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Angående Varsel om oppstart av detaljregulering for Versvika i Porsgrunn 
kommune. 
 

Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik og Herøya Fellesforum representerer hele 35 organisasjoner og 
9 000 innbyggere, hvilket utgjør 25 % av befolkningen i Porsgrunn kommune.  

Vi har følgende innspill til overnevnte varsel, jfr. annonser i media 16.9.19: 

Vi gjentar våre argumenter, sendt til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet vedrørende sak 
angående valg av kryssløsning på ny E18, og vi krever at Nye Veier i anleggsfasen for ny E18:   

- Ivaretar folkehelsa, gjennom maksimal reduksjon av støy og luftforurensing. 
- Bevarer kulturlandskap og bynære naturområder for friluftsliv og fysisk aktivitet 
- Opprettholder og bidrar til attraktive boområder 
- Bidrar til trygge oppvekstsvilkår 
- Minimerer ødeleggelse av mulige «hot-spot» miljøer  

 
Versvika er, i anleggsfasen for ny E18, den eneste «grønne korridoren» (via Hvalsåsen og ned til Versvika, se 
kart siste side) til friluftsområdene på vestsiden av E18 på strekningen Kjørholt-Brattås for 6000 mennesker 
på Skjelsvik, Brattås og Heistad. Anleggsvirksomhet i den siste åpne grønne korridoren vil utestenge en stor 
befolkningsgruppes mulighet til å drive natur- og friluftsliv i anleggsperioden for ny E18, dette kan ikke 
aksepteres. 
 
Frierstien gjennom Versvika og områdene videre ut i Gravaskogen, Versvikavegen mm. er i dag flittig brukt 
av befolkningen på Heistad og Herøya (se illustrasjon siste side). Dette som regulære turområder, men også 
som gå- og sykkelvei til og fra Herøya Industripark og Porsgrunn. Å sikre tur, skole- og arbeidsvei for myke 
trafikanter til og fra Heistad / Herøya må tilrettelegges med slik bruk det søkes om.  
 
Videre vil vi tilføye hensynet til folkehelsa for boligområdene på Herøya og Hvalsåsen/Brattås og 
friluftsområdene rund Versvika med tanke på støy- og støvforurensning. En anleggsdrift i den massive skala 
det her er snakk om, med transport og mellomlagring av 1-2 millioner m3 tunnelmasse, vil medføre vesentlig 
trafikkstøy, støy- og støvforurensning. Dette kommer i tillegg til allerede store negative ulemper med 
eksisterende planlagt anleggsvirksomhet for ny E18.   

Versvika er et yndet mål for skole og barnehager i område. Frierstien fra Herøya og ut til Versvika er flittig 
brukt som turmål og i nærliggende skolers undervisning. Dette vil være svært vanskelig å kombinere med 
anleggsdrift som ønsket av Nye Veier.  



Det forutsettes i planene utfylling i fjorden for å legge til rette for kaianlegg. Det vil etter vårt syn kreve en 
omfattende utfylling i fjorden som vil frata stedet sitt særpreg og muligheter for friluftsaktiviteter som fiske 
og bading i anleggsperioden.  I tillegg vil en utfylling i fjorden vanskeliggjøre tilbakeføring til opprinnelig 
status. 

Med henvisning til Referat fra oppstartsmøte mellom forslagsstiller og Porsgrunn kommune, datert 13.8.19 
pkt. 4 Viktige utredningsbehov for planarbeidet- kommunens foreløpige vurderinger, vil vi sterkt betvile 
muligheter for å ivareta de ulike kravene som der kreves utredet på forsvarlig måte, uten store 
miljøkonsekvenser for natur, miljø, bomiljø etc. og vi krever at Nye Veier som utbygger og Porsgrunn 
kommune som vedtaksmyndighet stanser planen med følgende begrunnelse:  

• Versvika er eneste uberørte og åpne «grønne korridoren» for adkomst til natur- og friluftsområdene 
vest for E18 i anleggsfasen. En etablering av anlegg for mellomlagring og utskipning av 1-2 millioner 
m3 tunnelmasse i dette området vil isolere 9000 mennesker på Heistad og Herøya fra mulighet til 
friluftsliv i anleggsperioden for ny E18 (ingen «grønne korridorer» på strekningen Kjørholt-
Rød/Versvika).  

• Boligområdene på Hvalsåsen/Brattås og øvre Herøya vil bli sterkt berørt med støy- og 
luftforurensning fra eksisterende plan for ny E18 i anleggsfasen. Dette tiltaket vil gi ytterligere 
vesentlige negative konsekvenser for folkehelsa og kan ikke aksepteres. 

• Versvikavegen er hovedvei for myke trafikanter/pendlere mellom Brevik/Heistad og 
Porsgrunn/Herøya. En etablering av anlegg som skissert i planen vil gjøre denne ruten ubrukelig og gi 
vesentlig negativ konsekvens for muligheten for miljøvennlig pendling til/fra Porsgrunn. 

 

Med vennlig hilsen 

Herøya Fellesforum Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik 
Jan Hovinbøle  Jon Helge Helgerud 
(sign.) (sign.) 

 

Kopi: Porsgrunn kommune 
 

Organisasjoner tilknyttet Herøya Fellesforum: 
Herøya nærmiljøsenter, Herøya misjonskirke, Herøya kirke, Herøya musikkorps, Herøya motorbåtforening, 1.Herøya speidertropp. 
Herøya IF hovedforening, Herøya Oldermannslag, Klevstrand skole, Klevstrand FAU, Barnas Vel Herøya, Skrapeklev barnehage, 
Tippen barnehage. 

Organisasjoner tilknyttet Fellesforum Heistad, Brattås og Skjelsvik:  
1.Heistad  Speidergruppe, Dalen II Borrettslag, Heistad Arbeiderlag,  Heistad Motorbåtforening,  Heistad  og omegn 
pensjonistforening,  Heistad skole FAU,  Heistad ungdomsskole FAU, Heistadtangen Sameie A, Heistadtangen Sameie B, 
Heistadtangen Sameie C,   Hvalsåsen velforening, Idrettslaget HEI, Lundedalen Fritidssenter, Lundelia Borettslag, Porsgrunn 
Badmintonklubb, Porsgrunn Venstre, Skavrakåsen Borettslag, Skavrakåsen Velforening, Skjelsvik Vel, Stranda Båtforening, Stranda 
Velforening



 

Figur 1: Kartet viser med grønne piler kun den ene «grønne» korridoren som ikke er berørt i anleggsfasen for ny E18. I svart «pendlerrute» for myke trafikanter mellom Brevik/Heistad og 
Porsgrunn/Herøya. Kartet viser ikke alle turstier som benyttes i dag mellom øst og vest. Dette er illustrert i neste figur 

 



 

Figur 2: Kartet viser de mest brukte turstier mellom bebyggelse øst og natur- og friluftsområder vest. Markert med rødt kryss er de som er berørt av ny E18 og vil være utilgjengelige (uten denne 
planen). 
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