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Prosjekt E18 Tvedestrand – Bamble 
 
Styret for interkommunalt plansamarbeid E18 Tvedestrand-Bamble viser til vedtak om ny 
framdriftsplan i prosjektet. Vårt mål er å stå bak et helhetlig gjennomarbeidet planutkast 
som legges på høring 16. juni. Planprosessen har vist at hensyn til vilt- og jaktinteresser samt 
natur og friluftsliv er et stadig tilbakevendende tema, der Nye Veier ikke etter vår oppfatning 
klarer å svare ut forventninger og vurderinger fra kommunene og berørte interesser. Dette 
gjør at vi forutser flere forbehold ved utsendelse av planutkast på høring fra styrets side, en 
rekke kritiske høringsinnspill og en svært tung prosess fram mot endelig vedtak i 
kommunene.  
 
Styret ber derfor Nye Veier nå arbeide fram en ny og forbedret vurdering med konkrete 
tiltak som i større grad ivaretar vilt- og jaktinteresser samt natur og friluftsliv, gjerne også 
sett i forhold til skogsdrift og vern av natur. Det må her planlegges bredere og flere under- 
og overganger for vilt med riktig plassering av disse. Innspill fra kommunens planleggere, 
viltlag og lokalkunnskap må i større grad ivaretas og legges vekt på i høringutkastet som skal 
behandles 16. juni. 
 
Nye E18 vil bli liggende i til dels uberørt skogsterreng med viktige viltinteresser og betydelige 
vilttrekk. Store deler av området er også viktig for friluftsliv og rekreasjon samt skogsdrift. 
Dette er interesser som må ivaretas både samlet og hver for seg. I en planprosess der 
kommuner skal være styrende og berørte interesser skal høres og tas hensyn til, er det viktig 
at reguleringsplanen for ny E18 ikke bare legger opp til minimumsløsninger. Målet må være 
løsninger av riktig kvalitet og en viss grad av raushet. 
 
Styret minner også om at en grundig utredning av bruer og tunneler (på strekningen 
Skorstøl-Tvedestrand) som skadereduserende tiltak, ligger til grunn for vedtatt 
kommunedelplan.  Dette gjelder særlig med tanke på naturmiljø og friluftsliv. Styret 
forventer at særlig tuneller på hele strekningen for reguleringsplanen (Tvedestrand-Bamble) 
blir grundig belyst i forslag til høringsdokument som skal foreligge 5. mai. 
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