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Planarbeidet omfatter kommunene Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, 

Tvedestrand, Arendal og Grimstad. Kommunene er planmyndighet. Hver enkelt 

kommune skal vedta kommunedelplanen for sin del av prosjektet. Det er etablert 

et interkommunalt plansamarbeid, jfr pbl kap. 9. Hver av kommunene har 

delegert myndigheten til å gjennomføre planprosessen til et styre som består av 

ordførerne i de sju kommunene. Det vil si at Styret kan gjøre nødvendige vedtak 

i planprosessen underveis. Nye Veier og deres rådgivere gjennomfører 

planleggingen i tett samarbeid med Styret, de enkelte kommunene og andre 

myndigheter.  

Formålet med ny E18 er å binde sammen regionene, utvikle bo- og arbeids-

markedet og sikre gode rammebetingelser for næringslivet, samt redusere 

reisetiden og øke trafikksikkerheten. 

Målet med kommunedelplanen er å finne og få vedtatt en korridor som gjør det 

mulig å gjennomføre et samfunnsmessig lønnsomt veiprosjekt. En korridor er et 

geografisk område som er bredere enn en vei. Det er innenfor denne korridoren 

at Nye veier skal legge selve veien. 

For å komme fram til den mest hensiktsmessige korridoren skal Nye Veier 

gjennomføre alternativsøk for å finne aktuelle korridorer. De ulike korridorene 

som utvikles av Nye Veier i alternativsøket vurderes opp mot hverandre gjennom 

en overordnet samfunnsøkonomisk analyse hvor både teknisk gjennomførbarhet, 

kostnader og miljøverdier skal vektes mot hverandre.  

Silingsfasen oppsummeres av Nye Veier i forslag til planprogram som etter 

planen legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i august 2018. Det er 

et mål at det gjennom planprogrammet skal fastsettes en korridor som Nye Veier 

utarbeider kommunedelplan for. Forslaget til planprogrammet skal beskrive 

behovet for ytterligere utredninger i anbefalt korridor og på hvilken måte berørte 
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Nye Veier har ansvar for utbygging av E18 fra Langangen til Grimstad til firefelts 

motorvei. To strekninger er under utbygging og en strekning er under regulering. 

For strekningene Dørdal – Tvedestrand og Arendal – Grimstad starter 

planarbeidet nå. På vegne av styret for det interkommunale plansamarbeidet 

varsles med dette oppstart av planarbeidet, jfr pbl § 11-12. 
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parter kan medvirke. Det er Styret som fastsetter planprogrammet etter 

høringen. 

For den korridoren som blir fastsatt gjennom planprogrammet, skal Nye Veier 

utarbeide en kommunedelplan med konsekvensutredning.  

Innspill til planarbeidet eller informasjon som kan være relevant for prosjektet, 

kan formidles via kartportal på https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-

soeroest/e18-doerdal-grimstad, e-post til  asplanviak@asplanviak.no eller brev til 

Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika. E-poster merkes «E18 DG_innspill 

planarbeid» i emnefeltet. Frist for innsending av innspill er 15.06.2018. 

Informasjon om prosjektet og planprosessen kan fås ved henvendelse til Erling 

Gunnufsen, erling.gunnufsen@asplanviak.no, tlf 934 05 379, Marius Normann, 

marius.normann@ramboll.no, tlf 913 75 479, Nye Veier AS ved Rune Sølland, 

rune.solland@nyeveier.no eller asplanviak@asplanviak.no. 

For å sikre medvirkning og god informasjon, vil Nye Veier invitere til 

informasjonsmøter for allmennheten og dialogmøter med organisasjoner, 

næringsliv og andre interessenter i hver enkelt kommune. 

Kommune Informasjonsmøte Dialogmøte  

Bamble 28.05.2018 kl. 18.00-20.30 04.06.2018 

Kragerø 28.05.2018 kl. 18.00-20.30 04.06.2018 

Gjerstad 28.05.2018 kl. 18.00-20.30 05.06.2018 

Risør 29.05.2018 kl. 18.00-20.30 05.06.2018 

Arendal 29.05.2018 kl. 18.00-20.30 06.06.2018 

Grimstad 29.05.2018 kl. 18.00-20.30 07.06.2018 

Tvedestrand 30.05.2018 kl. 18.00-20.30 06.06.2018 

 

Se https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad for 

informasjon om hvor møtene holdes. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Nye Veier AS 

 

 
Solfrid Førland 

Planansvarlig E18 

 
Rune Sølland 

Rådgiver planprosesser 

 

 

Vedlegg: Adresseliste 

https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad
mailto:asplanviak@asplanviak.no
mailto:erling.gunnufsen@asplanviak.no
mailto:marius.normann@ramboll.no
mailto:rune.solland@nyeveier.no
mailto:asplanviak@asplanviak.no
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e18-soeroest/e18-doerdal-grimstad


Kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad: Adresseliste planvarsling 15.05.2018

Mottaker E-post

Agder Energi Nett AS nett@ae.no

Agder Kollektivtrafikk AS hilde.bergersen@akt.no

Agder og Rogaland Heimeverndistrikt 08 hv-08.kontakt@mil.no

Agder og Telemark Bispedømme agder.bdr@kirken.no

Agder politidistrikt post.agder@politet.no

Agder Renovasjon kundesenter@agderrenovasjon.no

Arendal Havn KF post@arendalhavn.no

AT Skog atpost@atskog.no 

Aust-Agder bonde- og småbrukarlag kjell.blakstad@hotmail.com

Aust-Agder bondelag knuteull@hotmail.com; finn.aasheim@bondelaget.no 

Aust-Agder fylkeskommune postmottak@austagderfk.no

Aust-Agder Turistforening aat@turistforeningen.no

Avinor AS post@avinor.no

Bamble Bondelag v/Erik Dahl er-dahl2@online.no

Bane NOR postmottak@banenor.no

Direktoratet for mineralforvaltning mail@dirmin.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap postmottak@dsb.no

Distriktssenteret post@kdu.no

Fiskeridirektoratet Region Sør postmottak@fiskeridir.no

Fiskerlaget Sør sor@fiskarlaget.no

Forsvarsbygg servicesenter@forsvarsbygg.no

Fortidsminneforeningen avd. Telemark else.skau@gmail.com

Fortidsminneforeningen avdeling Aust-Agder peter@widmermotor.no

Forum for Natur og Friluftsliv Agder v/Espen Slottet agder@fnf-nett.no

Forum for natur og friluftsliv, Telemark telemark@fnf-nett.no

Friluftsrådet Sør geir@friluft-sor.no

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder fmavpost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen i Telemark fmtepost@fylkesmannen.no

Grimstad næringsråd v/Espen Nystad espen@grimstad-nf.no

Havforskningsinstituttet Flødevigen post@imr.no

Jernbanedirektoratet post@jernbanedirektoratet.no

Kystverket post@kystverket.no

Luftfartstilsynet postmottak@caa.no

Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no

Midt-Agder friluftsråd post@midt-agderfriluft.no

Miljødirektoratet post@miljodir.no

Naturvernforbundet i Telemark telemark@naturvernforbundet.no

Nettbuss sør as sor@nettbuss.no

Norges Jeger- og fiskerforbund avd Aust-Agder austagder@njff.org

Norges Jeger- og fiskerforbund avd Telemark telemark@njff.org

Norges Lastebileierforbund post@lastebil.no

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Region Sør rs@nve.no

Norsk Maritim Museum fellespost@marmuseum.no

Norsk Ornitologisk Forening avd Aust-Agder leder@agderfugl.net

Oljedirektoratet post@ndp.no
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Mottaker E-post

Riksantikvaren postmottak@ra.no

Selskapet for Grimstad bys vel morten.jacobsen@optimera.no

Skagerak Nett A/S firmapost@skagerakenergi.no

Statens kartverk kristiansand@kartverket.no

Statens vegvesen Region sør firmapost-sor@vegvesen.no

Statkraft, Region Øst-Norge info@statkraft.no

Statnett Region Sør Norge Skien, Rød transformatorstasjon firmapost@statnett.no

Statsbygg, Region sør postmottak@statsbygg.no

Syklistenes landsforening leif.sigvaldsen@hotmail.com

Sør-Øst politidistrikt post.sor-ost@politiet.no

Telemark fylkeskommune post@t-fk.no

Telemark sivilforsvarsdistrikt telemark.sfd@dsb.no

TeleNor Servicesenter for nettbygging sfn@telenor.com

Trygg trafikk Telemark straume@tryggtrafikk.no

Yrkestrafikkforbundet post@ytf.no

Østre Agder regionråd ole.jorgen.etholm@arendal.kommune.no 

Kopi til kommunene:

Arendal kommune postmottak@arendal.kommune.no

Bamble kommune postmottak@bamle.kommune.no

Gjerstad kommune post@gjerstad.kommune.no

Grimstad kommune postmottak@grimstad.kommune.no

Kragerø kommune post@kragero.kommune.no

Risør kommune postmottak@risor.kommune.no

Tvedestrand kommune postmottak@tvedestrand.kommune.no
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