
Offentlig ettersyn i h.h.til plan og
bygningslovens §12-10 av forslag
til reguleringsendring for Rugtvedt
hoved kryss R01- Plan id 310 (innenfor
gjeldende plan id 228 E18Rugtvedt -
Dørdal - Kartdel R101, R102).
Teknisk utvalg har i møte den 13.12.2017 i
sak 96/17 anbefalt å legge ut i to alternativer
reguleringsendringen for Rugtvedt hoved
kryss R01 – plan id 310med tilhørende
dokumenter(forslag til plan, bestemmelser,
planbeskrivelse, ros-analyse, notat om
naturmangfoldloven, tekniske tegner og
faun-rapport.(saksnr.17/00913)

En gjør oppmerksompå at Rugtvedt hoved kryss
ble varslet oppstart av planarbeid sammenmed
de andre 8 delplanene. Delplanene R02 – R09 er
vedtatt.
Rugtvedt hoved kryss har av ulike årsaker blitt
satt på vent en tid. Det har vært usikkerhet
knyttet til blant annet grunnforholdmot
Stokkevannet.

For å redusere bygge kostnaden for ny E-18
ønsker Nye veier AS å gjøre noen endringer på
den utformingen som lå til grunn for vedtatt
reguleringsplan for E18 Rugtvedt - Dørdal, 2013.
Endringen e i utformingenmedfører behov for
omregulering.

Hovedhensiktenmed endringen er:
• Tilpasse reguleringsplanen for ny E-18med

tunnelplanen
• Endringer i hoved krysset
• Endringer på gangbru over E-18 nord for

Rugtvedt krysset.

Plan legges ut i to alternativer for Plan del R01-1:

Alt. A Plandel R01-1 blir som fremmet av Søker,
menmed nøyere trafikkvurdering av gangbro-
plasseringen.

Alt. B Plandel R01-1 blir som fremmetmed unntak
av gangbro sommå flyttes sydover til der den er
hjemlet i dagens plan.

Plandel R01-2 forblir som omsøkt.

Ved eventuell godkjenning av delplan R01-plan id
310 Rugtvedt hovedkryss, vil gjeldende plandeler
bli opphevd og erstattet med ny plan.

Det vises til kommunens hjemmeside for
nærmere informasjon omplandel R01 – Plan id
310.
Se. www.bamble.kommune.no/statusplaner.

Eventuelle synspunkter/merknadermå sendes
skriftlig til Bamble kommune v/Samfunnsutvikling
til P:B:80, 3993 Langesund innen 15.2.2018.

Det er viktig atmerknadenemerkesmed
saksnr.17/00913 eller plan id 310 – R01.

Ved nærmere opplysning kan Henry Hvalvik
kontaktes på telefon 35 96 50 98 eller E-post til
henry.hvalvik@bamble.kommune.no


