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Sammendrag
Dette er en underlagsrapport i prosjektet Konseptvalgutred-
ning (KVU) for Kristiansandsregionen. Rapporten er en dis-
kursanalyse av avisdebatten rundt kommunedelplan for E39 
Gartnerløkka – Kleppland som pågikk mellom 2003 og 2006. 

Diskursanalysen forsøker å svare på følgende spørsmål:
- Hvilke argumenter, aktører, grupperinger og arenaer var 
 sentrale i debatten rundt E39
- Hvilke argumenter, representasjoner og diskurser 
 dominerte?

I analysen avgrenses det fire dominerende diskurser: 
en økonomisk samferdselsdiskurs, en lokalpolitisk diskurs, en 
byplandiskurs og en regional fordelingsdiskurs.

I den økonomiske samferdselsdiskursen argumenterer aktø-
rene for bro og mot tunnel. Statens vegvesen er hovedaktør. 
Økonomi og trafikale argumenter dominerer. Miljø har ikke en 
sentral plass i argumentasjonen. E39-prosjektet oppfattes som 
et vegprosjekt og som et prosjekt av nasjonal karakter.

Aktørene i den lokalpolitiske diskursen er for tunnel og mot 
bro. De sentrale aktørene i diskursen er lokalpolitikere, lokal-
befolkning og velforeninger. Byen og lokalmiljøet er førsteprio-
ritet for diskursens aktører. Prosjektet fremstilles som et byut-
viklingsprosjekt og et lokalt prosjekt i argumentasjonen. Miljø 
og estetikk er sentrale tema, mens pris fremheves som uviktig. 

Hovedaktøren i byplandiskursen er administrasjonen og plan- 
og bygningsetaten i Kristiansand kommune. Aktørene i byplan-
diskursen er positive til tunnel og negative til bro. Byutvikling, 
miljø og estetikk er viktige tema, mens økonomi er mindre vik-
tig. E39-prosjektet oppfattes som et byutviklingsprosjekt og et 
lokalt prosjekt.

Den regionale fordelingsdiskursen preges av et regionalt kon-
kurranseperspektiv. Sentrale aktører er lokalbefolkning og 
politikere i Kristiansands nabokommuner. E39-prosjektet sees 
som et vegprosjekt, og som et regionalt prosjekt. Økonomi er 
et sentralt tema, og det argumenteres for bro og mot tunnel. 

Videre i analysen trekkes det frem fem hovedtemaer som går 
igjen i analysen: Lønnsomhet, estetikk, by-utvikling, trafikk og 
miljø. Dette er tema som er sentrale i planlegging generelt. 
Analysen viser hvordan disse temaene kan gis ulik betydning 
av ulike aktører innen ulike diskurser.

Kapittel 5 viser sammenhengen mellom diskurser og debattens 
forløp. 

Avslutningsvis i kapittel 6 kommenteres diskursanalysens be-
tydning for Statens vegvesen, KVU Kristiansandsregionen og 
videre arbeid med kommunedel og reguleringsplaner.

forord
Denne rapporten er en del av Statens vegvesens arbeid med 
Konseptvalgutredning (KVU) for Kristiansandsregionen. Denne 
konseptvalgutredningen omfatter transportsystemet i Kris-
tiansandsregionen. Utredningen er utarbeidet av Statens veg-
vesen Region sør, med Gunnar Ridderström som prosjektleder.

Dette er en analyse av avisdebatten rundt vegprosjektet Kom-
munedelplan for E39 Gartnerløkka – Kleppland fra 2003 til 
2006. Analysen har særlig fokus på argumentasjon, aktører, 
grupperinger og arenaer.

Rapporten er utarbeidet av Hæge Skjæveland med veiledning 
fra Per Gunnar Røe (UiO, NIBR). Gunnar Ridderström og Eva 
Preede (Statens vegvesen) har også bidratt med veiledning.
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1.1 innledning

Denne analysen er en underlagsrapport i prosjektet Konsept-
valgutredning for Kristiansandsregionen. Konseptvalgutred-
ningen for Kristiansandsregionen skal vurdere konsepter både 
for transportsystemet og for arealbruken og se disse i sam-
menheng. Dette inkluderer blant annet langsiktig transport-
middelfordeling, restriktive tiltak overfor trafikken, framtidige 
investeringsbehov, jordvernhensyn og forhold knyttet til klima-
gassutslipp. Det skal også vurderes hvordan ulike arealbruks-
scenarier virker inn på transportsystemet, og herunder foreta 
en særskilt vurdering av kjøpesenterproblematikken.

Når Statens vegvesen arbeider med konseptvalgutredninger og 
andre prosjekter går vi ofte inn i byområder med eksisterende 
strukturer, pågående prosesser og gamle konflikter. Det kan 
også oppstå fronter og konflikter underveis i planprosessen. 
Beslutningsprosessen rundt kommunedelplan for E39 Gartner-
løkka – Kleppland, som er caset i denne analysen, er et eksem-
pel på dette. Formålet med dette prosjektet var å planlegge 
E39 som firefeltsveg fra Gartnerløkka (Kristiansand sentrum) 
og vestover til Søgne kommune. Det oppsto stor debatt rundt 
hvorvidt vegen skulle passere Gartnerløkka i tunnel eller på 
bro. E39 over Gartnerløkka og vestover skal også vurderes i 
Konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen. 

Beslutningsprosesser knyttet til vegprosjekter gjentar seg, og 
det kan være nyttig å avdekke hva som ligger bak konflikter 
og å vite noe om hvorfor de oppstår. Ved å forstå forskjeller og 
likheter kan parter lettere komme hverandre i møte. 

Diskursanalyse er altså et redskap som blant annet kan brukes 
for å fremheve slike fellesnevnere. Ved å analysere argumen-
ter og språkbruk får man innsikt i ulike virkelighetsforståelser. 
Diskursanalyser tar utgangspunkt i språket. Språk er viktig for 
å forstå forskjeller og forstå forskjeller er viktig for å kunne 
komme hverandre i møte.

Som en bred inngang til forståelsen av begrepet kan man si 
at diskurs er måter å beskrive verden på, eller måter å forstå 
den på1. 

1 Winter Jørgensen & Phillips 1999

I følge Hajer 2 kan diskurser beskrives som rammeverk for tolk-
ning ved at de fungerer som referanserammer for tolkningen 
av spesifikke situasjoner.

En diskurs kan beskrives som et meningsfellesskap med et be-
stemt perspektiv på verden. Diskurser fungerer som «briller» 
som påvirker hva som oppfattes som sannhet3. 

Det kan skilles mellom to ulike måter å tenke diskurs på. Den 
ene, som bygger på Foucault, har som mål å få frem forskjeller 
og avdekke maktforhold. Den andre, som har utgangspunkt i 
Habermas, har mer fokus på å få til en felles samlende diskurs4.

Diskursanalysen er opprinnelig en språkvitenskapelig meto-
dikk. I en diskursanalyse studeres mening og de sosiale institu-
sjonene som bærer mening ved hjelp av samme metode5. Dette 
gjøres ved å analysere regler og premisser som påvirker hvor-
dan aktører uttaler seg om spesifikke tema6. 

Nytteverdi av diskursanalyse som verktøy i planleggingen er 
blant annet at den:

- Avklarer og systematiserer aktørers interesser og ståsted
- Øker forståelsen for aktørbildet
- Systematiserer argumentasjon
- Gir forståelse for bakgrunn for interessekonflikter
- Fremstiller debatter fra en ny vinkel

problemStilling
Denne diskursanalysen vil behandle og forsøke å besvare føl-
gende problemstillinger:

- Hvilke argumenter, aktører, grupperinger og arenaer var 
sentrale i debatten rundt E39

- Hvilke argumenter, representasjoner og diskurser 
dominerte?

2 1989
3  Hajer 1989
4  Flyvbjerg 1993
5  Neumann 2001
6 Thagaard 2003



6

1.2 metode 

Denne analysen bygger hovedsakelig på Fairclough og Hajer 
sine metodiske tilnærminger til diskursanalyse. Hajer foku-
serer særlig på argumentasjon og gruppering av diskurser 
og den hegemoniske kampen som kan oppstå mellom aktø-
rer7. Fairclough har utviklet en modell for diskursanalyse som 
kalles kritisk diskursanalyse. Fairclough fokuserer på forand-
ring, språkbruk viser alltid tilbake på noe tidligere, det bygges 
på tidligere etablerte forståelser8. Å undersøke disse sammen-
hengene står sentralt i hans diskursanalyse. Det samme gjelder 
diskursers kamp om hegemoniet9. Den kritiske diskursanaly-
sen er en tekstanalyse av språkbruk i sosial interaksjon, for  
eksempel tale, skrift, media10.

Analysen vil bygges opp på følgende måte:

a. Avgrense systemet av diskurser aktuelt for denne analysen 

Som utgangspunkt for diskursanalyser er det nyttig å avgren-
se det aktuelle systemet av diskurser, for å skape en ramme 
for den videre analysen. Et slikt system av diskurser består 
av et avgrenset antall diskurser som kjemper mot hverandre 
i et bestemt terreng11. Systemet av diskurser i denne sammen-
hengen avgrenses til vegutbygging, og spesifikt til debatten 
om vegutbygging i Kristiansand (E39 Gartnerløkka – Kleppland 
prosjektet).

b. Avgrense de mest fremtredende diskursene i materialet. 
Dette gjøres ut i fra språkbruk, argumenter, aktører, og repre-
sentasjon av E39 Gartnerløkka – Kleppland          prosjektet.

Utpeke de ulike måtene å se vegutbygging (E39 Gartnerløkka 
– Kleppland  prosjektet) på i de ulike tekstene. En diskurs er en 
tolkningsramme12, et pers-pektiv på verden eller en sak. En dis-
kurs kan beskrives som en måte å se en del av verden, eller en  
representasjon13. I tekstene som ligger til 

grunn for denne analysen finnes det flere ulike representasjo-
ner av E39 Gartnerløkka prosjektet. 

7 Hajer 1989
8  Winter Jørgensen og Philips 1999
9   Kjærås 2009
10 Winter Jørgensen og Philips 1999
11 Winter Jørgensen og Philips 1999
12 Hajer 1989
13  Fairclough 2003 i Kjærås 2009

Hver diskurs har sitt territorium av språklig praksis de  
forsvarer. For eksempel kan Statens vegvesen sitt  
territorium sies å være vegutbygging, mens kommunens er by-
utvikling. Så forsøker diskursene å innvadere hverandres ter-
ritorium.

Systematisere argumentasjon i diskurser og gruppe-
ringer av diskurser. For å avgrense diskurser må man 
finne hvordan utsagnene man finner innen diskurs- 
ordenen relaterer seg til hverandre og lar seg avgrense innen 
ulike grupperinger14. Målet er å finne ut hvordan ulike argu-
mentasjoner kan knyttes til diskurs, altså å identifisere hvilke 
virkelighetsoppfatninger som faller inn under hvilke diskurser. 
Diskursenes avgrensning i forhold til hverandre avhenger av 
hvilket innhold diskursene gis av aktørene15. 

I en diskursanalyse er det sentralt å se på hvordan  
argumentene og aktørene grupperer seg. Noen diskurser er 
sammensatt av flere mindre diskurser som kan ha ulike bak-
grunner, motiver og argumentasjon, med som likevel samles 
rundt argumentasjonen i en større hoveddiskurs eller diskurs-
gruppering16.

C. Fremheve sentral tematikk i materialet, og sette fokus på 
hvilken tematikk som fremmes innen hvilke diskurser, og hvilke 
tema som forsøkes å knyttes til flere diskurser.

Det kan forekomme at motstående diskurser konkurrerer om 
hvilke tema eller argumenter som skal inngå i hvilke diskurser17. 
Dette dreier seg om hvordan det kjempes for å få sin tolkning 
av en et tema eller begrep til å bli dominant18. Grupperinger av 
argumenter og aktører rundt en større samlende diskurs spiller 
inn på dannelsen av hegemoniske posisjoner i denne kampen19. 
Aktører i diskurser kjemper mot hverandre for å få sine tolknin-
ger til å bli dominerende, det blir en kamp om hegemoniet20. 

d. Presentere debattens forløp i et diskursivt 
perspektiv og se på hvordan diskursene påvirker besluttende 
prosesser 

Til sist tas det utgangspunkt i debattens forløp i et diskursivt 
perspektiv, milepæler i debatten knyttes til utsagn og diskurser

I kampen om saker og tolkninger vil utfallet bli at disse inklu-
deres i diskursen som vinner den hegemoniske kampen21. 

14  Hammer 2001
15  Neumann 2001
16  Hajer 1993
17  Neumann 2001
18  Hajer 1989
19  Hajer 1993
20  Hajer 1989
21  Hajer 1989
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De diskursene som dominerer er dem som kan definere hva 
som skal oppfattes som sannhet på ulike områder i samfun-
net22. Disse aktørene har dermed stor påvirkningskraft på ulike 
samfunnsspørsmål, for eksempel i plansaker som behandles i 
byråd. Dette skyldes at avgjørelser som tas, for eksempel i by-
råd, alltid vil ha diskurser som tolkningsrammer23.

Dataene i denne analysen er innsamlet fra skriftlige kilder, og 
er valgt ut i fra sin relevans i forhold til problemstillingene. 
Utvalget er dermed ikke representativt, men strategisk. I og 
med at store deler av målet er å avgrense diskurser i den of-
fentlige debatten, og at diskurser ofte knytter seg til hoved- 
aktører som trer klart frem, vil et strategisk utvalg være hen-
siktsmessig for det videre arbeidet.
 
Materialet er hovedsakelig hentet fra leserinnlegg og avisarti-
kler i Fædrelandsvennen, og Fædrelandsvennens nettutgave, 
og også fra NRK Sørlandet sin nettutgave. I tillegg er det hen-
tet materiale fra offentlige dokumenter, dette gjelder hovedsa-
kelig saksdokumenter fra Kristiansand bystyre.

22  Skogheim 2008
23  Hajer 1989

1.3 proSeSSen fra 2003  
  til 2006

Høsten 2003 la Statens vegvesen frem sitt forslag til kommu-
nedelplan for E39 Gartnerløkka – Kleppland. Anbefalt løsning 
over Gartnerløkka var alternativ L med høybro. Løsninger som 
lot vegen passere Gartnerløkka under bakken var også utredet, 
men Vegvesenet frarådet tunnel med begrunnelse i svært høye 
anleggskostnader. 

I høringsperioden oppsto det debatt rundt løsningen over Gart-
nerløkka, og mange av merknadene som kom inn uttrykte ue-
nighet med Statens vegvesen sin anbefaling. På våren 2004 
gikk ordførerne i Kristiansand, Songdalen og Søgne ut og støt-
tet Statens Vegvesen sin anbefaling, de ville også ha høybro 
over Gartnerløkka24. 

24  nrk.no/sorlandet 31.03.04

Figur 1: Ulike alternativer for parsell 1 Garterløkka - Kleppland i kommunedelplan for E39 Gartnerløkka - Kleppland
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Figur 2: Gartnerløkka

På forsommeren ble imidlertid behandlingen av planen utsatt, 
grunnet at politikerne ønsket mer tid til å se på tunnelalternati-
vet25. Dette skjedde samtidig som det ble debattert rundt tunnel 
og bro både i media og på folkemøter.

I januar 2005 varslet Statens vegvesen innsigelse til et eventu-
elt vedtak av tunnel over Gartnerløkka. Kristiansand kommune 
hadde leid inn tre eksterne fagpersoner for å gi sin vurdering av 
Vegvesenets arbeid. Konklusjonen i rapporten deres samsvarte 
ikke med Statens vegvesen sin anbefaling26. 

I sitt saksfremlegg anbefalte rådmannen i Kristiansand en løs-
ning over Gartnerløkka i tunnel. Ordføreren uttalte i media at 
han nå ønsket en løsning med tunnel27. 

25  nrk.no/sorlandet 12.05.04 
26  fvn 08.01.05
27 nrk.no/sorlandet 07.01.05 

Når kommunedelplanen ble behandlet i Kristiansand bystyre i 
februar 2005, ble det vedtatt med 42 mot 11 stemmer at E39 
over Gartnerløkka skal gå i tunnel28.  Innsigelsen fra Statens 
vegvesen førte til megling hos fylkesmannen som ikke førte 
frem, og fylkesmannen anbefalte at innsigelsen ikke skulle tas 
til følge. Dette ble også den endelige avgjørelsen i Miljøvern- 
departementet i juli 2006.

28  nrk.no/sorlandet 16.02.05 
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2.1 hoVeddiSkUrSer

Systemet av diskurser aktuelt i denne analysen er sentrert 
rundt vegutbygging. Hoveddiskursene som er avgrenset innen 
systemet av diskurser er en økonomisk samferdselsdiskurs, 
en lokalpolitisk diskurs, en byplandiskurs og en regional for- 
delingsdiskurs.

I diskursene fremstilles E39 Gartnerløkka-prosjektet på ulike 
måter. På den ene siden fremstilles prosjektet som et veg- 
prosjekt. Men i andre tekster fremstilles prosjektet mer som 
et byutviklingsprosjekt. Prosjektet fremstilles også både som 
et nasjonalt og som lokalt prosjekt. I prosjektet ligger det to  
mulige løsninger: bro eller tunnel. Også disse representeres 
ulikt i diskursene. 

Det er også ulikt språklig nivå i mellom diskursene, noen, for 
eksempel den lokalpolitiske diskursen preges av et uformelt 
språk, mens for eksempel den økonomiske samferdselsdiskur-
sen preges av et vegfaglig språk. Dette kan sees i sammenheng 
med at den lokalpolitiske diskursen kan karakteriseres som en 
lekmannsdiskurs, mens den økonomiske samferdselsdiskursen 
er en faglig diskurs. 

Videre er kan det skilles mellom diskursene etter hvilken  
argumentasjon som er mest fremtredende innen den enkelte 
diskurs.

Økonomisk samferdselsdiskurs
Denne diskursen preges av et økonomisk samferdselsperspek-
tiv på vegutbygging. Det fokuseres mye på pris og trafikale ar-
gumenter. Et eksempel på dette er følgende utsagn fra Statens 
vegvesen om hva som er forskjellene på de ulike alternativene 
for E39 på Gartnerløkka i intervju med Fædrelandsvennen: 

«(…) lavbro, høybro og tunnel nå er likeverdige trafikk-
messig sett. Forskjellen er pris.»  
(Fvn 08.01.2005)

Kjennetegn på diskursen er bruk av fagtermer og  
nøkterne utsagn med rasjonell begrunnelse. For  
eksempel kommer dette frem i et innlegg i Fædrelandsvennen 
hvor Statens vegvesen begrunner sin innsigelse til tunnelalter-
nativet:

«Vårt mål er få vedtatt og godkjent en kom-
munedelplan. Statens vegvesens oppgave er å 
informere om konsekvenser ved valg av ulike 
traseer.»  (Fvn 24.01.05).

Det legges trykk på behovet for å være faglig, og det som ikke 
oppfattes som faglig blir ikke fullt ut godtatt som relevant ar-
gumentasjon. Dette kommer til uttrykk for eksempel når det i 
samme innlegg uttrykkes at debatten må foregå på et seriøst 
nivå, at: «Statens vegvesen ønsker saklighet i debatten.»  (Fvn 
24.01.05). Dette utsagnet kan sies å avskrive argumentasjon 
som ikke samsvarer med Vegvesenet sin oppfatning av hva 
som er sakelig.

Statens vegvesen er hovedaktør i diskursen, og E39 Gartner-
løkkaprosjektet fremstilles i all hovedsak som et vegprosjekt. 
Dette kommer blant annet frem i dette utsagnet fra Statens 
vegvesen i et intervju med Fædrelandsvennen:

«Broalternativene gir gode trafikale løsninger for alle
trafikantgrupper.»  (Fvn 12.01.2005). 

Trafikkbegrepet gir assosiasjoner til samferdsel og vegprosjek-
ter. Ved å to ganger i samme setning bruke varianter av ordet 
trafikk, blir det lagt ekstra vekt på at prosjektet er et vegpro-
sjekt som skal løse trafikkproblemer.

E39 i bro over Gartnerløkka omtales på en positiv måte i den 
økonomiske samferdselsdiskursen:

«Broalternativene gir trafikantene gode opplevelser av 
byens og havnas liv i Norges femte største by.»  
(Fvn 12.01.2005)

Bro fremstilles også som en lønnsom løsning, mens tunnel 
fremstilles som ulønnsom. Statens vegvesen sier det slik i inter-
vju med Fædrelandsvennen:

«Det er om lag 40 prosent rimeligere å vedlikeholde 
broalternativene. Tunnel gir større fremtidige økonomiske 
bindinger.»  (Fvn 12.05.2005) 

Miljø er ikke legitim argumentasjon i diskursen. Miljø er ikke 
sentralt i argumentasjonen i den økonomiske samferdsels- 
diskursen.  

«Godkjent konsekvensutredning og tilleggsanalyser viser 
svært små miljømessige forskjeller mellom alternativene.»  
(fvn 12.01.05).

Det vises til at miljøeffekter har vært utredet, og at utrednin-
gene viste liten forskjell i miljøpåvirkning mellom de ulike alter-
nativene. På denne måten forsøkes det å vise at miljø ikke kan 
brukes som argument av de andre aktørene, Statens vegvesens 
utredninger har lagt dette temaet dødt. Siden det er små for-
skjeller mellom bro og tunnel når det kommer til miljø er dette 
ikke noe som kan brukes til fordel for en av løsningene.

Hovedargumentasjonen i den økonomiske samferdselsdiskur-
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sen dreier seg om økonomi. På bakgrunn av faglige utrednin-
ger er det kommet frem at økonomi er det som skiller bro og 
tunnel, og det argumenteres ut i fra dette med økonomi som 
sentralt argument. Tunnel er for dyrt, og bro er dermed den 
beste løsningen:  

«Broalternativene er 250-350 mill rimeligere enn tunnel-
alternativet, men har likevel samme samfunnsnytte.»  (fvn 
12.01.2005).

Diskursen ser E39 Gartnerløkkaprosjektet i et nasjonalt  
perspektiv, og argumentasjon knyttet til lokale forhold frem- 
heves som ikke legitime argumenter. Statens vegvesen i  
intervju med Fædrelandsvennen:

«Mye av kritikken går på hvordan vi beregner ting. Men 
her forholder vi oss til nasjonale håndbøker og retnings-
linjer.»  (Fvn 08.01.2005)

lokalpolitiSk diSkUrS
I denne diskursen argumenteres det med bakgrunn i en lokal vel-
ferdstanke, argumentene tar utgangspunkt i lokale forhold som 
vil påvirke for eksempel naboer direkte. Bak utsagnene finnes  
et ønske eller et krav om at vegutbygingen må skje på  
byens og lokalmiljøets premisser, at hensynet til innbyggerne 
må være førsteprioritet.  

Lokal velforening i leserinnlegg i Fædrelandsvennen:

«Broalternativene er miljøbomber. De har ingen ting med 
fremtidsrettet trafikkavvikling gjennom by og boligstrøk, 
estetikk og alle de forskjellige miljøaspektene å gjøre.»   
(Fvn 15.01.2005)

I dette sitatet legges det stor vekt på at det handler om et sted 
folk bor, dette er «trafikkavvikling gjennom by- og boligstrøk» 
.

Den lokalpolitiske diskursen kjennetegnes av en uformel 
språkbruk. Utsagnene i tekstene har et muntlig preg, dette 
gjelder ikke bare intervjuer, men også leserinnlegg. Generelt i  
diskursen kobles ordet bro med ord som maskin, konstruksjon, 
bombe og vandalisme. Ved å sette bro sammen med ordet 
konstruksjon («brokonstruksjon» ) understrekes det massive og 
kontrasten til det naturlige. En konstruksjon er menneskeskapt 
og er ikke i harmoni med naturen. Kontrastforholdet til det  
naturlige er også det samme når bro omtales som trafikk-
maskin. En bro blir en maskin for trafikk og er ikke forenelig 
med byens sosiale og menneskelige dimensjon. Den negative  
holdingen til bro kommer også frem ved å knytte bro- 
begrepet sammen med begrep som vandalisme og bombe, 
som gir svært negative assosiasjoner.

En politiker (PP) uttrykker seg slik i et leserinnlegg:

«Igjen kommer spørsmålet opp, tunnel eller bru. Forrige 
gang ble det bro som nå har stått til «spott og spe»  i over 
20 år og skjemmet ut vår by..»  (Fvn 21.05.2004) 

Her kommer det muntlige uformelle språket frem, særlig i  
bruken av utrykkene «spott og spe»  og «skjemmet ut» .

I den lokalpolitiske diskursen er det lokalbefolkningen, lokal-
politikere, lokale velforeninger og ad hoc grupper som er de 
sentrale aktørene.  E39 fremstilles som et prosjekt som skal 
skape en bedre by, et byutviklingsprosjekt. 

En representant fra en aksjonsgruppe sier i intervju med  
Fædrelandsvennen:

«Gjennomgangstrafikken vokser, verdien av sentrums- 
arealer øker, og vi blir mer miljøbevisste med økende 
velstand. Dette betyr at alle fordeler ved å velge tunnel 
blir større over tid, mens ulempene vokser ved å velge 
bro.»  (Fvn 12.01.2005)

I tillegg er det en klar oppfatning av prosjektet som et 
lokalt prosjekt. Dette kommer særlig til utrykk ved at det 
legges stor vekt på at det er de lokale politikerne som skal 
vedta planen. Argumentasjon som går på tvers av den 
lokalpolitiske diskursens interesser fremheves som udemo-
kratisk, som angrep på lokaldemokratiet. 

To politikere utrykker det slik i et intervju med Fædrelands- 
vennen:

Politiker (H): «Veivesenet er lure og vet hvordan de skal få 
gjennom sitt. Jeg synes dette er utidig, og det vitner om 
manglende respekt for Kristiansands politiske organer»  
(fvn 06.01.05).

Politiker (SV): «Denne saken begynte med at veivesenet 
og varaordfører Ugland forsøkte å kuppe gjennom høy-
bro. Så fikk vi i gang en folkelig debatt, som har ført til at 
mange politikere må tenke seg om. Veivesenet handler nå 
i panikk fordi de ser at demokratiet ikke går i deres  
retning»  (fvn 06.01.05).

I det siste sitatet kommer det frem en holdning til bro 
som en udemokratisk løsning. 

Bro fremheves også som en umoderne løsning, noe som 
kommer tydelig frem i dette sitatet hentet fra et leserinn-
legg i Fædrelandsvennen, hvor det vises til at dette ikke 
er en løsning som er god nok lenger i 2005:
«I år 2005 er det ingen byer som bygger stygge trafikk-
maskiner i betong i lufta nær by og tettbygde strøk. De 
graves ned, så kan heller arealene brukes til byutvikling 
og grønne lunger.»  (innlegg fvn 15.01.05).
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Vegbroer omtales som trafikkmaskiner, og det legges vekt på 
at de bygges i betong, i kontrast til parker eller grønne lunger 
som det i sitatet antydes er alternativet til bro. Denne oppfat-
ningen av at dersom det ikke blir bro blir det grønt er typisk 
i denne diskursen. Det at begrepet byutvikling kobles med  
begrepet grønne lunger på denne måten tyder på en opp- 
fatning av at byutvikling fører til at byen blir grønnere, noe som 
ikke nødvendigvis er tilfelle. 

Miljø er det dominerende tema i denne diskursens argumen-
tasjon. Dette går i hovedsak ut på å vise at bro er en såkalt 
«miljøbombe» , og at tunnel er den eneste løsingen som er til-
fredsstillende når det kommer til miljø. Miljø i denne diskursen 
dreier seg hovedsakelig om lokal forurensning som støy, støv, 
og estetisk forurensning.

«en trafikkmaskin som ligger i dagen vil føre til omfat-
tende forurensning i form av støy, støv og eksos.»  (leder 
fvn 08.01.05).

Estetikk er et sentralt tema i diskursen, og det fremmes argu-
menter som kan sammenfattes i at bro er visuelt uheldig. Bro 
omtales blant annet med begreper som «stygg» , «svær» , 
«dominerende» , «visuelt forurensende» :

«Endelig trodde vi det skulle bli mulig å rive den svære og 
dominerende brukonstruksjonen over 
NSB-området. (…) I dag er brua visuelt forurensende, 
mørk og dyster.»  (innlegg fvn 21.05.04)

«Bro gir en fysisk og visuell sperre (…). 
Betongsøyler og broer med p-hus under vil prege 
byens waterfront.»  (fvn 12.01.05).

I det siste sitatet finner man enda et eksempel på at aktørene 
i diskursen mener det ligger et potensial for at arealene kan 
bli til noe mer, når det refereres til byens waterfront og ikke 
til havna.
Økonomi og lønnsomhet aksepteres derimot ikke som gyldige 
argumenter. Et gjennomgående mantra i den lokalpolitiske  
diskursen er at ingen pris er for høy. Økonomi er altså ikke et 
legitimt argument. Dette kommer til utrykk i følgende utsagn 
hentet fra leserinnlegg i Fædrelandsvennen. 

«Og dersom en tunnel viser seg å bli dyrere, er 
det verd investeringen. Ikke la «blårussen»  (såkalte 
økonomi-eksperter) få overtaket. Hva er noen 
hundre millioner om 50 år» (fvn 15.01.05).

«Det kan virke som broforkjempernes eneste 
argument er det er «billig»  å bygge. Ordtaket «å 
spare seg til fant” har de helt glemt.»  
(fvn 21.05.04).

Her settes ordet billig i gåseøyne, noe som gir en ironisk tone til 
begrepet. Billig oppfattes av forfatteren av leserinnlegget som 
et tåpelig argument. Bromotstandernes argumentasjon for- 
søkes redusert til utelukkende å dreie seg om pris, og når pris 
ikke er et godtatt argument innen den lokalpolitiske diskursen, 
blir denne reduksjonen et forsøk på å avskrive motstandernes 
argumentasjon fullstendig.  

byplandiSkUrS
Dette er en profesjonsdiskurs med bakgrunn i byplanlegging. 
Diskursen preges av faglige perspektiver. Dette ser man blant 
annet i dette sitatet fra rådmannens innstilling i kommunedel-
plansaken: 

«Rådmannen vil anføre at avveiing av utforming av  
trafikkårer i sentrale bystrøk mer er et spørsmål om  
byplanlegging enn om vei, forutsatt at forskjeller i  
trafikkavvikling ikke er vesentlige, og støtter seg i så  
henseende til «ekspertenes»  vurderinger. Rådmannen 
anbefaler å velge tunnel.» 

Hovedaktørene i diskursen er administrasjonen i Kristiansand 
kommune, en faggruppe sammensatt av Kristiansand kom-
mune med personer fra nasjonalt fagmiljø innen transport og 
samfunnsøkonomi. 

E39 Gartnerløkkaprosjektet fremstilles som et byutviklings-
prosjekt i denne diskursen. Dette vises blant annet i følgende 
utsagn i en merknad til kommunedelplanen:

«Det er viktig at man i et slikt langsiktig perspektiv ikke 
oppretter nye barrierer i kontakten mellom hav og hei, 
men heller tilrettelegger for at byen utvikles på en måte 
som underbygger denne kontakten. Tunnelalternativet 
gjør dette i tillegg til å underbygge byen som imøte- 
kommende både overfor reisende og lokalbefolkning.» 

I sitatet kommer det også frem en positiv holdning til tunnel. 
Bro fremstilles derimot som et hinder for byutviklingen. Dette 
er gjennomgående fremstillinger i diskursen.

Hovedtemaene i diskursen er byutvikling og estetikk.  
Argumentene som fremmes er at tunnel legger til rette for  
byutvikling på en god måte, mens bro ødelegger disse mulig-
hetene for all overskuelig fremtid.

«Gjennomgangstrafikken vokser, verdien av sentrums-
arealer øker, og vi blir mer miljøbevisste med økende vel-
stand. Dette betyr at alle fordeler ved å velge tunnel blir 
større over tid, mens ulempene vokser ved å velge bro.»  
(fvn 12.01.05).
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E39 Gartnerløkkaprosjektet oppfattes som et lokalt prosjekt i 
diskursen. Dette kan man blant annet se i Teknisk direktør i 
Kristiansand sin kommentar til merknadene til Kommunedel-
planen:

«Høy grad av lokal delfinanisering bør tilsi at det legges 
stor vekt på befolkningens preferanser ved valg av trasé 
for stamveien, samtidig som den lokale hovedveien gis 
størst mulig fleksibilitet.» 

Her argumenteres det for at siden prosjektet i stor grad skal 
bompengefinansieres, og dermed betales av lokalbefolk- 
ningen, bør de lokale hensyn tillegges størst vekt.

Å bruke lønnsomhet som argument er ikke et legitimt i denne 
diskursen. Diskursen samles rundt argumentasjonen om at  
ingen pris er for høy å betale for å få et prosjekt som åpner for 
fremtidig byutvikling, andre hensyn er viktigere enn økonomi. 
Dette kommer blant annet til uttrykk i rådmannens innstilling i 
kommunedelplansaken: 

«I sin utredning konkluderer vegvesenet med at land-
skapsbildet og forholdet til bolig og næringsutvikling 
er til dels vesentlig bedre for tunnelalternativet enn for 
broalternativene. De vektlegger likevel dette som mindre 
vesentlig enn prisforskjellen. Rådmannen mener dette er 
kvaliteter som må vektlegges høyt.» .

Ekspertgruppa satt sammen av Kristiansand kommune gir ut-
trykk for det samme. Og en av dem uttrykker det slik i et inter-
vju med Fædrelandsvennen: 

«Tunnel er enkelt og greit forkastet av vegvesenet 
fordi den koster mer enn lav- og høybro. Men 
veivesenet har aldri svart på om tunnel faktisk 
kan være verdt prisen»  (fvn 08.01.05).

regional fordelingSdiSkUrS 
Den regionale fordelingsdiskursen har et regionalt konkur-
ranseperspektiv på vegutbygging. Det utrykkes frykt for 
at E39 Gartnerløkka-prosjektet skal bli for dyrt slik at det 
ikke skal bli penger igjen til vegprosjekter i resten av re-
gionen. Dette har bakgrunn i at prosjektet E39 Gartner-
løkka – Kleppland bare er en av flere delparseller i et større 
utbyggingsprosjekt med samlet økonomi. I denne diskursen 
preges synet på vegutbygging av et økonomisk perspektiv.  
Ordfører i Songdalen sier det slik til Fædrelandsvennen: 

«Hvis Kristiansand velger det dyreste alterna- 
tivet må det gå ut over andre utbyggingsprosjekt i  
Kristiansand, og ikke utbyggingsprosjekt i Søgne 
og Songdalen»  (fvn 07.01.05).

Aktører i diskursen er innbyggere og politikere i nabo- 
kommuner og på fylkesnivå er aktører som representerer  
denne diskursen. E39 Gartnerløkka - Kleppland fremstilles først 
og fremst som et vegprosjekt i denne diskursen. Dette er tyde-
lig i utsagnet fra ordfører i Søgne kommune i intervju med nrk:

 «det kan se ut som at det kan bli mindre vei, hvis 
ikke må vi øke egenandelen i form av bompenger»  
(Nrk.no/sorlandet 07.01.2005) 

Hovedargumentasjonen i diskursen utrykker at tunnel vil føre 
med seg negative økonomiske konsekvenser. Innbyggere fra 
vest i Vest-Agder utrykker det slik i et leserinnlegg i Fædre-
landsvennen:

«Her vest i fylket faller alle veier. Dette på grunn av 
for lite penger, som Kristiansand stikker av med.»  
(innlegg fvn 11.01.05).

«Hørte med skrekk på Sørlandssendingen nylig at tunnel-
prosjektet vinner frem (…). Det må da snart være andres 
tur til å få veien oppdatert. (…) vi må håpe at veivesenet 
ser seg sitt ansvar bevisst og ikke lar seg overkjøre av de 
lokale pamper.»  (Fvn 11.01.2005) 

Som det kommer frem av det siste sitatet oppfattes ikke  
E39 Gartnerløkka – Kleppland som et lokalt prosjekt i den  
regionale fordelingsdiskursen. Det legges heller vekt på at  
prosjektet må forvaltes slik at det gagner regionen.
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2.2  Sentrale temaer 
  og begreper

Debattens kjerne kan avgrenses til bro mot tunnel, og de mest 
sentrale temaene som kan identifiseres i argumentasjonen er: 
lønnsomhet, estetikk, byutvikling, trafikkproblemer og miljø.

Noen av temaene inngår i flere diskurser. Det kan forekom-
me at motstående diskurser konkurrerer om hvilke saker som 
skal inngå i hvilke diskurser29. Dette dreier seg om hvordan det 
kjempes for å få sin tolkning av en sak eller virkelighet til å bli 
dominant30. Dette gjelder også her.

Miljø, estetikk og trafikk er tematikk som hovedsakelig frem-
mes av den lokalpolitiske diskursen. Som vist tidligere argu-
menteres det for at bro er et miljøproblem, et estetisk problem 
og et trafikkproblem. Den økonomiske samferdselsdiskur-
sen tar også tak i noen av disse temaene. Argumentasjonen 
deres går hovedsakelig ut på at det ikke er noen forskjell 
på tunnel og bro når det kommer til disse temaene. Den  
økonomiske samferdselsdiskursen forsøker å vise at disse te-
maene ikke er gyldig argumentasjon. 

Temaene som identifiseres som de mest sentrale i denne analy-
sen er tema som ofte er sentrale i samfunnsplanlegging gene-
relt. Temaene er også sammenfallende med temaene i Statens 
vegvesen sine konsekvensanalyser etter håndbok 140. Det som 
kommer frem i det følgende er hvordan disse temaene kan gis 
ulik betydning av ulike aktører innen ulike diskurser.

lønnSomhet

bro er økonomisk lønnsomt
Den ene typen argumenter går på at bro er det alternativet 
som er mest økonomisk lønnsomt. Denne argumentasjo-
nen kan knyttes til den økonomiske samferdselsdiskursen. Et  
eksempel på dette er følgende utsagn fra Statens vegvesen: 

«Det er om lag 40 prosent rimeligere å vedlikeholde bro-
alternativene. Tunnel gir større fremtidige økonomiske 
bindinger.»  (fvn 12.01.05).

tunnel er økonomisk «katastrofe» 
En annen type argumentasjon utrykker at tunnel vil føre med 
seg negative økonomiske konsekvenser. En innbygger fra vest i 
Vest-Agder utrykker det slik i et leserinnlegg i Fædrelandsven-
nen:

29  Neumann 2001
30  Hajer 1989

«Her vest i fylket faller alle veier. Dette på grunn av 
for lite penger, som Kristiansand stikker av med.»  (fvn 
11.01.05).

Slik argumentasjon kan både knyttes til den økonomiske sam-
ferdselsdiskursen og til den regionale fordelingsdiskursen. Det-
te er altså en samlende argumentasjon for de to diskursene. 

ingen pris er for høy
Den tredje typen argumentasjon som faller inn under temaet 
lønnsomhet går ut på at tunnel er verdt å betale ekstra for,  
ingen pris kan sies å være for høy. Dette kommer blant annet til 
utrykk på følgende måte i en merknad til kommunedelplanen 
fra professorer ved Økonomisk institutt på Høyskolen i Agder: 

«Noe av ekstrakostnaden for alternativ F kan med fordel 
betraktes som en forsikringspremie som sikrer mot mulige 
svært negative miljøvirkninger av de andre alternativene 
på lang sikt.»  

Denne typen argumenter er representert både i den  
lokalpolitiske diskursen og i byplandiskursen. 

Det er rundt temaet lønnsomhet at den viktigste kampen  
utspilles. Det hersker altså ingen enighet blant de ulike diskur-
sene om hvilken løsning som er den mest lønnsomme, og det 
er også til en viss grad uenighet rundt hva lønnsomhet er. Den 
økonomiske samferdselsdiskursen definerer lønnsomhet ut i 
fra hva som kan måles i kroner og øre, mens byplandiskursen 
og den lokalpolitiske diskursen har en større innfallsvinkel, og 
setter forhold som vanskelig kan prissettes i kroner høyest. 

I utgangspunktet er det den økonomiske samferdselsdiskursen 
som kan sies å «eie»  økonomitematikken, det er deres oppfat-
ning rundt økonomi og lønnsomhet som påvirker beslutnings-
takerne, for eksempel ordføreren i Kristiansand. 

I løpet av debatten gjør imidlertid både byplandiskursen og den 
lokalpolitiske diskursen et forsøk på å overføre økonomitemaet 
fra den økonomiske samferdselsdiskursen til sin egen diskurs. 
De forsøker å endre meningsinnholdet i begrepet lønnsomhet, 
og på denne måten ugyldiggjøre den økonomske samferdsels-
diskursen sin argumentasjon. Et eksempel på et av utspillene 
som fører til dette er en uttalelse fra kommunens oppnevnte 
ekspertgruppe i Fædrelandsvennen:

«Byens fremtidige utvikling, ledige arealer, miljømessige 
konsekvenser, natur, bomiljø, estetikk. Slike ting har en 
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verdi som burde vært analysert og verdisatt mye bedre. 
Det vil si, til en viss grad er de utredet, men det ser ut som 
veivesenet ikke vil lytte til hva de selv har funnet ut når det 
kommer til den endelige konklusjonen»  (fvn 08.01.05).

eStetikk

Estetikk er blitt et sentralt tema i steds- og byutviklingen, men 
dette betyr ikke at det hersker enighet rundt hva som er god 
eller riktig estetikk. Utformingen av de fysiske omgivelsene er 
jevnlig tema for debatt og konflikt i dagens byutvikling (Skog-
heim og Røe 2003:35).

Svaret på spørsmålet «hva er god estetikk»  er preget av ulike 
normative forståelser. Ofte argumenteres det for at spørsmålet 
ikke kan besvares fordi det befinner seg innenfor smaksfeltet, 
og svaret dermed vil være subjektivt.

Det er hovedsakelig den lokalpolitiske diskursen som bruker 
argumenter knyttet til estetikk. Deres argument går ut på at 
bro er en estetisk dårlig løsning.

bro er en estetisk barriere
Argumentene som kan knyttes til temaet estetikk handler på 
den ene siden om at bro har en negativ estetisk effekt på om-
givelsene og vil bli en visuell barriere. Disse argumentene frem-
mes av den lokalpolitiske diskursen.

«En ny skjemmende betongbro vil bli en barriere 
mellom Kvadraturen og områdene på nordsiden.»  
(fvn 08.01.05)

I forbindelse med temaet estetikk kan det også avgrenses en 
estetisk diskurs. Dette er ikke en veldig fremtredende diskurs, 
og kan ikke plasseres blant hoveddiskursene, selv om hoved-
diskursene henter argumentasjon fra diskursen. Diskursen 
kommer til syne i et par leserinnlegg i Fædrelandsvennen. 
Disse lokale stemmene ser E39 Gartnerløkka – Kleppland fra 
et estetisk perspektiv. Aktørene som trekker på den estetiske 
diskursen argumenterer for at bro er en estetisk god løsning. 
Argumentasjonen fra aktørene i den estetiske diskrusen tas 
ikke opp av hovedaktørene i de andre diskrusene.

bro er et berikende element
På den andre siden argumenteres det for at bro vil være et 
berikende element og vil tilføre noe positivt estetisk. Disse ut-
sagnene kan knyttes til den økonomiske samferdselsdiskursen.

«jeg er sikker på at den nye, påtenkte bro vil bli bygget 
i samsvar med de nye havner, trafikk og kulturhusplaner, 
så det vil bli en ny turistattraksjon i fremtidens Kristian-
sand.»  (fvn 22.05.04).

byUtVikling

tunnel fremmer byutvikling
Den andre typen byutviklingsargumenter sier at det er tunnel 
som gir den beste løsningen for byutvikling. Disse argumen-
tene er sentrale i byplandiskursen og den lokalpolitiske diskur-
sen. Rådmannen utrykker i sin innstilling til bystyret i behand-
lingen av kommunedelplanen at:

«Tunnel beslaglegger mindre areal i Gartnerløkka-om- 
rådet. Det gir en bedre framtidig fleksibilitet i arealbruk/
byutvikling og eventuelle senere endringer av vei- 
systemet. Det gir gode muligheter for grønne lunger i 
denne sterkt utnyttede delen av sentrum.»  

bro fremmer byutvikling
Den ene typen argumenter som kan kategoriseres under  
temaet går ut på at bro er en god løsning i forhold til byutvik-
ling fordi bro passer inn i den vedtatte byutviklingen. Denne 
argumentasjonen fremmes av den økonomiske samferdsels- 
diskursen. Statens vegvesen sier det slik til Fædrelandsvennen:

«Broalternativet er godt tilpasset vedtatt byutvikling med 
ny containerhavn, økt ferjeaktivitet og ny euroterminal.»  
(fvn 12.01.05).

Her kommer det frem at begrepet byutvikling ikke betyr det 
samme for de to diskursene. Slike begreper som ikke har en 
klart definert betydning vil bli gjenstand for en kamp mellom 
diskursene for å tillegge begrepet sin definisjon (Winther-Jør-
gensen og Phillips). I denne debatten var det aktører knyttet 
til byplandiskursen som først brukte byutviklingsargumentet 
for å fremme tunnelsaken. Den lokalpolitiske diskursen støt-
tet videre opp under denne argumentasjonen. Som nevnt over 
legger disse to diskursene det samme i begrepet byutvikling, 
de knytter begrepet til fremtidige muligheter for utvikling, men 
ikke til noen spesifikke planer eller form for utvikling.

Kampen om å definere begrepet oppstår når aktører som kan 
knyttes til den økonomiske samferdselsdiskursen bruker by-
utviklingsargumentet i sin argumentasjon for broalternativet. 
De tillegger byutvikling en annen betydning, de fokuserer på  
spesifikke foreliggende planer om ny containerhavn og ny  
kollektivterminal (euroterminalen). På denne måten forsøker 
den økonomiske samferdselsdiskursen å ta byutviklingsargu-
mentet fra byplandiskursen og den lokalpolitiske diskursen, og 
knytte det til sin egen diskurs.

Begge sider hevder at deres «løsning»  (tunnel eller bro) vil 
tilrettelegge for byutvikling. Aktørene som forsvarer broløs- 
ningen trekker på den økonomiske samferdselsdiskursen, mens 
tilhengerne av tunnelløsningen i dette tilfellet trekker både på 
den lokalpolitiske diskursen og på byplandiskursen. Her kan 
argumentasjonen knyttet til byplandiskursen og den loka- 
lpolitiske diskursen sies å være sterkere, for mens de  
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utelukker at bro kan være en gunstig løsning, er det ingen 
argumenter knyttet til den økonomiske samferdselsdiskursen 
som påstår at tunnel vil være en dårlig løsning når det kommer 
til byutvikling.

trafikk

Trafikkargumentet ble i utgangspunktet fremmet og eid av den 
økonomiske samferdselsdiskursen, men som utfordres av by-
plandiskursen og den lokalpolitiske diskursen.

På den ene siden fremheves trafikk som et problem, og på den 
andre siden som løsning. Trafikk er altså ikke et begrep med 
fastlåst betydning, aktørene i de ulike diskursene forbinder 
ulike ting med begrepet.

bro er god trafikal løsning
Den første typen argumentasjon under temaet trafikk går ut på 
at bro vil løse trafikkproblemer. Denne argumentasjonen frem-
mes av aktører i den økonomiske samferdselsdiskursen. 

«Broalternativene gir gode trafikale løsninger for 
alle trafikantgrupper.»  (fvn 12.01.05).

bro skaper trafikkproblemer
Den andre typen trafikkargumenter hevder det motsatte, at 
bro vil skape trafikkproblemer. En ansatt ved Økonomisk insti-
tutt ved Høyskolen i Agder sier det slik til Fædrelandsvennen:

«Det er bare et spørsmål om tid før du får trafikk i tre 
etasjer på Gartnerløkka om vi bygger bro. Det vil bli tre 
ganger så mye trafikk over Gartnerløkka med høybro som 
med tunnel.»  (fvn 14.05.04).

tunnel løser trafikkproblemer
Den tredje typen argumenter under temaet trafikk går på at 
med tunnel vil ikke gjennomgangstrafikk belaste byen:

«Gjennomgangstrafikken i tunnel betyr en stor 
reduksjon av støy, svevestøv, og annen forurensning 
i bolig- og sentrale bystrøk.»  (fvn 12.01.05).

tunnel skaper trafikkproblemer
I den siste typen trafikkargumenter som fremmes hevdes det at 
tunnel vil skape trafikkproblemer. Statens vegvesen uttrykker 
det slik i Fædrelandsvennen:

«Tunnel er kritisk for trafikken i festningsgata.»  
(fvn 12.01.05).

miljø

Miljø og bærekraft kan ofte være begrep som defineres ulikt av 
ulike diskurser. Begrepet miljø har en ganske fastlåst betydning 
i alle de analyserte tekstene som kan knyttes til byplandiskur-
sen og den lokale velferdsdiskursen. Meningen som tillegges 
begrepet dreier seg i all hovedsak om lokal forurensning og 
estetisk forurensning. 

  «Alle tre løsninger [lavbro, høybro og tunnel] er 
  mye bedre miljømessig enn dagens vei.»  
  (Fvn 08.01.2005)

Aktørene knyttet til den økonomiske samferdselsdiskursen 
prøver å legge miljøargumentet dødt. Temaet miljø kan iden-
tifiseres flere ganger i argumentene til aktører som trekker på 
denne diskursen, men det dreier seg da om forsøk på å vise at 
miljø ikke er gyldig som argument i debatten. Utredningene 
som er gjort nuller ut miljø som argument for eller mot bro. 

I utsagnene fra avisdebatten finnes det lite som utdyper hva 
aktørene som trekker på den økonomiske samferdselsdiskur-
sen legger i begrepet miljø. Ved å se nærmere på kommunedel-
planen utarbeidet av Statens vegvesen får man bedre innblikk 
i dette. I kortversjonen av forslaget til kommunedelplan kan 
man lese at temaet miljø deles inn i fem kategorier: Nærmiljø, 
friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø og landskap. I disse temaene 
omfattes blant annet støy, luftforurensning, estetikk og nær-
miljø. Ut i fra dette kan man lese at Statens vegvesen og den 
økonomiske samferdselsdiskursen sin oppfatning av begrepet 
miljø ikke skiller seg drastisk fra de andre diskursene. 

Selv om det kommer frem i tekstene at det er enighet om bety-
dingen av begrepet miljø, er det hovedsaklig den lokalpolitiske 
diskursen som bruker dette aktivt i sin argumentasjon. 

bro er en miljøbombe
Når det kommer til temaet miljø, argumenteres det for at bro 
vil ha store negative miljøkonsekvenser, bro er en miljøbombe. 
Representanter for lokale velforeninger utrykker det slik til  
Fædrelandsvennen:

«Broalternativene er miljøbomber. De har ingen ting med 
fremtidsrettet trafikkavvikling gjennom by og boligstrøk, 
estetikk og alle de forskjellige miljøaspektene å gjøre.»  
(fvn 15.01.05)

tunnel løser miljøproblemer
Argumentasjonen under temaet miljø fremmer også at tunnel 
vil løse miljøproblemer. 

«Gjennomgangstrafikken i tunnel betyr en stor reduksjon 
av støy, svevestøv, og annen forurensning i bolig- og 

sentrale bystrøk.»  (fvn 12.01.05).
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2.3 oppSUmmering aV   
  analySen

Analysen identifiserer fire diskurser som dominerer debatten 
rundt tunnel eller bro på Gartnerløkka. To av disse diskursene 
kan karakteriseres som konkurrerende fagdiskurser: Den øko-
nomiske samferdselsdiskursen og byplandiskursen. Den lokal-
politiske diskursen kan derimot beskrives som en lekmanns- 
diskurs. Aktørene i denne diskursen har en mening om det fag-
lige, og tar opp konkurransen med fagdiskursene. Aktørene i 
de tre nevnte diskursene er hovedsakelig lokalisert i Kristian-
sand. Aktørene i den siste dominerende diskursen, den regio-
nale fordelingsdiskursen, kan knyttes til kommunene som lig-
ger rundt Kristiansand. 

Diskursene representerer ulike oppfatninger av E39 Gart-
nerløkka – Kleppland prosjektet. På den ene siden oppfatter  
aktører i den lokalpolitiske diskursen og byplandiskursen at det 
dreier seg om et byutviklingsprosjekt. De oppfatter også at det 
er et lokalt prosjekt. Aktørene i den økonomiske samferdsels-
diskursen og i den regionale fordelingsdiskursen ser på sin side 
prosjektet som et vegprosjekt. Samtidig er det en oppfatning 
innen den økonomiske samferdselsdiskursen av prosjektet som 
et nasjonalt prosjekt, mens det i den regionale fordelingsdis-
kursen oppfattes som regionalt. 

Analysen kommer viser hvordan sentrale tema og begreper 
knyttet til planlegging kan tolkes på forskjellige måter og  
ilegges ulik mening. Dette henger sammen med hvilken diskurs 
aktører tilhører og snakker ut i fra.

I den økonomiske samferdselsdiskursen og den regionale kon-
kurransediskursen tillegges økonomi og lønnsomhet stor vekt. 
I byplandiskursen og den lokalpolitiske diskursen sees økonomi 
som uvesentlig.

I den lokalpolitiske diskursen og byplandiskursen er miljø et 
sentralt tema, i den økonomiske samferdselsdiskursen er dette 
mindre viktig.

I den økonomiske samferdselsdiskursen og den regionale  
konkurransediskursen oppfatter man E39 Gartnerløkka – 
Kleppland som et vegprosjekt, i de to andre diskursene opp- 
fattes prosjektet som et byutviklingsprosjekt.

I den økonomiske samferdselsdiskursen oppfattes prosjektet 
som et nasjonalt prosjekt, i den regionale konkurransediskur-
sen oppfattes det som et regionalt 

prosjekt, mens i den lokalpolitiske diskursen oppfattes  
prosjektet som et lokalt prosjekt.

Aktørene i den lokalpolitiske diskursen og byplandiskursen har 
felles interesser, og bruker også felles argumenter. 

Byplandiskursen og den lokalpolitiske diskursen bygger på 
mye av den samme argumentasjonen, men det dreier seg  
likevel om to atskilte diskurser. Lønnsomhet og pris er ikke  
legitime argumenter, E39 er et byutviklingsprosjekt og et lokalt  
 
prosjekt. Disse tre faktorene samler den lokalpolitiske diskursen  
og byplandiskursen. Det som skiller diskursene fra hverandre er 
utgangspunktene, aktørene ser ikke verden fra samme ståsted. 
Mens aktørene i byplandiskursen har sitt utgangspunkt i 
et planfaglig miljø, og ser saken fra dette perspektivet, har  
aktørene i den lokalpolitiske diskursen et lokalmiljøperspektiv.  3
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3.1 UtVikling aV  
  debatten i et  
  diSkUrSperSpektiV

I denne delen presenteres debattens forløp i et diskursivt  
perspektiv. Et mål med dette er å avdekke milepæler og få 
frem eventuelle endringer som oppstår i løpet av debatten. 
Viktige hendelser i debatten trekkes frem og kommenteres i 
forhold til hvilke diskurser det trekkes på. Det vil også kom-
me frem hvordan diskursene påvirker besluttende prosesser.  
Sannhet henger sammen med autorisasjon og makt. Ofte  
eksisterer det mange diskurser samtidig, og de som har diskur-
siv makt er dem som kan definere hva som skal oppfattes som 
sannhet på ulike områder i samfunnet31. Disse aktørene har 
dermed stor påvirkningskraft på ulike samfunnsspørsmål, for 
eksempel i plansaker som behandles i byråd. Dette skyldes at  
avgjørelser som tas, for eksempel i byråd, alltid vil ha diskurser 
som tolkningsrammer32.

Høsten 2003: Statens vegvesen legger frem sitt 
forslag til kommunedelplan 
Når Statens vegvesen i innledningen til debatten anbefaler 
høybro i sitt forslag til kommunedelplan er det den økonomiske 
samferdselsdiskursen de trekker på. Det samme er tilfelle når 
ordføreren sier til nrk at han støtter forslaget om høybro. Ord-
føreren trekker på den økonomiske samferdselsdiskursen når 
han i intervju med nrk legger vekt på de økonomiske sidene 
ved saken: 

«Befolkningen må betale dersom de ønsker 
tunnel i stedet for bro»  (nrk.no 06.05.04).

Ordførerne i Søgne og Songdalen som også uttaler at de  
støtter høybro, trekker på sin side på den regionale fordelings-
diskursen. 

Mai 2004: Behandlingen av planen utsettes 
Våren 2004 representeres den lokalpolitiske diskursen i flere 
avisartikler og avisinnlegg hvor tunnel fremheves som den 
beste løsningen og broløsningen kritiseres. Når bystyret vel-
ger å utsette saken er dette et tegn på at den økonomiske 
samferdselsdiskursen er i ferd med å miste den dominer- 
ende posisjonen den hadde innledningsvis. Det er ikke  
lenger den økonomiske samferdselsdiskursen sin oppfatning av  
prosjektet som er den eneste gyldige.

I løpet av debatten bytter ordføreren i Kristiansand fra den 
økonomiske samferdselsdiskursen til den lokalpolitiske dis-
kursen. Antydningen til et slikt bytte kommer frem i dette ut- 
sagnet gjengitt i Fædrelandsvennen: 

31  Skogheim 2008
32  Hajer 1989

«… klarer vi å løse alle akutte trafikkproblemer er tunnel 
en god løsning. Vi må bære det tyngste økonomiske løftet 
selv. Og jeg er blitt påvirket av at folk åpenbart aksepterer 
å betale litt mer i form av bompenger for å få en tilfreds-
stillende miljøløsning.»  (fvn 14.05.04).

Her argumenterer ordføreren fortsatt ut ifra den økonomiske 
samferdselsdiskursen i første del av sitatet, hvor han uttrykker 
tvil om en tunnel kan gi en god trafikkhåndtering, og i hele 
sitatet ligger det mellom linjene at tunnel oppfattes som en lite 
økonomisk lønnsom løsning. Men i siste setning kommer det 
frem at ordføreren også trekker på den lokalpolitiske diskursen 
sin miljøargumentasjon.

Januar 2005: Statens vegvesen varsler innsigelse til 
tunnelvedtak
Statens vegvesen trekker fortsatt på den økonomiske samferd-
selsdiskursen når de varsler innsigelse til et eventuelt tunnel-
vedtak. Lønnsomhetstankegangen kommer tydelig frem i det 
følgende utsagnet, begrepene samfunnsnytte, kostbart og 
merkostnader viser dette.

«Både høybro, lavbro og tunnel gir god og tilnærmet lik 
samfunnsnytte. Men tunnelalternativet blir atskillig mer 
kostbart enn bro. På grunn av betydelige merkostnader 
har vi sett det som nødvendig å varsle innsigelse mot  
tunnelalternativet i utbyggingen av E 39 gjennom  
Kristiansand.»  (Fvn 12.01.2005)

Januar 2005: Kommunens innleide ekspertgruppe 
konkluderer med at tunnel er best 
I januar 2005 konkluderer ekspertgruppen innleid av Kristian-
sand kommune med at Statens vegvesens utredninger ikke 
har holdbare konklusjoner. Miljøtemaet og kostnadsforskjeller 
er ikke behandlet på en tilfredsstillende måte i følge ekspert-
gruppen. Dette kommer frem i følgende utsagn fra deres rap-
port og i intervju med Fædrelandsvennen:

«Det er prisverdig at en har forsøkt å beregne kostnader 
knyttet til lokale miljøvirkninger. Det gjelder støy og lokal 
luftforurensning. Det er imidlertid et problem at det er 
benyttet nasjonale estimater for slike kostnader som er 
spesifikt lokale. Utover kvantifisering av kostnader knyttet 
til støy og lokal forurensning, er det i analysen ikke gjort 
noe forsøk på å tallfesteøkonomiske kostnader knyttet til 
andre lokale miljøvirkninger. (…) I den kvalitative 
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Figur 3: Artikkel i Fædrelandsvennen 06.01.05

vurderingen av betydningen av slike virkninger bør det 
også tas høyde for at miljøgoder er såkalt inntekts- 
elastiske goder. Det betyr at individenes betalingsvillig-
het for slike goder øker i takt med økningen i individets 
realinntekt. Det bør derfor tas med i betraktningen at 
den implisitte prissetting av slike miljøkostnader normalt 
vil øke med økende realinntekt. Dette momentet forsterkes 
ved at miljøkostnadene strekker seg langt ut i tid og er i  
prinsippet evigvarende ved irreversible miljøinngrep.» 

«Tunnel er enkelt og greit forkastet av vegvesenet fordi 
den koster mer enn lav- og høybro. Men veivesenet har 
aldri svart på om tunnel faktisk kan være verdt prisen.»  
(Fvn 08.01.05)

Ekspertgruppen antyder altså at tunnel vil være en 

bedre løsning enn bro. Ekspertgruppen bidrar til å gi byplan- 
diskursens argumentasjon mer faglig tyngde. Den økonomiske 
samferdselsdiskursen har sterk faglig legitimitet fra starten 
av debatten i og med at den hovedsakelig representeres av 
vegmyndighetene. Ved å engasjere såkalt nasjonal eksper-
tise som fremlegger en rapport med fagtermer og begreper,  
utfordrer aktørene i byplandiskursen den økonomiske samferd-
selsdiskursens faglighet. 

Februar 2005: Kristiansand bystyre vedtar E39 i tunnel 
over Gartnerløkka
Til slutt er det de felles trekkene i den lokalpolitiske diskursen 
og byplandiskursen som ligger til grunn for bystyrets vedtak i 
denne saken. Rådmannen uttrykker seg slik i sin innstilling til 
Bystyret i saken:
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«Tunnel beslaglegger mindre areal i Gartnerløkka-
området. Det gir en bedre framtidig fleksibilitet i 
arealbruk/byutvikling og eventuelle senere endringer 
av veisystemet. Det gir gode muligheter for grønne 
lunger i denne sterkt utnyttede delen av sentrum.»  

Likevel kan det virke som om ordføreren fortsatt trekker litt 
på den økonomiske samferdselsdiskursen når han fokuserer på 
lønnsomhet i intervju med nrk. Han fremhever at det ikke vil 
være stor kostnadsforskjell hvis man følger ekspertgruppens 
måte å regne på:

«… et nytt regnestykke vil føre til at prisforskjellen egent-
lig ikke blir så stor.»  (Nrk.no 06.01.05).

Men lønnsomhetsargumentet brukes nå for å fremme tun-
nelalternativet, ikke bro, slik at det som egentlig skjer er at 
lønnsomhetsargumentet ikke lenger eies av den økonomiske 
samferdselsdiskursen.

En årsak til at det er byplandiskursen og den lokalpolitiske 
diskursen som ligger til grunn for bystyrets vedtak kan være 
at byplandiskursen utfylte den lokalpolitiske diskursen på de 
områdene hvor den økonomiske samferdselsdiskursen var 
dominerende. På grunn av sine felles argumenter ble disse to 
diskursene sammen sterkere enn den økonomiske samferd-
selsdiskursen, som ikke greide å nærme seg noen av de andre  
diskursene på samme måte. 

Den lokalpolitiske diskursen vant økonomitematikken ved at 
de tilegnet seg aktører og argumentasjon knyttet til byplan-
diskursen som var på et like faglig nivå som den økonomiske 
samferdselsdiskursen. Dette gjør at den økonomiske samferd-
selsdiskursens forsøk på å avskrive de andre diskursene som  
useriøse eller usakelige ikke slår rot.

4
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4. 1 diSkUrSanalySenS  
  betydning Videre

Hva bør diskursanalysen av avisdebatten rundt kommunedel-
plan for E39 Gartnerløkka – Kleppland bety for Statens veg- 
vesen, Konseptvalgutredning for Kristiansandsregionen og  
videre arbeid kommunedelplaner og reguleringsplaner?

I caset for denne analysen kunne Statens vegvesen vært tjent 
med å stille seg noen spørsmål vedrørende problemstillinger 
som kommer frem gjennom analysen. Dette gjelder for eksem-
pel forholdet mellom pris og miljø. Det samme gjelder hvorvidt 
E39 Gartnerløkka – Kleppland var et vegprosjekt, et byutvi-
klingsprosjekt, et nasjonalt-, regionalt- eller lokalt prosjekt. Og 
hvem som skulle definere dette? Var det Vegvesenet, kommu-
nen eller noen andre?

Ved oppstart av prosjekter kan diskursanalyseperspektivet 
være nyttig for å forankre prosjektet hos dem som har syns-
punkter knyttet til prosjektet. Da kan man få oversikt over 
hvilke aktører som er sentrale, og hva deres oppfatninger er. 
Videre bør Statens vegvesen spørre seg hvordan vi kan bruke 
samfunnsaktørrollen til å bygge bro mellom våre og andres 
meninger?

I analysen finner vi Statens vegvesen som aktør innen den øko-
nomiske samferdselsdiskursen med fokus på «vegfaget»  og 
økonomi. Bør Statens vegvesen som samfunnsaktør ta ansvar 
for å se utover den diskursen vi selv står i? Har vi et ansvar for 
å få oversikt over hvilke andre oppfatninger det finnes i sam-
funnet av prosjektene vi driver enn de vi har selv? 

Diskursanalysen kan gi et bedre grunnlag for å få inn riktige re-
presentanter i medvirkningsprosesser i fremtidig planlegging.

Det kan være fruktbart å se alle argumenter som legitime, og 
se alle innspill som bidrag som fører til en bedre prosess og et 
bedre resultat. Vegvesenet bør også vise ydmykhet i forhold til 
at vi ikke alltid sitter med fasiten. 

Diskursanalyseperspektivet kan være et hjelpemiddel for å for-
stå hvilken retorikk man bør bruke for å få parter med seg i en 
konstruktiv prosess. Og motsatt: hvilken retorikk man ikke bør 
bruke. Analysen kan indikere hva som bør settes på dagsorden 
tidlig, og hva man kanskje bør vente litt med.

Et sentralt spørsmål er om vi i Statens vegvesen har tilstrekke-
lig fokus på hvordan våre prosjekter påvirker samfunnet ellers? 

Statens vegvesen. (2003). Kommunedelplan for E39 
Gartnerløkka – Kleppland.

Kristiansand kommune, Plan og bygningsetaten, 
Saksdokumenter saksnr 200400284

Artiklene fra nrk.no/sorlandet er hentet ut 19.10.09.
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