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Tilleggsinnspill til oppstart av planarbeid med reguleringsplan for E18 Dørdal - 
Tvedestrand   
 
Den 6.10.2020 vedtok kommunestyret (sak 20/48) innspill til oppstart av planarbeid med reguleringsplan 
for E18 Dørdal-Tvedestrand som er sendt 8.10.2020 (vår ref. 20/474-30). Nå kommer Vegårshei 
kommune (v/kommunestyret) med følgende tilleggsinnspill.  
 
 
FV416 strekning ‘Barlinddalen-krysset – Limyrveien’ må innlemmes i planområdet 
Deler av Vierliveien og Limyrveien er tatt inn i planområdet da disse er aktuelle som mulige 
anleggsveier. Dersom disse veiene tas i bruk som anleggsveier, blir det også en god del anleggsrelatert 
trafikkbelastning på FV416 mellom nytt E18-kryss og adkomst med Vierliveien og/eller Limyrveien. Med 
tanke på helhetlig planlegging for gode løsninger er det naturlig å ta dette strekket inn i planområdet.  
 
Særlig aktuelt er siktsoner og veiutformingen ved inn og utkjøring på Limyrveien og Vierliveien, men 
også generelt i forhold til trafikksikkerhet, at veien er svært smal enkelte steder, og at et lengre strekk 
går langs skrenten ned mot Nærestad-vassdraget. Det er ikke usannsynlig at fylkesveien trenger 
utbedringer og/eller regulering av trafikkavvikling i forbindelse med anleggsarbeidene. Det er viktig at 
vanlig bruk av veien ivaretas best mulig også i anleggsperioden. 
 
Fylkeskommunen kommer med innspill til planarbeidet om at konsekvenser for eksisterende veinett, 
inkludert anleggsveier og trafikale virkninger på veinettet i anleggsperioden og aktuelle omkjøring- og 
beredskapsveier på fylkesveinettet skal utredes. I den forbindelse anbefaler fylkesrådmannen at 
utredningene inkluderer virkning på fylkesveinettet knyttet til trafikksikkerhet, masseforflytning og tunge 
leveranser. Videre bør utbedringer knyttet til sikt, horisontal og vertikalgeometri også utredes.  
Med tanke på denne vurderingen av virkning på fylkesveinettet bør også denne strekningen mellom 
Barlinddalkrysset og Limyrveien tas med i planområdet.  
 
FV416-strekningen i Risør mellom nytt kryss ved Barlinddalen og Moland industriområde er også tatt 
med i planområdet. I planprogrammet under avsnitt 4.1 Planavgrensning står at det dette er gjort ‘i 
tilknytning til at virkninger på lokalt veinett skal vurderes’. Med samme argumentasjon er det 
naturlig å innlemme strekningen langs FV416, i forlengelsen av planlagt kryssløsning i Barlindalen, til og 
med krysset Limyrveien, i planområdet: (sånn sirka) jf. rød stiplet linje i kartutsnittet.  
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Med hilsen 
 
Chantal van der Linden 
Rådgiver plan 
    
 
 
 
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
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Kopi til: Rådmann /v Ole Petter Skjævestad 

Rådmannens stab /v Liv K. Strand 
Rådmannens stab /v Martin Due-Tønnesen 
ARENDAL KOMMUNE /v Håkon Håversen 

 
 
 

Mottakere: FYLKESMANNEN I AGDER 
TVEDESTRAND KOMMUNE 
GJERSTAD KOMMUNE 
RISØR KOMMUNE 
BAMBLE KOMMUNE 
KRAGERØ KOMMUNE 
STATENS VEGVESEN Region Sør 
NYE VEIER AS 
AGDER FYLKESKOMMUNE 
Cowi AS v/ Heidi Bergom 


