inkludert da detaljeringsgrad ikke er tilstrekkelig for å inkludere dette. Beslaget 

består av flere mindre beslag hvor det største beslaget er ved Klepp og Rød – begge 

områder med stor verdi. Restarealene etter beslag kan hovedsakelig dyrkes videre etter endt 

anleggsperiode. 

 

 

 
Figur 6-21 Verdikart for jordbruksområder ved Kokkersvoll. 
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Figur 6-22 Verdikart for jordbruksområder ved Rød. 

 
Figur 6-23 Verdikart for jordbruksområder ved Ås.  
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Figur 6-24 Verdikart for jordbruksområder ved Klepp - Steinbrekka.  

 

6.9 Friluftsliv og nærmiljø 

Temaet belyser hvilke virkninger ny E18 har for beboere og brukere ved det berørte området 

ved å vurdere endringer i fysiske forholdene både i bomiljøene og i friluftsområdene i 

nærheten av tiltaket. Det vurderes også om tiltaket legger noen begrensninger på bruken av 

nærområder og friluftsområder og om tiltaket vil gi ytterligere barrierevirkninger. Støy 

omtales her i betydningen negativt for trivselen i felles uteområder og friluftsområder, og tar 

ikke for seg støy i bolig og privat uteplass da dette er omtalt under eget tema. Vurderingene 

dekker både virkningene av det etablerte veianlegget i driftsfasen og anleggsfasen. 

Avbøtende tiltak i anleggsperioden beskrives i miljøoppfølgingsprogrammet (MOP). 

 

6.9.1 Generelt om driftsfasen 

Traseen som ble valgt i kommunedelplanfasen var den som av 5 alternative traseer totalt 

sett for hele strekningen ble vurdert til å ha minst negativ virkning for nærmiljø og friluftsliv. 

Ny trasé vil på grunn av lange tunneler avlaste veistrekninger som i dag går i dagen, noe 

som vil være gunstig for boligområdene langs eksisterende E18 på Søndre Tveten, Nystrand, 

og Skjelsvik. Disse boligområdene vil skjermes for både støy og luftforurensning.  

For Heistad barne- og ungdomsskole er tiltaket svært positivt. Ved etablering av ny adkomst 

til Lundedalen industriområde fra dagens E18 vil det gå betydelig mindre tungtransport forbi 

skolen. 
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I forhold til KDP-linjen, er det friluftsområdet Gravaskogen som kommer svært godt ut av 

det foreliggende planforslaget. Kryssområdet i KDP beslagla store deler av Gravaskogen og 

førte til at overgangsbro ble forskjøvet. I dette forslaget blir hele Gravaskogen bevart og 

overgangsbrua blir liggende på samme sted som i dag med god tilknytning til stisystemet 

rundt.  

  

Tiltaket vil få negative konsekvenser for bomiljøene i Markavegen i Langangen, på 

Kokkersvoll og på Lillegården, med innløsning av flere boliger i disse områdene. Den største 

negative virkningen tiltaket vil gi i friluftsområder er i områdene langs Herregårdsbekken. 

 

Alle dagens tverrforbindelser over/under dagens E18 planlegges videreført ved bygging av ny 

E18, slik at fremkommeligheten på tvers opprettholdes. 

 

Kartene under viser en oversikt over dagens viktigste nærmiljø- og friluftslivsinteresser langs 

ny E18. 

 

 

Figur 6-25 Nærmiljø og friluftsliv, Langangen - Lanner. 
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Figur 6-26 Nærmiljø og friluftsliv, Lanner - Kromsdalen. 
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Figur 6-27 Nærmiljø og friluftsliv, Stridsklev – Kjørholt 
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6.9.2 Generelt om anleggsfasen 
Kvaliteten i friluftsområdene og bomiljøene i nærheten av anleggsområdet vil være svekket i 

anleggsperioden. Lokalbefolkningen må påregne ulemper i anleggsfasen. De aktive 

anleggsområdene vil være avstengt for ferdsel og dette vil medføre at turveier vil være 

stengt i perioder. Det sørges for at skoleveier ivaretas, enten via alternative ruter eller ved 

skyss. 

  

Deponiområder berører i liten grad nærmiljø- og friluftslivsområder. Det vil være nærhet til 

deponiområder ved Lanner skytebane og ved speiderhytta og trialløypa i Lundedalen. 

 

6.9.3 Langangen 1 bru 

Dagens situasjon: Middels tett konsentrasjon av boliger langs Markavegen. Nærhet til fjorden 

trekker verdien opp, men området har i dag miljøulempe pga. eksisterende E18-bru.  

 

Driftsfase: Tiltaket vil gi en ny, høy bru over boligområdet. Tiltaket vil føre til innløsninger av 

boliger, gi noe mindre støy i bomiljøet ut mot fjorden. 

 

Anleggsfase: For anleggsgjennomføring vil Markavegen trolig få midlertidige stenginger. 

Berørte hus som ikke innløses vil få tilbud om midlertidig opphold. Langs smal vei vest for 

fjorden kan et par tun berøres av anleggstrafikk.  

 

6.9.4 Sundsåsen og Sundsåsdalen 

Dagens situasjon: Skogkledt kolle. Gammel driftsvei brukt for å bygge dagens E18 går fra 

Sundsåsdalen mot toppen av åsen og går videre over i sti nordover. I Sundsåsdalen går det 

grusvei (Langangsveien) mot gårdsbruk ved Ønna, sammenkobling med Markavegen. 

 

Driftsfase: Driftsvei til ny E18 vil følge samme trasé som gammel driftsvei. Ny E18 vil gå i 

åpen skjæring gjennom åsen. Driftsveien vil videreføres under ny Langangen bru 2, slik at 

kryssingsmuligheter over åsen opprettholdes og stier nordover kan brukes. Ny, høy bru over 

dalen, men uendrede bruksmuligheter i dalen. 

 

Anleggsfase: Ingen nærmiljøer eller viktige friluftsområder vil bli berørt av 

anleggsvirksomheten, men stier i området vil ikke kunne benyttes. Vei under Langangen bru 

2 vil i perioder være stengt for ferdsel. 

 

6.9.5 Blåfjell 

Dagens situasjon: Dagens E18 ligger sør for åsen. Driftsvei krysser fra fv. 30 ved 

Korketrekkeren og i kulvert under dagens E18. Driftsveien går nordover i åsen, og enkelte 

stier tar av fra driftsveien. 
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Driftsfase: Driftsveien legges over tunnelportal. Denne vil fungere som viltovergang og som 

kryssing fra turgåere. Åpen skjæring gjør at enkelte stier blir avskåret og det henvises til 

kryssing ved viltovergangen eller å følge fv. 30 under E18 ved Kokkersvoll.  

 

Anleggsfase: Driftsvei og tilkomst til stier herfra vil være avstengt for turgåere i 

anleggsperioden. 

 

6.9.6 Kokkersvoll 

Dagens situasjon: Bomiljø med forringa kvaliteter på grunn av dagens E18. Driftsvei fra fv. 

30 i kulvert under dagens E18. Driftsveien forgrener seg i flere stier sørover i Omsdalsåsen. 

 

Driftsfase: Flere hus innløses. Resterende bebyggelse blir støyutsatt. Dagens situasjon for 

driftsvei videreføres ved ny kulvert under ny E18. Stinettet i Omsdalsåsen får dermed samme 

tilgjengelighet som i dag. Fv. 30 under ny E18 ivaretar sykkeltrasé.  

 

Anleggsfase: Gjenværende bomiljø vil bli sterkt preget av anleggsvirksomheten. 

 

6.9.7 Lillegårdseter 

Dagens situasjon: Anleggsområde for jernbane. Lanner skytebane, brukes av Porsgrunn 

pistolklubb og Eidanger jeger- og fiskerlag. Driftsvei/sti fra fv. 30 og nordover mot Storberg. 

 

Driftsfase: Ingen endring av dagens situasjon for skytebanen. 

 

Anleggsfase: Drift på skytebanen opprettholdes i anleggsfasen. Eksisterende vei gjennom 

skytebaneområdet vil bli utbedret og benyttet til anleggsvei. 

 

6.9.8 Fv. 30, Langangsvegen 

Dagens situasjon: Fv. 30 er i dag del av nasjonal sykkelrute 1 og er skiltet. Fra kryss 

Kjøyavegen/Langangsvegen er Langangsvegen skolevei.  

 

Driftsfase: Fv. 30 skal opprettholdes i sin helhet og bruksmulighetene for syklister vil ikke 

endres. Fv. 30 vil fortsette å være omkjøringsvei for E18, på lik linje som i dag. 

 

Anleggsfase: Fv. 30 vil i hovedsak holdes åpen for trafikk og syklister i anleggsperioden. Det 

vil i perioder være omkjøringstrafikk på fv. 30 som vil begrense andre bruksmuligheter, og 

medføre behov for avbøtende tiltak. Skolevei langs Langangsvegen fra kryss 

Kjøyavegen/Langangsvegen blir belastet med anleggstrafikk under bygging av Langangen 2 

bruene.  
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Avbøtende tiltak kan være å utbedre fv. 30 for å opprettholde fremkommelighet for syklende 

i anleggsfasen. Beskrives nærmere i MOP. 

 

6.9.9 Lillegården 

Dagens situasjon: Lite bomiljø. Bergsbygdavegen er skolevei. Veien har fått regulert inn en 

g/s-vei sørover fra Lillegårdskrysset, men denne er ikke bygget. Fv. 30 Nystrandvegen er 

skolevei og har g/s-vei. 

 

Driftsfase: Boliger saneres og bomiljøet forsvinner. Nystrandvegen knyttes til 

Bergsbygdavegen og begge får g/s-veier. Fra Nystrandvegen mot Moheim vil det bli en 

omvei på rundt 100 m når den knyttes til Bergsbygdavegen, men trafikkbildet blir ryddigere 

og det blir tryggere for myke trafikanter å ferdes her. 

 

Anleggsfase: Fv. 30 Nystrandvegen og Bergsbygdavegen må legges om for bygging av E18. 

En av veiene må holdes åpen til enhver tid og ivareta en trygg skolevei og sykkelrute langs 

fv. 30. Trafikksikkerhetstiltak må vurderes ved kryssing av trafikkert vei. 

 

6.9.10 Herregårdbekken 

Dagens situasjon: Tursti på begge sider av Herregårdsbekken. Tursti på vestsiden av bekken 

har forbindelse til Preståsen og Moheim. Tursti på østsiden av bekken har forbindelse til 

Moheim, Olavsberget og Kattøya. Området er preget av ny jernbanetrasé og støy fra dagens 

E18. 

 

Driftsfase: Stiforbindelser opprettholdes på begge sider av bekken, og knyttes til stiene Bane 

NOR har bygget. Stien på østsiden knyttes til Nystrandvegen. Ved kryssing av Nystrandvegen 

kommer man til stinett i Herregårdsåsen og blåmerka sti til Kattøya. E18 vil gå i to separate 

bruer over Herregårdsbekken slik at det blir lysåpning mellom. Forringet turopplevelse i 

området både visuelt og støymessig, men dagens fremkommelighet opprettholdes.  

Friluftsområdet i Preståsen er preget av støy fra dagens E18 fra vest, nord og øst i dag. 

Utbygging av ny E18 vil flytte en del av støyen fra nordvest til øst. Dette kan være positivt 

da det mest brukte stinettet ligger vendt mot vest. Herregårdsbanen vil ligge i lys gul 

støysone, noe den også delvis gjør i dag. 

 

Anleggsfase: Området vil være helt avstengt i anleggsperioden, og stiforbindelsene ikke 

tilgjengelige. Myke trafikanter må benytte g/s-veier langs lokalveiene. 

 

6.9.11 Skjelsvikdalen 

Dagens situasjon: Skjelsvikdalen har liten funksjon for nærmiljø og friluftsliv, men g/s-vei 

langs rv. 36 er del av hovedsykkelrute. Mellom Hvalsåsen og dalen går tursti mot Versvika, 

samt at det finnes en skogslekeplass for Brattås skole. Preget av noe støy fra rv. 36 i dag. 
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Driftsfase: Noe økt støy i boområdene på hver side av dalen grunnet E18 i bru her (gul-lys 

gul sone). 

 

Anleggsfase: Hovedsykkelrute opprettholdes i hovedsak i anleggsfasen. Boområdene vil bli 

noe preget av støy og luftforurensning. Tursti kan antakelig opprettholdes. 

 

6.9.12 Lundedalen 

Dagens situasjon: Lundedalen er skolevei. Belastet med tungtrafikk til industriområdet. Det 

går en lyssatt turvei som fungerer som skolevei mellom Brattåsvegen og Industrivegen. 

 

Driftsfase: Skoleveien vil bli tryggere, og uten tungtrafikk forbi skolen, fordi næringsområdet 

får ny avkjøring fra Rødkrysset. Veien forbi skolen vil kunne stenges med bom. 

 

Anleggsfase: Anleggstrafikk vil hovedsaklig gå på interne veier i anlegget, men 

Versvikavegen kan bli stengt i perioder. Forbindelsen mellom Brattåsvegen og Industrivegen 

bør midlertidig legges om utenfor riggområdet slik at den kan benyttes av barn og unge i 

anleggsperioden. Området rundt speiderhytta kan bli preget av anleggsstøy fra mulig 

mellomlagring av masser. 

 

6.9.13 Lysløypa og skileikanlegget 

Dagens situasjon: Lysløype, ca. 3,5 km totalt. Etablert ved dugnad og spillemidler, driftes og 

vedlikeholdes av IL Hei skigruppe. Lysløypa er en av kommunens mest benyttede og brukes 

til mosjon, trening og regionale skirenn. Skileikanlegg er bygget av Hei IL. Anlegget 

inneholder akebakke, gapahuk, snøkanon og skihytte med kiosk. Driftes av Hei IL. Benyttes 

til skitrening, lek, samt til skoleskidager og aktivitetsdager for både Heistad og Brattås skoler. 

Arealet er regulert til næring, eies av Porsgrunn kommune og driftes av Hei IL. 

 

Driftsfase: Planforslaget medfører at idrettslaget mister en del (ca. 1550 m) av lysløypa samt 

koblingen mellom lysløype og skileikanlegg. Kun en enkel stiforbindelse opprettholdes her 

etter tiltak som kobling mellom Gravaskogen og Brattås. Nye Veier er i dialog med 

idrettslaget og grunneier (kommunen) om erstatning. 

 

Anleggsfase: Lysløypa og skileikanlegget vil stenges av før anleggsstart. Del av lysløypa ved 

speiderhytta (ca. 1760 m) kan benyttes i anleggsperioden. Skileikanlegget vil trolig bli 

benyttet til riggområde. Skolevei foreslås ledet utenom riggområdet. 

 

6.9.14 Krysninger på strekningen Brattås - Kjørholt 

Det er i dag fem krysningspunkter på strekningen Brattås – Kjørholt. Det vil bli fem 

krysningspunkter i driftsfasen for ny E18 også. I anleggsfasen vil disse fem 

krysningspunktene sees i sammenheng og stenging av de ulike veiene vil koordineres slik at 

ikke alle krysningspunktene er stengt samtidig. 
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Versvikvegen 

Dagens situasjon: Krysser E18 i kulvert. Grusvei. Kjørevei, men benyttes også som turvei og 

sykkelvei. 

 

Driftsfase: Gangvei krysser ny E18 under bru med lysåpning. Krysningsmuligheten 

opprettholdes, men turopplevelsen forringes noe. 

 

Anleggsfase: Forbindelsen vil være stengt i deler av anleggsperioden. 

 

Gravaskogen 

Dagens situasjon: Overgangen krysser E18 som i dag går i skjæring.  Overgangen samler et 

mye brukt stinett i Gravaskogen øst for E18. Vest for E18 går det driftsvei ut til Gravavegen 

og til øvrig stinett nordover. Forbindelsen er viktig for mosjon, tur, ridning, sykling, 

orientering og skigåing. Teknisk sett kan brua også brukes til scooterkjøring av løyper, men 

dette praktiseres ikke i dag. Hei IL ønsker å opprettholde muligheten for løypemaskin over 

brua. 

 

Driftsfase: Ny bru er planlagt på samme sted som tidligere, og alle stier kan opprettholdes. 

Illustrasjonsplanen viser fri bredde på 4 m på brua. Enkelte langsgående stier med E18 må 

etableres på nytt. Gravaskogen blir så å si i sin helhet ikke berørt av tiltaket. 

 

Anleggsfase: Kryssingen vil være stengt i anleggsperioden. Anleggsbelter på hver side av 

E18 vil prege området og avstenge langsgående stier. 

 

Gravavegen 

Dagens situasjon: Krysser E18 i kulvert. Kjørevei, men brukes også til turvei og sykling. 

 

Driftsfase: Krysser i kulvert under ny E18. Dette vil gi en lengre kulvert enn i dagens 

situasjon, men krysningsmulighetene og veiens funksjon blir uendret. 

 

Anleggsfase: Vil være stengt når kulvert bygges. Alternative kryssinger opprettholdes i den 

perioden. Nybygget kulvert kan i hovedsak holdes åpen resten av anleggsperioden. 

 

Steinbrekkatunnelen 

Dagens situasjon: Stier fra Skavråkåsen mot Versvika går over Steinbrekkatunnelen. Dette er 

en viktig tilknytning til skogen fra Skavråkåsen. 

 

Driftsfase: Ingen endring. 

 

Anleggsfase: Stier kan benyttes i store deler av anleggsperioden, men vil være stengt under 

sprengning av tunnel. 
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Friervegen 

Dagens situasjon: Krysser E18 i kulvert. Brukes til turvei, sykling og ridning samt skolevei og 

driftsvei. Heistad ridesenter ligger øst for dagens Kjørholtkryss. Gang- og sykkelvei går 

langsmed E18 mot Kjørholt. 

 

Driftsfase: Krysser i kulvert under ny E18. Dette vil gi en lengre kulvert enn i dagens 

situasjon. Det er lagt opp til en kulvert med fri bredde 4,6 m og fri høyde 4 m. Større 

landbruksmaskiner enn dette kan benytte andre veier og kjøre via Kjørholtkrysset. Det er 

planlagt at g/s-vei fra Friervegen mot Kjørholtkrysset opprettholdes på vestsiden av E18, 

tilsvarende som i dag. 

 

Anleggsfase: Forbindelsen vil være stengt i deler av anleggsperioden. 

 

6.10 Barn og unges interesser 

Det finnes egne rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planleggingen. 

 

Barnetråkkregistreringer er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og 

unge, hvor de selv kan registrere skole og fritidsveier, områder for opphold og lek osv. Dette 

kan forankres i pbl § 1-1 og 5-1, der det stilles krav til medvirkning og vurdering av barn og 

unges interesser.  

 

I kommunedelplanfasen i 2014 ble det gjennomført omfattende barnetråkkregistreringer ved 

følgende skoler: Tveten barneskole, Tveten ungdomsskole, Brattås barneskole, Stridsklev 

barneskole og Heistad ungdomsskole. På Heistad barneskole var det tidligere gjennomført 

barnetråkkregistreringer, og disse ble lagt til grunn. I tillegg ble det gjennomført møte med 

barnerepresentanten i det faste planutvalget i Porsgrunn kommune. 

 

Det har vært bekymring for om det å ikke benytte dagens E18 som lokalvei på strekningen 

Kjørholt-Brattås ville få negative konsekvenser for nærmiljø, barn og unge i form av økt 

trafikk på fv. 354 gjennom Heistad sentrum.  

 

Fv. 354 er godt utformet med hensyn til myke trafikanter med sammenhengende g/s-vei, 

mange planskilte krysninger, fartsreduserende tiltak gjennom Heistad sentrum, opphøyde 

gangfelt, et signalregulert gangfelt. Det betyr at en økt trafikkmengde ikke har spesielt 

negativ innvirkning på barn og unge som ferdes langs denne veien. 

 

Det vil bli lagt vekt på å ivareta framkommelighet og sikkerhet for gående og syklende i 

anleggsperioden, med særlig fokus på skoleveier. Arbeidet vil bli gjennomført slik at 
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anleggstrafikk og trafikk på omkjøringsveier gir minst mulig ulempe for myke trafikanter. 

Disse punktene er omtalt i Miljøoppfølgingsprogrammet (MOP). 

 

Det er ingen barnehager i tilknytning til ny E18. Stulen gårdsbarnehage på Lanner og Brattås 
barnehage er de nærmeste. 
 
Tiltaket vil i liten grad påvirke eksisterende situasjon når det gjelder skoleveier.  

 
Langangsvegen er skolevei for Langangen skole. Denne veien kan bli berørt i anleggsfasen 
og beskrives nærmere i MOP. 
 
For Heistad barne- og ungdomsskole er tiltaket svært positivt. Ved etablering av ny adkomst 

til Lundedalen industriområde fra Rødkrysset kan veien forbi skolen stenges for 

gjennomgangstrafikk når ny E18 settes i drift. 

 

6.11 Universell utforming 

Det er viktig å etterstrebe universell utforming i alle nye over- og underganger og ellers alle 

gang- og sykkelveier, fortau og turveier som skal bygges opp igjen som følge av anlegget. 

 

I henhold til «håndbok V129 Universell utforming av veier og gater» stilles det konkrete krav 

til utforming av turveier og gangveier utenom sentrumsområder. 

 

Mange av dagens kryssinger tilfredsstiller ikke kravet til stigningsforhold for universell 

utforming. Planforslaget tilpasser seg sidearealer og eksisterende sideveier på best mulig 

måte og tilstreber så gode stigningsforhold som terrenget og andre forhold tillater. Flere av 

veiene fortsetter å stige langt utenfor motorveiens tiltaksområde. Flere av krysningene 

beholder dermed tilnærmet dagens stigningsforhold. 

 

 Kulvert Friervegen: 8,8 % over 180 m. Ikke universelt utformet. Universell utforming 

her ville ført til innløsning av hus. 

 Kulvert Gravavegen: 9,1 % over 100 m. Ikke universelt utformet. Veien fortsetter å 

stige. 

 Overgangsbru Gravaskogen: 8% over 90 m. Ikke universelt utformet. Stinettet for 

øvrig er brattere enn overgangsbrua. 

 Kulvert Versvikvegen: Universelt utformet 

 G/s-vei rv. 36: Universelt utformet 

 Fv. 30 Nystrandvegen: 6 % stigning over 250 m. Ikke universelt utformet.   

 Bergsbygdavegen: Universelt utformet (opp til 8 % stigning men over kortere 

strekninger) 

 

Stien ved Herregårdsbekken vil heller ikke bli universelt utformet. Det er heller ikke påkrevet 

da stinettet som knytter seg til heller ikke har denne standarden. 
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I anleggsfasen er det viktig at framkommelighet og sikkerhet for myke trafikanter ivaretas, 

også for dem med nedsatt funksjonsevne. Dette er særlig viktig på skoleveier.  

Dersom eksisterende turstier blir ødelagt under anleggsfasen, er det viktig at disse får 

tilsvarende eller bedre utforming enn dagens der universell utforming etterstrebes. 

 

6.12 Støy 

Kilde: Rap-014 Temarapport støy, datert 12.03.2018  

 

Det er utarbeidet en egen rapport med utredning av støyvirkninger. For detaljer henvises det 

til denne rapporten. 

 

Hensikten med utredning av støy i planarbeidet er å kartlegge støypåvirkningen prosjektet 

har på bebyggelse med støyømfintlig bruksformål (boliger, fritidsboliger, skoler, barnehager 

og helseinstitusjoner). Bebyggelse i gul eller rød sone må utredes videre i en senere 

detaljfase mht. vurdering av lokale støytiltak. Utførte beregninger av støysonekart er basert 

på «Klima- og Miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging», 

T-1442/2016. 

 

6.12.1 Forutsetninger 

Det er utarbeidet et teknisk grunnlag (illustrasjonsplan) for å kunne lage planforslaget. 

Planforslaget fastsetter tilstrekkelig areal til gjennomføringen av ny E18, men endelig 

utforming av veien med tilhørende konstruksjoner avklares i etterfølgende 

prosjekteringsfase.  

  

I reguleringsbestemmelsene er det bestemt at grenseverdiene i de statlige 

støyretningslinjene T1442/2016 skal følges. I henhold til retningslinjene er det utarbeidet en 

støyrapport med støysonekart.  

 

Forutsetningene for støyberegningen i rapporten er veigeometrien i illustrasjonsplanen. Det 

er utført beregninger helt uten langsgående støyskjermer som ligger til grunn for lista over 

boliger i gul og rød støysone i vedlegg 2. Disse boligene vil ha krav på vurdering av lokale 

skjermingstiltak.  

 

Behov for skjerming og tilbud om tiltak vil bli endelig avklart i prosjekteringsfasen når 

detaljerte byggetegninger for ny E18 foreligger. Det vil da bli foretatt nye og mer detaljerte 

støyberegninger av utplasser og fasader. Alle boliger hvor grenseverdiene i 

støyretningslinjene T-1442 overskrides vil få tilbud om lokale skjermingstiltak.  

 

Det er også utført beregninger av effekten ved etablering av langsgående støyskjermer ved 

Kokkersvoll, øst for ny E18 mellom Gravavegen og Steinbrekka samt vest for ny E18 ved 
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Friervegen. I prosjekteringsfasen vil det bli vurdert konkret om bygging av langsgående 

støyskjermer eller lokal støyskjerming vil gi best resultat. 

 

6.12.2 Beregningsgrunnlaget 

Underlagsdata for veitrafikk er hentet fra trafikkanalyser utarbeidet for reguleringsplanen. 

For støyberegningene i framtidig situasjon er trafikktallene beregnet for år 2040 for 

reguleringsplanen og 110 km/t. I regulert situasjon baserer trafikktallene seg på ny vei uten 

bompenger. Trafikkanalysene har noe annerledes tall sammenliknet med kommunedelplan, 

også for strekningen fra Kjørholt og sørover der tunnelene allerede er regulert. Hele 

strekningen Langangen - Rugtvedt er derfor beregnet sammenhengende og det kan være 

noen endringer i støynivå også for regulering sør med oppdaterte trafikktall.  

 

Støyskjerm på 0,85 meter høyde på Langangen bru 1, Langangen bruer 2, Skjelsvikdalen 

bruer og Rødbruene er en forutsetning for beregningene. På Grenlandsbrua forutsettes kun 

støyskjerm fra landkar og ut til ytterste brutårn, ikke på hovedspennet.  

 

I tråd med retningslinjene er kun støykilder innenfor planområdet inkludert ved beregning av 

hvilke bygninger med støyfølsomme bruksformål som skal vurderes for lokale tiltak ved 

prosjektering. Ved dimensjonering av lokale støytiltak i prosjekteringsfasen må samtlige 

støykilder i området tas med i beregningsgrunnlaget. 

 

6.12.3 Resultat av støyberegningene  

Beregningene resulterer i støykart som viser gul og rød støysone: 

 Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 
bruksformål og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

 Gul sone er en vurderingssone hvor bebyggelse med støyfølsomme bruksformål kan 
oppføres, dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

 

I tabell 6-2 vises antall eksisterende bygninger med støyfølsomt bruksformål innenfor gul 

eller rød støysone som må vurderes mer detaljert for lokale støyavbøtende tiltak i 

prosjekteringsfasen. 

 

Samtlige eiendommer i gul og rød støysone er markert på oversiktskartene i figur 6-28, figur 

6-29, figur 6-30 og figur 6-31.  

 

Vedlegg 2 viser komplett liste over eiendommene i rød og gul støysone med adresse og 

gårds- og bruksnummer.  
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Tabell 6-2 Antall bygninger med støyfølsomt bruksformål i gul eller rød støysone. 

Kommune Rød sone Gul sone 

Porsgrunn kommune 18 161 

 

 

 
Figur 6-28 Strekningen Langangen - Lanner. Bygninger som skal vurderes for lokale 

støyskjermingstiltak. 
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Figur 6-29 Lillegården/Moheim. Bygninger som skal vurderes for lokale støyskjermingstiltak. 
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Figur 6-30 Strekningen Skjelsvikdalen - Kjørholt. Bygninger som skal vurderes for lokale 

støyskjermingstiltak. 
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Figur 6-31 Strekningen Kjørholt - Frierfjorden. Bygninger som skal vurderes for lokale 

støyskjermingstiltak. 
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6.13 Luftkvalitet 

Kilde: Rap-015 Temarapport lokal luftkvalitet, datert 05.03.2018 

 

Det er utarbeidet en egen rapport med utredning av lokal luftkvalitet for E18 Langangen – 

Rugtvedt for dagens situasjon langs eksisterende trasé og med fremskrevet trafikktall for 

2040 for ny trasé av E18. Rapporten omfatter hele strekningen Langangen – Rugtvedt 

inkludert regulering sør. For detaljer henvises det til denne rapporten. 

Hensikten med utredningen er å vise spredning av luftforurensning fra veier og 

tunnelmunninger. Spredningsberegningene identifiserer områder der det kan forekomme 

redusert luftkvalitet etter åpning av ny E18, og hvordan vind, bygningsmasse og terreng 

påvirker spredning av luftforurensning.  

Utførte beregninger av luftforurensning er basert på «Klima- og Miljødepartementets 

retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging», T-1520/2012. I tillegg er 

luftkvalitet ved tunnelmunningene vurdert mot luftkvalitetskriteriene i henhold til Håndbok 

N500 - Vegtunneler. 

Lokal luftkvalitet vurderes i T-1520 ut fra konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og 

nitrogendioksid (NO2), og områder hvor konsentrasjonene er høyere enn grensene i 

retningslinjen klassifiseres som gul eller rød sone. Bebyggelse i gul eller rød sone må utredes 

videre i en senere detaljfase mht. vurdering av lokale tiltak. 

 Gul sone: Personer med alvorlig luftveis- og hjertekarsykdom har økt risiko for forverring 

av sykdommen. Friske personer vil sannsynligvis ikke ha helseeffekter.  

 Rød sone: Personer med luftveis– og hjertekarsykdom har økt risiko for helseeffekter. 

Blant disse er barn med luftveislidelser og eldre med luftveis- og hjertekarlidelser mest 

sårbare. 

6.13.1 Beregningsgrunnlaget 

Som inngangsdata for å lage en 3D-modell ble data for topografi, arealdekkdata, 

bygningsmasse, veinett og tunnelløp for dagens og fremtidig situasjon ved området brukt. Til 

3D-modellen importeres meteorologi og utslipp til luft fra veiene og tunnelmunningene til 

spredningsberegninger for delområdene. 

Underlagsdata for veitrafikk for planalternativet er hentet fra trafikkanalyser. Det er benyttet 

trafikktall for 2040 på ny vei. Eksisterende situasjon er beregnet ut fra trafikktall hentet fra 

Nasjonal vegdatabank (NVDB) for år 2016. 

Vinddata er hentet fra Porsgrunn-Ås meteorologiske stasjon, som ligger i underkant av 1000 

m sørvest for den sørlige munningen til Brattåstunnelen. Data for vindhastigheter og -

retninger hentes ut fra eKlima.no (Meteorologisk institutt, 2017), for året 2015. Resultatene 
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for 2015 er sammenlignet med vinddata fra de 4 årene stasjoner har vart i drift (2014-2017). 

Sammenligning viser at vindforholdene for 2015 er mest representativ. 

For å beregne spredning av luftforurensning i planområdet er det tatt med trafikk fra både 

eksisterende lokalveier og ny veitrasé. Utslippsberegningene inkluderer utslipp fra 

forbrenning og fra piggdekk-, bremsekloss- og asfaltslitasje. Utslippene fra trafikk er lagt inn 

til veiene i 3D-modellen og spredning er beregnet for disse. 

Tunnelene for den nye traséen har to tunnelløp. Trafikken i hvert løp går kun i én retning og 

skyvekraften fra trafikken antas å dra med seg utslipp langs hele tunnelløpet. Det regnes 

derfor bare med utslipp der trafikken går ut av tunnelen. Hastigheten for eksos ved munning 

er ikke dokumentert, men kun basert på kvalifiserte antakelser fra tidligere erfaringer. Det er 

lagt inn en hastighet på lufta som kommer ut ved munningen på 3 m/s. Tunnelene er lagt 

inn med omtrentlig areal for oppgitt dimensjonering (T10,5; 80 m2), og det er lagt inn 

lengde på tunnel og utslippstall for komponentene oppgitt i g/m/time. 

Det er ikke lagt inn ventilasjonstårn i beregningene. Alle utslipp som produseres inne i 

tunnelen antas derfor å slippes ut i munningen. Det er antatt at det ikke vil være noen 

temperaturforskjell mellom eksosen inne i tunnelen og omgivelsene utenfor. 

Det vil også være et generelt bidrag fra andre forurensningskilder i og utenfor planområdet 

som det ikke er tatt hensyn til i spredningsberegningene, men som påvirker luftkvaliteten 

ved områdene; dette omtales som bakgrunnsforurensning. Eksempler på slike kilder er 

langtransportert forurensning fra industri og veitrafikk og lokal ved- og oljefyring. 

Bakgrunnsforurensningen er tatt med i utarbeidelsen av luftsonekartene, i henhold til 

retningslinje T-1520. Stedsspesifikke bakgrunnskonsentrasjoner av luftforurensende 

komponenter beregnes av Norsk institutt for luftforskning (NILU), og er hentet ut fra 

ModLUFT (NILU, 2017). 

6.13.2 Resultater av luftkvalitetsberegningene 

Beregningene viser at PM10 vil få gjennomgående større utbredelse enn NO2. Høyest 

konsentrasjoner av NO2 og PM10 forekommer ved tunnelmunningene og grenseverdiene i T-

1520 overskrides for nitrogendioksid og svevestøv inntil 20–250 meter fra munningene, 

avhengig av trafikkmengde på strekningen og tunnellengde. 

 

Konsentrasjonene av PM10 og NO2 vil særlig være høye ved munningen til Preståstunnelen, 

Bjønnåstunnelen og Kjørholttunnelen som er betydelig lengre enn øvrige planlagte tunneler. 

Imidlertid er det ingen boliger som havner i rød eller gul sone på grunn av utslipp fra disse 

tunnelene i fremtidig situasjon. Ved Kokkersvoll boligfelt forverres luftkvaliteten. Dette 

skyldes den prognoserte økningen i trafikk ved strekningen. 

 

Kartfigur 6-32 og tabell 6-3 viser alle boliger som havner i rød og gul sone når en ser på 

samlet utslipp fra både ny E18 og lokalveinettet. Beregningene tar ikke høyde for positiv 
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effekt av støyskjerming ved vei og tunnelportaler. Resultatene viser at det totalt er noe færre 

boliger som havner i rød og gul sone i fremtidig situasjon sammenlignet med dagens 

situasjon i områdene som er vurdert. Dette skyldes også at flere veinære boliger er planlagt 

revet. 

 

For boligområdene som ligger nærmest eksisterende trasé av E18 på strekningen fra Lanner 

til Skjelsvik kan det antas å bli en generell forbedring i luftkvaliteten som en følge av 

omlegging av trafikken fra eksisterende veitrasé gjennom tunnelene, men luftkvaliteten ved 

strekningen er ikke beregnet. 

 

Støyskjerming er vist å ha en positiv effekt på spredning av forurensning fra veier. Det 

anbefales at effekten av planlagt skjermingstiltak ved traséen på luftkvalitet undersøkes ved 

spredningsberegninger i prosjekteringsfasen. Ved bruk av vegetasjonssoner og 

landskapsplantinger er det også mulig at støv og forurensing fra veien fanges opp og 

spredningen reduseres. 

 

Største beregnede kilde for svevestøv (PM10) er asfaltslitasje som følge av piggdekkbruk. For 

fremtidig situasjon er det benyttet samme piggdekkandel som i dag (35 %). Hvis andel pigg-

dekk er lavere i 2040 enn i dag, vil luftkvaliteten være bedre enn det beregningene viser. 

 
Tabell 6-3 Beregning av luftkvalitetssoner. Antall bygninger i rød og gul sone for PM10 iht T-1520 

(Det er ingen boliger som eksponeres for luftkvalitet tilsvarende gul eller rød 
sone for NO2 iht. T-1520 i dagens eller fremtidig situasjon.) 
 

Dagens 
situasjon  

(trafikktall for 
2016) 

Fremtidig 
situasjon  

(trafikktall for 
2040) 

E18 Strekning (dagsone)  Gul 
sone 

Rød 
sone 

Gul 
sone 

Rød 
sone 

Langangen – Blåfjelltunnel  0  
 

0  0 0 

Lannerheia, Kokkersvoll boligfelt 7  
 

3  
 

2  
 

2  
 

Dagsone mellom Preståstunnelen og Bjønnåstunnelen, 
Herregårdsbekken 

0 1  
 

0  
 

1 
 

Brua over Skjekviksdalen  
 

0 0 0 0 

Dagsone mellom Prestås- og Steinbrekkatunneler (Ås) 
 

3 0 1 0 

Dagsone mellom Steinbrekka- og Kjørholttunneler (Kjørholt)  
 

2  
 

0 2  
 

0 

TOTALT ant. boliger 

 
12  4  5  3  

 

Eiendommer med boligbygg i gul og rød luftsone som skal vurderes for lokale avbøtende 

tiltak er listet opp i tabell 6-4. Boliger som er planlagt revet ifølge reguleringskartet, er ikke 

inkludert i lista. Boliger hvor kilden til den dårlige luftkvaliteten er trafikken på lokalveier, og 

dermed ikke skyldes ny E18, er heller ikke med i lista. 
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Tabell 6-4 Bygninger som skal vurderes nærmer for lokale tiltak i byggefasen. 

Adresse: Gnr: Bnr: Type bygg: Sone: 

Langangsvegen 44  1 102 Bolig Rød 

Langangsvegen 50 1 208 Bolig Gul 

Langangsvegen 52 1 15 Bolig Gul 

Gravavegen 80  65 58 Bolig Gul 

Friervegen 81  70 47 Bolig Gul 

Friervegen 83   70 31 Bolig Gul 

 

 
Figur 6-32 Oversikt som viser lokalisering av boliger som ut fra spredningsberegningene kan 

eksponeres for luftkvalitet tilsvarende gul eller rød sone iht. T-1520, regulert situasjon 2040. 
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6.14 Trafikkforhold 

Kilde: Not-028 Trafikkberegninger, datert 14.01.2018. 

Det er utarbeidet et eget notat med trafikkberegninger. For detaljer henvises det til dette 

notatet. 

6.14.1 Trafikkberegninger 

Det er gjennomført beregninger av trafikale forhold ved hjelp av regional transportmodell 

(RTM). RTM ble brukt til å gjøre overordnede beregninger på døgnnivå for hele veisystemet 

med forskjellige alternative kryssplasseringer på ny E18. Hensikten med RTM-beregningene 

var å gi et beslutningsgrunnlag for valg av kryssløsninger.  

Det ble beregnet ÅDT, for år 2040, i hvert av de utvalgte snittene – se figur 6-33 nedenfor. 

Komplette resultater fra RTM-beregningene finnes i Not-028. 

 

 
Figur 6-33 Utvalgte snitt for trafikkberegningene markert med rød sirkel. 
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For å kunne vurdere virkningene av trafikkutviklingen som følger av ny E18 er det 

interessant å sammenligne planforslaget og trafikktallene for 2040 med dagens situasjon. 

Årsdøgntrafikk (ÅDT) 2016 basert på tall fra Nasjonal vegdatabank (NVDB) er vist i figur 6-

34. 

 

Videre er det vist et 0-alternativ som referanse. 0-alternativet inneholder dagens veinett 

sammen med prognoser for samfunnsutvikling frem til år 2040. Det vil si uten bygging av ny 

E18. Beregnet ÅDT for 0-alternativet 2040 er vist i figur 6-35. 

 

Beregnet ÅDT 2040 for planforslaget er vist i figur 6-36. 

 

 
Figur 6-34 Årsdøgntrafikk (ÅDT) år 2016 basert på tall fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). 
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Figur 6-35 Beregnet ÅDT år 2040 for dagens veinett uten ny E18 (0-alternativ). 
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Figur 6-36 Beregnet ÅDT år 2040 for reguleringsplan. Lannerkryss med østvendte ramper, Rødkryss 

med sørvendte ramper og Kjørholtkryss med nordvendte ramper. 
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Tabell 6-5 Prosentvis differanse i årsdøgntrafikk (ÅDT) mellom 0-alternativet og reguleringsplan. 

 
2040 ÅDT  

0-alternativet 

2040 ÅDT  

planforslag 

Prosentvis differanse 

E18 Lanner (øst for Lannerkrysset) 28000 28800 3% 

E18 Moheim (dagens E18 trase) 23100 9700 -58% 

Fv. 32 Movegen 21900 22000 0% 

Rv. 36 Herøyavegen 16900 16900 0% 

E18 sør for Kjørholtkrysset 21900 25900 19% 

Rv. 354 Heistaddalen 6200 3700 -40% 

Fv. 354 Heistad  12300 11600 -6% 

Rv. 354 Brevik 10300 7300 -29% 

 

Basert på trafikkberegningene og en sammenligning mellom 0-alternativet og planforslaget 

(se tabell 6-5) vil anslåtte effekter av planforslaget være: 

 0% vekst inn og ut av Porsgrunn sentrum. De to snittene på fv. 32 og rv. 36 får 

minimale endringer i trafikkmengde. Gjennomføring av planforslaget flytter rundt på 

lokalveitrafikk, men samlet trafikkmengde inn og ut av Porsgrunn sentrum forblir 

uendret.  

 3 % vekst på E18 øst for Lannerkrysset. Denne veksten kommer som følge av bedre 

framkommelighet på ny E18 med gjennomføring av nytt planforslag. I og med at 

trafikken inn og ut av Porsgrunn sentrum forblir uendret, er dette vekst i 

gjennomgående biltrafikk på E18 mellom Rugtvedt og Langangen.  

 Eksisterende E18 sørvest for Moheim får en beregnet nedgang på 58 %. En markant 

nedgang er å forvente ettersom ny E18 overtar funksjonen som gjennomgående 

hovedvei. 

 Overføring av trafikk fra rv. 354 og fv. 354 til nytt E18-system. Trafikken på E18 sør 

for Kjørholtkrysset stiger med 18 %, mens snittene for rv. 354 Heistaddalen, fv. 354 

Heistad og Rv 354 Brevik synker med hhv. 40 %, 6 % og 29 %.  

 

6.14.2 Virkningene av ny E18 på lokalveinettet 

Det er tre sentrale problemstillinger knyttet til virkningene ny E18 vil ha på lokalveinettet: 

 

 Hvordan blir framtidig trafikkfordeling mellom fv. 32 og rv. 36?  

 Trafikkberegningene viser at trafikkfordelingen mellom fv. 32 over 

Vallermyrene og rv. 36 gjennom Skjelsvikdalen ikke vil bli påvirket av ny E18. 

 

 Hvordan blir framtidig trafikkbelastning på fv. 354 gjennom Heistad? 

 Trafikkberegningene viser at ny E18 vil føre til en liten nedgang i trafikken på 

fylkesvegen gjennom Heistad i 2040 sammenlignet med at dagens E18 

beholdes uendret (0-alternativet). 
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 Med ny E18 vil trafikken på fv. 354 gjennom Heistad i 2040 ligge på omtrent 

samme nivå som i 2016 (en liten økning på 1100 ÅDT). 

 

 Hvordan blir framkommeligheten for næringstrafikk og tungtrafikk? 

 Ny E18 bidrar i første rekke med avlastning av dagens E18 for 
gjennomgangstrafikken. Deler av dagens E18 vil fungere som lokalvei med 
redusert trafikkmengde og bedre fremkommelighet som konsekvens. 

 Lundedalen næringsområde får direkte adkomst til ny E18 via krysset på Rød. 
Det forutsettes at det ikke blir gjennomkjøring til fv. 354 gjennom Heistad. 
Dette vil redusere tungbilandelen langs fv. 354 og forbedre trafikksikkerheten 
ved skolen og idrettsanlegget i Lundedalen. 

 Krysset ved Kjørholt med nordvendte ramper gir tungtrafikken til/fra Oslo 
atkomst til Brevik havn og Norcem via rv. 354 som i dag. Trafikken til/fra 
Sørlandet kan benytte krysset på Rugtvedt og rv. 354 over Brevik bru. 

 I veilistene til Statens vegvesen (oktober 2017) er Brevik bru åpen for 
modulvogntog på 60 tonn. Hvis brua blir klassifisert til 50 tonn vil det kun 
være vogntog mellom 50 og 60 tonn som må kjøre via krysset på Rød for å 
komme til Brevik. Resten kan ta av på Rugtvedt som i dag. 

 Ved ekstreme værforhold vinterstid kan Lillegårdskleivene på dagens E18 
unngås ved å velge adkomst til ny E18 via krysset ved Kjørholt og benytte 
Bjønnåstunnelen opp til Lannerheia. Antall dager med slike ekstraordinære 
værsituasjoner er svært få. I følge Statens vegvesen har det ikke vært 
spesielle framkommelighetsproblemer i Lillegårdskleivene vinterstid. Det kan 
være 5 hendelser en normalsesong. Vegvesenet har avtaler med Falck om 
prioritert angående responstid og med entreprenør om beredskap (personlig 
meddelelse Jostein Eriksrød, Statens vegvesen). 

 Med ny E18 vil trafikken på eksisterende E18 i Lillegårdskleivene bli redusert 
med ca. 40 %. Dette vil også gjelde tungtrafikken.  

 

6.14.3 Trafikkstyring ved avvik – omkjøringsalternativer 

Det er mange nivåer å løse styringen av trafikken på E18 mellom Langangen og Rugtvedt på 

ved avvikssituasjoner fra normal trafikk. Det kan være planlagt avvik som f.eks. 

tunnelvedlikehold, eller ikke-planlagt avvik som f.eks. ulykker eller andre hendelser som 

medfører stengning av et tunnelløp. 

 

Det er ikke endelig bestemt hvilket trafikkstyringssystem som velges på ny E18. Det vurderes 

for tiden både styringssystemer som iverksettes manuelt ved hjelp av entreprenør eller 

automatisk fra Vegtrafikksentralen i Porsgrunn (VTS). En viktig del av beslutningsgrunnlaget 

er en risikovurdering av et manuelt trafikkstyringssystem. Et manuelt trafikkstyringssystem 

kan også inneholde elementer av automatikk for å ivareta de krav som stilles i Håndbok 

R611 Trafikkberedskap, håndtering av uforutsette hendelser på veg (Beredskapsklasse 

TBK1b) og Håndbok N500 Vegtunneler. Det planlegges derfor med fjernstyrte bommer og 

røde stoppblinksignaler, samt variable skilt, eksempelvis variable fartsgrenser som gir en 

gradvis nedtrapping av farten inn mot et stengningspunkt.  
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Uavhengig av om det blir automatisk eller manuell trafikkstyring, vil avvikssituasjoner både 

kunne medføre at all trafikk beholdes på ny E18 (toveistrafikk i ett løp) og omkjøring på 

eksisterende E18 eller lokalveinettet. Eksempelvis vil det være naturlig at trafikken kjører en 

omkjøringstrasé i stedet for å vente på at en manuell regulering etableres. 

 

Inntil videre viser skiltplanene (L-tegninger) et eksempel på hvordan trafikkstyringen kan 
løses. Tegningene viser en automatisert situasjon som inkluderer muligheten til toveistrafikk i 
ett tunnelløp på E18, evt. omkjøring langs parallellveinettet. Dvs. alt styres automatisk med 
tilhørende verifisering av Vegtrafikksentralen. Men endelig resultat av risikovurderingen vil 
bestemme valg av løsning for trafikkstyringssystem. 
 
Hvis det har skjedd en ikke-planlagt ulykke/hendelse som medfører stengning av et 

tunnelløp, vil en manuell etablering av omkjøring på parallellveinettet medføre følgende: 

- Etter at VTS har fått beskjed om at det har skjedd en ulykker/hendelse, må de gi 
entreprenør raskest mulig beskjed om å rykke ut. 

- Entreprenør rykker ut raskest mulig og må få stengt og tømt tunnelløpet hvor 
ulykken/hendelsen har skjedd med riktig varsling og sikring, inkludert støtputebil. Da vil 
fjernstyrte bommer og røde stoppblinksignaler være et viktig redskap for en mest mulig 
sikker stengning. 

- Deretter må entreprenør få etablert omkjøring i nærmeste avkjøring oppstrøms. Dette 
kan som nevnt ovenfor også skje ved automatisk varsling og sikring gjennom bom, røde 
stoppblinksignal og variable skilt- og fartsgrenser. 

  
Alternativet til omkjøring på parallellveinettet er manuell etablering av toveistrafikk i ett 

tunnelløp. Dette betinger krysningsfelt og snumulighet over midtdeler og nødvendig utstyr 

for å lede trafikken manuelt over i riktig kjørebane. 

  

Ved planlagte avvikssituasjoner, som f.eks. tunnelvedlikehold, vil entreprenør får bedre tid til 

å planlegge etablering av eksempelvis omkjøringsrute. En slik stengning skjer ofte på 

nattestid med lavere trafikkmengder enn på dagtid. En slik stengning kan også varsles i 

lokalmiljøet med tanke på å få redusert trafikkmengden som må reguleres. 

 

Situasjoner hvor trafikk fra ny E18 ledes over på eksisterende E18 eller lokalveinettet (under 

kalt for parallellveinettet), kan oppsummeres slik: 

- Manuell etablering av toveistrafikk på ny E18: I etableringsperioden vil/bør trafikantene 

kunne ledes til parallellveinettet for å unngå ventetid.  

- Automatisk etablering av toveistrafikk på ny E18: I etableringsperioden vil trafikantene 

kunne ledes til parallellveinettet for å unngå ventetid, men denne tiden vil være kortere 

enn for manuell etablering. Siden denne tiden er kort kan det være et alternativ at 

trafikantene står og venter på ny E18, dvs. ingen bruk av parallellveinettet.  
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- Manuell eller automatisk etablering av omkjøringstrase (ikke toveistrafikk på ny E18): All 

trafikk går på parallellveinettet, men kun i en retning (hvis ikke begge tunnelløp er 

stengt). 

 

6.14.4 Trafikksikkerhet 

Foreliggende reguleringsplan gir en god løsning med tanke på trafikksikkerhet. 

Det ble i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan (KDP) for ny E18 Langangen – 

Rugtvedt, beregnet forventet ulykkesfrekvens på det aktuelle veinettet. Resultatene viste at 

en standardheving på E18 vil gi en positiv effekt på ulykkesstatistikken. Trafikken på rv. 354 

og fv. 354 reduseres sammenlignet med 0-alternativet i 2040. Det er slik vi ser det små 

forskjeller mellom anbefalt løsning i KDP og løsningene i denne reguleringsplanen. 

 

På strekningene Langangen – Skjelsvik (Rød-krysset) og Kjørholt – Rugtvedt er det ingen 

vesentlige forskjeller mellom KDP og reguleringsplanforslaget når det gjelder trafikksikkerhet.  

 

 For akutte hendelser mellom Langangen og Lanner vil trafikken kunne avvikles over 

dagens Langangen bruer og langs fv. 30.  

 

 Fv. 30 mellom Lanner og Lillegården har variabel standard og er ikke egnet som 

permanent omkjøringsvei. Dette gjelder spesielt i vinterhalvåret. Det legges derfor opp til 

en mulig forbindelse mellom ny E18 og fv. 30 på Lanner. 

 

 På strekningen Lanner – Skjelsvik (Rød-krysset) vil dagens E18 kunne benyttes som 

omkjøringsvei ved akutte hendelser. På størstedelen av denne strekningen har dagens 

E18 midtdeler og kryssa er planskilte. 

 

Mellom Skjelsvik (Rød-krysset) og Kjørholt skal dagens E18 benyttes som en del av den nye 

4-feltsveien. Hvis E18 må stenges på grunn av en akutt hendelse som ikke kan håndteres 

med toveistrafikk i et løp, vil fv. 354 gjennom Heistad måtte benyttes som omkjøringsvei i 

kortere perioder. Ved planlagt stenging av E18 f.eks. i forbindelse med vedlikehold av 

tunneler, kan stengingen legges til nattestid da trafikken er lav. 

  

Både rv. 354 og fv. 354 har god standard. Veiene er bygd ut med sammenhengende tilbud 

til myke trafikanter med langsgående g/s-vei eller fortau. De fleste av skoleveiene krysser 

over eller under riks- og fylkesvegen. Gjennom Heistad har fv. 354 fartsreduserende tiltak i 

form av humper og fartsgrense 40 km/t. Dette gjør at vi mener det er forsvarlig å bruke 

dette veinettet til omkjøring ved akutte hendelser. 

 

I reguleringsplanen legges det opptil at industriområdet i Lundedalen skal få adkomst fra nye 

E18 via det planlagt krysset ved Rød.  Det forutsettes at atkomsten forbi skolene og 



 

Nye Veier AS 

Side 145 

 

idrettsanlegga i Lundedalen stenges. Dette vil gi reduserte konflikter med skoleveier i 

området. 

 

6.14.5 Omklassifisering av tilstøtende veinett 

Byggingen av ny firefelts E18 mellom Langangen og Rugtvedt vil få konsekvenser for 

klassifiseringen av veinettet i området. Skissen i figur 6-37 viser en mulig omklassifisering av 

det eksisterende veinettet. Det vil bli utarbeidet et eget omklassifiseringsforslag som 

behandles etter reglene i vegloven.   

 

 
Figur 6-37 Foreløpig skisse for omklassifisering av veinettet i influensområdet til reguleringsplanen. 
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6.15 Flytting av kontrollstasjon 

Dagens kontrollstasjon på Lanner blir liggende tett inntil ny E18 men må ikke rives. I planen 

er det satt av areal for en mulig utvidelse på nordsiden av fv. 30. 

 

Flere alternative lokaliteter for en ny kontrollstasjon er vurdert i samråd med Statens 

vegvesen, og en har kommet frem til at en aktuell plassering kan være ved krysset på 

Langangen. Denne lokaliseringen muliggjør kontroll av vogntog i begge kjøreretninger på 

E18 via eksisterende Langangen kryss.  

 

 
Figur 6-38 Dagens kontrollstasjon på Lanner. 

 

6.16 Kollektivtrafikk 

Kilde: Rap-016 Kollektivutredning, datert 22.12.2017. 

 

Det er utarbeidet en egen rapport med utredning av kollektivtrafikk. For detaljer henvises 

det til denne rapporten. 

 

Busstilbudet i området består av lokale bussruter, hvor de såkalte Metrolinjene er de 

viktigste, og langdistanseruter, også kalt ekspressbusser. Skjelsvik terminal er viktig i 

området, og gir i dag en kobling mellom alle metrolinjene, øvrig lokalt rutetilbud og noen av 

ekspressbussrutene.  

 

Som man kan se av figur 6-39 er det ingen av de viktigste lokale bussrutene som berøres 

direkte av ny E18 Langangen-Rugtvedt. Rutene krysser traséen der hvor den ligger i tunnel 

eller på bru. 
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Figur 6-39 Eksisterende linjer for lokalbuss (Metrolinjer). 

 

Trafikkberegningene viser også at trafikken på lokalveinettet i stor grad vil være som i dag 

også etter etablering av ny E18, slik at det ikke kan forventes merkbare endringer i 

fremkommeligheten for den lokale kollektivtransporten som en følge av prosjektet. 

 

Uansett om ekspressbussene i fremtiden velger å kjøre ny E18 Rugtvedt-Langangen, eller 

velger å kjøre dagens E18 mellom Rød og Lanner, så medfører det redusert kjøretid totalt 

sett i forhold til dagens situasjon. Målsetningen om at ny E18 skal gi redusert kjøretid for 

ekspressbuss er dermed innfridd. 

 

Det er ikke noe som tyder på at ny E18 Langangen-Rugtvedt vil få noen direkte 

konsekvenser for den lokale kollektivtransporten i Grenlandsområdet.  
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6.17 Skipstrafikken i Frierfjorden 

Skipsleden til Porsgrunn og Skien endres ikke av planforslaget. Den nye Grenlandsbrua vil få 

samme seilingshøyde som den gamle. 

 

På Bamblesiden av fjorden kommer det nye brufundamenter i sjøen. Arealet avsatt til 

brufundamenter ligger godt utenfor skipsleden og på grunt vann like vest for Steinholmen. 

Fundamentene vil være eksponert for skipspåkjørsel, men kun for små fartøyer og de må 

dimensjoneres for disse kreftene.  

 

Plassering av tårnfundamenter er utredet med hensyn på endringer av strømningsforhold i 

Rap-011 Skipsstøtanalyse ved ny Grenlandsbru (datert 01.02.2017).  

 

6.18 Høyspentlinjer  

Ingen nye luftspenn blir etablert, men det er nødvendig å flytte høyspentlinjen ved 

Frierflogene vestover. Det er to luftspenn som vises i plankartet - ved Sundsåsen og 

Hitterdalen. 

 

Det er flere mindre linjer som flyttes i samråd med anleggseier. Strekingen med konflikter er 

portalen ved Bjønnås og ved Kokkersvoll. Der er det behov for å legge lokale 

høyspentledninger jordkabel. Det er satt av plass til dette innenfor areal regulert til 

vegformål. 

 

Planforslaget legger opp til at ny Grenlandbru lokaliseres vest for dagens bru. Av 

sikkerhetsmessige årsaker er det nødvendig å flytte høyspentlinjen ved Frierflogene 

vestover. Dette er et tiltak som behandles som en konsesjonssak etter energiloven. Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE) er vedtaksmyndighet og det er gitt konsesjon for 

flytting.  

 

Tiltak på høyspentlinjer er unntatt fra plan- og bygningsloven og flyttingen av høyspentlinjen 

kan derfor ikke inngå og avklares i reguleringsplanen. 
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Figur 6-40 Eksisterende høyspentlinje kommer for nærme ny Grenlandsbru. 

 

6.19 Samfunnssikkerhet 

Kilder: Rap-029 ROS-analyse Langangen – Kjørholt, datert 16.02.2018. 

 Rap-035 ROS-analyse Ny Grenlandsbru, datert 22.12.2017. 

 

Det er gjennomført to risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) i henhold til plan- og 

bygningsloven § 4-3 – en for parsellen Langangen - Kjørholt (Rap-029) og en for 

Grenlandsbrua (Rap-035). Det henvises til rapportene for mer detaljer. 
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Analysene viser alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet egner seg 

til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging i 

henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

Det er gjennomført to analysemøter for kartlegging av aktuelle risikoforhold med deltakere 

fra Nye Veier (prosjekteier), Fylkesmannen i Telemark, Statens vegvesen, Porsgrunn 

kommune, Porsgrunn brann- og redning, Politiet samt prosjekterende (Hæhre Entreprenør, 

Asplan Viak og Rambøll). Under analysemøtene ble det gjennomgått en egen sjekkliste med 

hensikt å kartlegge aktuelle farer. Analysen er gjennomført i henhold til Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap sin veileder "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging". 

 

Aktuelle risikoforhold som har blitt identifisert har blitt supplert med foreliggende 

grunnlagsdata og dokumenter som støtte til de vurderinger som har blitt gjort. Alle aktuelle 

farer er vurdert i henhold til fastsatte risikostyringsmål og vurderingskriterier. Risikonivået for 

de aktuelle hendelsene er vurdert i henhold til Nye Veiers prosedyre for risikostyring og 

risikostyringsmålene personsikkerhet, ytre miljø og materielle verdier. 

 

Følgende forutsetninger og avgrensninger ligger til grunn for arbeidet med ROS-analysene: 

• Analysene er på et overordnet og kvalitativt nivå. 
• Analysene omfatter vurderinger av risiko knyttet til anleggsfasen, og fremtidig driftsfase. 
• Analysene omhandler ikke vurderinger knyttet til SHA/HMS-forhold for entreprenør i 

anleggsfasen eller driftspersonell under drifts- og vedlikeholds operasjoner i fremtidig 
anlegg. 

• Analysen tar utgangspunkt i den foreliggende informasjon har fremkommet på 
analysetidspunktet og de momenter som har kommet frem gjennom analysemøte. 

• ROS-analysen omhandler mulige uønskede enkelthendelser, ikke sammenfallende 
hendelser og følgeeffekter som kan oppstå på bakgrunn av disse. 

• De vurderinger som er gjort av identifiserte risikoforhold og aktuelle tiltak forutsettes 
fulgt opp i videre plan- og prosjektfaser. 

 

Der det har blitt identifisert risiko- eller sårbarhetsforhold som kan medføre uønskede 

hendelser har det blitt gjort vurderinger av aktuelle avbøtende tiltak som kan bidra til at 

risikoen for tiltaket vil holde seg innenfor akseptabelt nivå. 

 

6.19.1 Risiko i anleggsfasen 

De overordnede vurderingene av endringer i risikoforhold som følge av 

anleggsgjennomføring er at risikonivået vil øke sammenlignet med dagens situasjon. Dette 

er som følge av at anleggsarbeider medfører flere operasjoner og påvirkninger av 

nærliggende områder som involverer en viss risiko for at uønskede hendelser skal inntreffe 

som ikke er tilstede i dagens situasjon.  
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Det er identifisert 26 aktuelle uønskede hendelser for anleggsfasen. Følgende hendelser er i 

analysearbeidet vurdert å medføre uakseptabel risiko i anleggsfasen:  

• Leirskred/masseutglidning 

• Steinsprang i anleggsfase 

• Ras i eksisterende tunneler 

• Dambrudd ved driving av tunnel 

• Trafikkulykker i anleggsfase 

• Ulykke med myke trafikanter 

• Spredning av forurensede masser 

• Støv, støy og vibrasjoner i anleggsfase 

• Fallende gjenstander ved etablering av bru 

• Skader på høyspentkabler 

• Skipskollisjon 

 

ROS-analysene anbefaler en rekke tiltak for å redusere risikonivået i anleggsfasen. Disse er 

vurdert og fulgt opp ved utformingen av Miljøoppfølgingsprogrammet. 

 

6.19.2 Risiko i driftsfasen 

De overordnede vurderingene av endringer i risikoforhold ved ferdig utbygget vei er at 

risikonivået vil reduseres sammenlignet med dagens situasjon. Dette er som følge av at 

motorveier med separerte kjørefelt generelt gir lavere risiko for trafikkulykker. Veien vil også 

redusere fremtidig trafikkbelastning på eksisterende lokale veinett, og således også redusere 

risiko for myke trafikanter. 

 

Det er identifisert 18 aktuelle uønskede hendelser for driftsfasen. Følgende hendelser er i 

analysearbeidet vurdert å medføre uakseptabel risiko: 

• Leirskred 

• Steinsprang 

• Trafikkulykker på vei i dagen 

• Trafikkulykker i tunnel 

• Brann i tunneler med tyngre kjøretøy 

• Fallende gjenstander fra bruer mot bebyggelse 

• Fallulykker fra bru 

 

ROS-analysene anbefaler en rekke tiltak for å redusere risikonivået i driftsfasen. Disse er 

vurdert og tiltak som er knyttet til fysisk utforming og arealbruk er innarbeidet i 

planforslaget. 

 

6.19.3 Konklusjoner samfunnssikkerhet 

ROS-analysene vurderer at de planlagte arealene er egnet for planlagt utbyggingsformål, 

men anleggsfasen med tilhørende arbeider medfører en økt risiko for uønskede hendelser. 
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Dette som følge av at de risikoforhold som anleggsgjennomføringen medfører ikke er tilstede 

i dagens situasjon. 

 

Samlet sett vurderes det at ferdig utbygget tiltak vil føre til redusert risiko i forhold til dagens 

situasjon. Alle identifiserte hendelser der risikonivået er vurdert som uakseptabelt er også 

tilstede i dagens situasjon og det er foreslått tiltak som vil bidra til å redusere risiko 

ytterligere. Ettersom det er usikkerhet knyttet til massestabilitet og muligheten for leirskred 

og flomras ved Kjørholt, vurderes risiko for denne hendelsen som økt. Nærmere 

kartlegginger i byggefasen vil avklare faktisk risiko og behov for ytterligere avbøtende tiltak. 

 

6.20 Klimapåvirkning 

Nye Veier følger målsettingen i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 om 40 % reduksjon 

i klimagassutslipp fra utbygging av ny veiinfrastruktur innen 2030. Målsettingen i NTP er at 

utslipp fra drift og vedlikehold skal reduseres med minimum 50 % i samme tidsrom. Begge 

disse målsettingene får konsekvenser for hvordan motorveier må utformes, bygges, driftes 

og vedlikeholdes. 

 

Nye Veier vil sette spesifikke mål om reduksjon av CO2 utslipp for E18 Langangen-Rugtvedt 

når entreprisen for prosjektet iverksettes. 

 

Veiinfrastruktur er omfattende og kompleks, og kjennetegnes av høyt materialforbruk og 

lang produktlevetid. Klimagassutslipp fra utbygging oppstår i hovedsak som følge av 

produksjon og forbruk av materialer som sprengstoff, asfalt, stål og betong, og 

drivstofforbruk i anleggsmaskiner og transport av materialer og masser. En viktig 

forutsetning for å oppnå reduksjoner i CO2 utslipp er å redusere masseoverskuddet mest 

mulig, og å redusere massetransport mest mulig. 

 

Følgende aktiviteter kan erfaringsmessig forventes å ha størst betydning for klimagassutslipp 

forårsaket over veiinfrastrukturens levetid: 

 Massehåndtering 
o Masseoverskudd og transport og bearbeiding av masser inn til og ut av 

anlegget 
 Drivstofforbruk i anleggsmaskiner 
 Materialbruk 

o Produksjon og transport av byggematerialer som benyttes i anlegget, samt til 
drift og vedlikehold over veiens levetid 

 Ventilasjon i tunneler 

Nye Veier har gjennomført beregninger av klimautslipp for den løsningen som var nedfelt i 

kommunedelplanen. Strekningen har en beregnet klimabelastning over livsløpet på omtrent 

115 000 og 74 000 tonn CO2-ekvivalenter fra henholdsvis byggefase og drift. For byggefasen 

er de klart største postene knyttet til betong, sprengning og frostsikring av tunnel, se figur 6-
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41. For driftsfasen er elektrisitet og asfalt de største postene. Det er på disse postene Nye 

Veier vil begynne å lete etter mulige tiltak. 

 

 
Figur 6-41 Klimagassberegninger for E18 Langangen-Rugtvedt for løsningen i kommunedelplanen. 

 

Nye Veier vil utarbeide et oppdatert klimagassbudsjett for strekningen når veien er ferdig 

regulert. Det forventes at optimalisering av reguleringsplanen gir reduserte klimagassutslipp 

for E18 Langangen – Rugtvedt. 

 

6.21 Eiendomsforhold og arealbeslag 

Kilde: W-tegninger i Illustrasjonsplan, datert 22.03.2018 

 

Tabell 6-6 viser hvilke eiendommer som blir direkte berørt av reguleringsplanen. Arealet er 

fordelt på de ulike arealkategoriene.  

 

Det er også vist arealbeslag til midlertidig anleggsområde. Etter at anleggsfasen er avsluttet 

tilbakeføres dette arealet til sitt opprinnelige formål. 

 

Deler av reguleringsplanen er tunnel under bakken. På Bakkenivå vil arealbeslaget kun være 

knyttet til restriksjoner på inngrep innenfor sikkerhetssonen til tunnelen som er 20 meter til 

alle kanter fra ytterkant av tunnelløpet. 
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Tabell 6-6 Liste over eiendommer med grunnerverv. 

 GRUNNERVERVLISTE   AREAL 

Gnr/Bnr Hjemmelshaver Adresse 
Permanent erverv, 

ca. m2 

Midlertidig beslaglagt, 

ca. m2 

21/4 Kjetil Halvorsen Matrikkel uten adresse 1355   

20/11 John og Anders Lønnebakke Markavegen 55 B, 3947 Langangen 37842 12683 

22/5 Frank Alfred Bråthen Langangsvegen 320, 3947 Langangen 14075 10907 

20/1 Pål Lønnebakke Markavegen 122, 3947 Langangen 4587 9361 

20/54 Øyvind Rove Markavegen 55, 3947 Langangen 1570   

20/18 Laila og Tommy Evensen Markavegen 31, 3947 Langangen 858   

20/36 Mette Christine og Joachim Sundberg Gjertsen Markavegen 29, 3947 Langangen 523   

20/3 Eigil Rognlien Markavegen 35, 3947 Langangen 730   

20/49 Eigil Rognlien Markavegen 35, 3947 Langangen 245   

20/20 Elisabeth Ryen og Knut Vik Gundersen Markavegen 30, 3947 Langangen 1107   

20/5 Mette Christine og Joachim Sundberg Gjertsen Markavegen 34, 3947 Langangen 1605   

20/17 Mona Askersrud Markavegen 36, 3947 Langangen 358   

19/36 Per Kaare Halvorsen + Reidun Synnøve Finborud Matrikkel uten adresse 943 640 

19/6 Morten Trygve Rynning Sundbakken 16, 3947 Langangen 35099 51732 

19/5 Vetle Bjørntvedt Kåsa Sundbakken 17, 3947 Langangen 196 1005 

19/1 Per Sundsaasen Langangsvegen 198 A, 3947 Langangen 3183 3319 

500/1 Statens vegvesen  Serviceboks 723, 4808 Arendal     

510/1 Statens vegvesen  Serviceboks 723, 4808 Arendal     

20/19 Kåre Magnar Lia Markavegen 38, 3947 Langangen   45 

20/15 Hans Christian Skorge Markavegen 24, 3947 Langangen   66 

20/4 Anders Lønnebakke Markavegen 55, 3947 Langangen   213 

19/1 Per Sundsaasen Langangsvegen 198 A, 3947 Langangen 3183 3319 

19/6 Morten Trygve Rynning Sundbakken 16, 3947 Langangen 35099 51732 

1/13 Per Jacob Kokkersvold Langangsvegen 78, 3947 Langangen 47785 42706 

1/207 Leif Kokkersvold Langangsvegen 80, 3947 Langangen 1456   

1/261 Leif Kokkersvold Langangsvegen 80, 3947 Langangen 973   

1/19 Anders Kokkersvold Sagbakkvegen 2, 3947 Langangen 3886   

1/214 Fjellhytta AS Elvegata 18, 3919 Porsgrunn 4098   

1/21 Svein Kokkersvold Langangsvegen 52, 3947 Langangen 12213 9736 

1/101 Kjetil Kokkersvold Langangsvegen 33, 3947 Langangen 2492   

1/126 Gunvald Kristian Reisjaa Langangsvegen 62, 3947 Langangen 1353   

1/124 Lars Evensen og Rolf Gisle Strøm Langangsvegen 58, 3947 Langangen 417   

1/15 Svein Kokkersvold Langangsvegen 52, 3947 Langangen 2387 3553 

514/1 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

500/1 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

1/133 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal 754   
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1/16 Anders Kokkersvold Sagbakkvegen 2, 3947 Langangen 1559 827 

1/231 Erik Nykaas Langangsvegen 93, 3947 Langangen 2516   

1/14 Peder Theodorsen og Rigmor Nilsen Matrikkel uten adresse 2561   

1/15 Svein Kokkersvold Langangsvegen 52, 3947 Langangen 2387 3553 

1/101 Kjetil Kokkersvold Langangsvegen 33, 3947 Langangen 2492   

1/21 Svein Kokkersvold Langangsvegen 52, 3947 Langangen 12213 9736 

1/155 Tom Eddy Ernst Eriksen Havnegata 9, 3950 Brevik 271   

1/133 Statens Vegvesen Langangsvegen 46, 3947 Langangen  754   

1/143 

Svein Kokkersvold, Aage og Aase Synnøve 

Hansen Langangsvegen 48 A-B, 3947 Langangen 
920   

1/10 Liv Konstane og Margarita Lanner Langangsvegen 24, 3947 Langangen 85283 63903 

1/100 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 2980 19768 

514/1 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

500/1 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

41/1 Petter og Sølvi Aakre Langangsvegen 23-27, 3947 Langangen 1032   

1/30 Liv Konstane, Margarita og Randi Lanner Matrikkel uten adresse   11527 

1/1 Lillegården Eiendom AS Myren 28, 3718 Skien 50038 32563 

1/263 Statsbygg Bergbygdsvegen 8, 3949 Porsgrunn 14849 143 

43/1 Opplysningsvesenets Fond Rådhusgata 1-3, 0151 Oslo 21493 19779 

513/1 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

514/1 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

514/2 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

1/257 Kai Petter Strand Bergsbygdavegen 11, 3949 Porsgrunn 839   

1/258 Ellen Wille og Tommy Både Larsen Bergsbygdavegen 13, 3949 Porsgrunn 761   

1/259 Erik P. og Merethe Ø. Pedersen Bergsbygdavegen 15, 3949 Porsgrunn 774   

1/260 David Luigi Di Rusicio Bergsbygdavegen 17, 3940 Porsgrunn 1281   

1/106 Tom Vestby Langangsvegen 4, 3949 Porsgrunn 1414   

43/468 Bane Nor Eiendom avdeling Skien Jernbanebrygga 63, 3724 Skien   318 

58/398 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 48 4451 

58/399 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 388 482 

503/1 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

58/171 Solvang Eiendom AS Versvikvegen 6A, 3937 Porsgrunn 150 1816 

58/475 Tse-Skjelsvik 2 AS Versvikvegen 8, 3937 Porsgrunn 270 3039 

58/476 Tse-Skjelsvik 2 AS Versvikvegen 2, 3937 Porsgrunn 151 561 

58/418 Lia Eiendomsselskap AS Versvikvegen 5, 3937 Porsgrunn 412 2268 

58/474 Tipp Transport Eiendom AS Versvikvegen 10, 3937 Porsgrunn 3481 6525 

58/473 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn   5981 

57/59 Skrapeklev 2 Borettslag Steintangvegen, 3937 Porsgrunn 1154 4662 

62/1 Svein Jonassen Versvikvegen 74, 3937 Porsgrunn 2756 1564 

64/2 Geir Roald Grava Gravavegen 124, 3940 Porsgrunn 29131 14015 
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61/7 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 25478 14370 

61/536 Lundedalen Lagertjeneste AS Industrivegen 25, 3940 Porsgrunn 1747   

63/13 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 8206 5681 

500/1 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

58/1 Hydro Energi AS Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn ?? 5376   

61/9 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn   1627 

58/479 Versvikveien 6b AS Versvikvegen 6B, 3937 Porsgrunn   138 

58/471 Bjørn Bjørnsen Versvikvegen 82, 3937 Porsgrunn 1327 2638 

63/42 Terje Juvet Industrivegewn 26, 3940 Porsgrunn 212   

57/1 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

63/13 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 8206 5681 

64/2 Geir Roald Grava Gravavegen 124, 3940 Porsgrunn 29131 14026 

63/53 P A Eiendom AS Lundedalslia 3, 3940 Porsgrunn 693   

63/55 P A Eiendom AS Lundedalslia 3, 3940 Porsgrunn 16   

63/3 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn   9300 

63/10 Bodil Hauge Friervegen 198, 3940 Porsgrunn 4322 5318 

63/9 Stian Hansen, Yvonne Brettvik Friervegen 179, 3940 Porsgrunn 4856 3774 

63/1 Rune Ripel Gravavegen 137, 3940 Porsgrunn 748 4194 

64/10 Rune Ripel Gravavegen 137, 3940 Porsgrunn   239 

64/11 Rune Nøklegaard Gravavegen 71, 3940 Porsgrunn   11 

63/5 Glenn Antonsen Grava Gravavegen 105-107, 3940 Porsgrunn 7683 11330 

65/3 Dagmar Kristoffersen, Mary Synnøve Røe Gravavegen 77, 3940 Porsgrunn 1673 7465 

65/1 Hilde Grava Gravavegen 63, 3940 Porsgrunn 1635 3106 

71/1 Svein Amund Røsvik Friervegen 133, 3940 Porsgrunn 7212 5964 

70/4 Aud Inger Sandland m.flere Merkurvegen 9, 3942 Porsgrunn 5869 3226 

500/1 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

70/5 Aud Inger Sandland m.flere Matrikkel uten adresse 1265 3752 

69/9 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn   19 

65/1 Hilde Grava Gravavegen 63, 3940 Porsgrunn 1635 3106 

70/4 Aud Inger Sandland m.flere Merkurvegen 9, 3942 Porsgrunn 5869 3226 

70/19 Sven Roger Johansen Friervegen 100, 3940 Porsgrunn 208 105 

406/1 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 1251   

70/35 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 2449   

70/6 Jan Trygsland Friervegen 61, 3940 Porsgrunn 1444 2740 

70/2 Martin Leerstang Bergsbygdavegen 697, 3949 Porsgrunn 2406 2494 

406/2 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 2722   

70/43 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 2209   

70/41 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 168   

503/54 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

70/3 Per Torstein Heisholt Friervegen 45, 3940 Porsgrunn 10038 2376 
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70/34 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 251   

73/15 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn 201   

73/2 Hydro Energi AS Hydrovegen 55, 3936 Porsgrunn 6093   

500/1 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

70/1 Astrid, Ragnhild og Solveig Ørvik Matrikkel uten adresse 295   

70/29 Lars Gulbrand Ludvigsen-Heistad Friervegen 102, 3940 Porsgrunn 145   

70/5 Aud Inger Sandland m.flere Matrikkel uten adresse 1265 3752 

1/10 Liv Konstane og Margarita Lanner Langangsvegen 24, 3947 Langangen 85283 63903 

1/63 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn   1088 

Ny Grenlandsbru   

83/212 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

83/213 Statens vegvesen Serviceboks 723, 4808 Arendal     

83/44 Christian O. Svennungsen Blekeblakkvegen 53, 3950 Brevik   231  

83/43 Rune Gåsodden og Hans Georg Andersen Blekeblakkvegen 51 A/B, 3950 Brevik 815  3112 

83/42 Jon Gunnar Evensen Blekeblakkvegen 49, 3950 Brevik 199  470 

73/2 Hydro Energi AS 0240 Oslo 1225   

83/209 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn    178 

83/210 Porsgrunn kommune Postboks 128, 3901 Porsgrunn    59 

83/185 Rune Madsen Fink Blekebakkvegen 45, 3950 Brevik    191 
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VEDLEGG 1  

Oppstartsmøte med Porsgrunn og Bamble kommuner – oppsummering fra referat 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Porsgrunn kommune den 21.9.2016. Følgende punkter ble 
nedfelt som sentrale oppfølgingspunkter/avklaringspunkter som skal vurderes i reguleringsplanfasen:  
 

Problemstilling Kommentar  
Inneholder planområdet usikre eiendomsgrenser som vil 
bli sammenfallende med juridiske grenser på plankartet 
skal det foretas oppmåling av disse grensene før 
planmaterialet oversendes til førstegangs behandling. 

Sjekkes når endelig planavgrensninger er gjort 
 
Oppmåling og evt. justering av plangrenser gjøres mellom 
1 og 2 gangs behandling. 

Forholdet til anleggsperioden og midlertidige tiltak skal 
beskrives. Løsninger for trafikk i byggeperioden belyses. 

Beskrevet i planbeskrivelsen 

Momenter fra temarapporten om naturmangfold fra 
kommunedelplanen samt uttalelser fra fylkesmannen til 
den. Spesielt fokus på kalkområdene og viltkorridorer. 

Beskrevet i planbeskrivelsen.  Utredning av viltkorridor på 
Lanner heia og Kokkersvoll er gjennomført. 

Spesiell omtale av den fredede Grenlandsbrua. Beskrevet i planbeskrivelsen. 

Utredning knyttet til risiko ved farled både i 
anleggsperioden og den permanente situasjonen. 

Tema er omtalt i ROS-analysen, samt egen omtale i 
planbeskrivelsen. 

Omlegging av høyspenttraseen Beskrevet i planbeskrivelsen. 

Barn og unges interesser i anleggsperioden Beskrevet i planbeskrivelsen.  

Eventuelle funn av nye naturtyper i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet som utløser 
konsekvensutredninger (KU) skal sendes kommunen 
sammen med det øvrige planmaterialet 

Beskrevet i planbeskrivelsen. Ingen nye funn som krever 
KU. 

God prosess for å få fram Plan for ytre miljø Miljøoppfølgingsprogram er utarbeidet. 

Anlegg-/rigg- og deponiområder må bestemmes i planen. 
Temautredning for masser – til mellomlagring og 
permanent deponi.  

Midlertidige rigg- og anleggsområder er innarbeidet i 
reguleringsplanen. Egen rapport om 
massehåndtering/deponi er utarbeidet. 

Det forutsettes at det kjøres åpne møter i forbindelse med 
varsling. Sted og tid avklares med kommunen. 

Fire åpne folkemøter er gjennomført i siste halvdel av 
oktober 2016 og et i desember 2017. 

Det skal være åpen prosess og dialog og kommunen 
holdes løpende orientert om planarbeidet 

Samhandlingsmøter er gjennomført  jevnlig i 
arbeidsperioden. 

Det gjøres en risikokartlegging mot fartøytrafikk. 
Konsekvenser for farled/skipstrafikken i Frierfjorden skal 
omtales/utredes i planbeskrivelsen 

Gjennomføres egen risikovurdering for skipsstøt, ref. ROS-
analyse. Egen omtale i planbeskrivelsen.  

Planforslaget skal beskrive forholdet til aktuelle RPR og 
Statlige planretningslinjer. 

Redegjort for i planbeskrivelsen. 

Støyutredninger som konsekvens av endret tunnelløp. Beskrevet i planbeskrivelsen. 

Rådgiver utarbeider et notat som klargjør at 
reguleringsplanen ikke er KU-pliktig. Eventuelle KU-krav 
knyttet til flytting av høyspentlinje er ikke kommunens 
myndighetsområde. Dette overlates til NVE som rette 
myndighet. 
Det utarbeides et oppstartsnotat /varsel som skal gjøres 
tilgjengelig for berørte grunneiere, regionale myndigheter 
og offentligheten ved varsel om planoppstart. Notatet 
trekker ut utredningstema fra kommunedelplanens KU 
som angår den vedtatte traseen. 

Notat ang KU-plikt er utarbeidet og oversendt 
kommunene. Forholdet er beskrevet i planbeskrivelsen. 
Flytting av høyspentlinje skjer etter egen prosedyre i hht. 
energiloven.  
Varslingsbrev med aktuelle utredningstema fra KU er 
oversendt alle berørte parter, inkl berørte myndigheter. 

Virkninger av planen knyttet til midlertidig omlegging av 
E18-trafikken i anleggsfasen skal omtales/utredes i 
planbeskrivelsen.  

Beskrevet i planbeskrivelsen. 
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VEDLEGG 2 

Boligeiendommer i gul og rød støysone som skal vurderes for lokale skjermingstiltak. 
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UTRYKTE VEDLEGG 

 
 Plankart R01 – R08 i målestokk 1:2000 (utskriftsformat A1), datert 22.03.2018 
 Plankart R09 (Ny Grenlandsbru) i målestokk 1:1000 (utskriftsformat A1), datert 

22.03.2018 
 Reguleringsbestemmelser, datert 22.03.2018 
 Illustrasjonsplan, datert 22.03.2018 
 Rap-014 Temarapport støy, datert 12.03.2018 
 Rap-015 Temarapport lokal luftkvalitet, datert 05.03.2018 
 Rap-016 Kollektivutredning, datert 22.12.2017 
 Rap-021 Forhåndsuttalelser, oppsummering og kommentarer, samt kopi av uttalelser, 

datert 22.03.2018 
 Rap-026 Masseforvaltningsplan, datert 16.02.2018 
 Rap-025 Anleggsgjennomføring, datert 16.02.2018 
 Rap-029 Risiko- og sårbarhetsanalyse, Langangen – Kjørholt, datert 16.02.2018  
 Rap-034 Miljøoppfølgingsprogram, datert 16.02.2018 
 Rap-035 Risiko- og sårbarhetsanalyse for ny Grenlandsbru, datert 22.12.2017  

 Rap-067 Naturmangfold, datert 16.02.2018 
 Rap-068 Kulturminner og kulturmiljø, datert 09.02.2018 
 Not-028 Trafikkberegninger, datert 14.02.2018 
 Not-035 Viltpassasje E18 L-R, datert 26.04.2017 

o Tilleggsnotat, datert 30.06.2017



 

 

 

 

      

 


