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Kortversjon

Denne konseptvalgutredningen omhandler mulige framtidige transportløsninger for Kristiansandsregionen. Den ana-

lyserer både areal- og transportspørsmål, inkludert langsiktig transportmiddelfordeling, restriktive tiltak overfor bil- 

trafikken, framtidige investeringsbehov, jordvernhensyn og forhold knyttet til klimagassutslipp. Utredningen viser  

hvordan ulike arealbruksscenarier virker inn på transportsystemet. Kjøpesenterproblematikken er vurdert særskilt. 
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Dagens situasjon og utfordringer

Kristiansandsregionen består av kommunene Kristian-

sand, Songdalen, Søgne, Iveland og Vennesla i Vest- 

Agder og Lillesand og Birkenes i Aust-Agder. Partene har 

etablert en felles arealplan og inngått belønningsavtale 

med staten om midler til kollektivtransport. Fylkesgrensa 

mellom Aust- og Vest-Agder deler regionen i to. Felles bo- 

og arbeidsmarked medfører behov for samordnet drift,  

felles strategier og politikk på tvers av fylkesgrensa. 

Kristiansand er Norges femte største by og den peker 

seg ut som landsdelssenter og regionalt bysenter. Nesten  

halvparten av den samlede befolkningen på Agder 

bor i Kristiansandsregionen som har ca 130.000 inn- 

byggere.  

Kartet viser en fremskriving av trafikken i Kristiansandsregionen til 2040 forutsatt forventet trafikkvekst. 
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Kristiansand ligger sentralt i transportkorridoren til  

Europa og resten av verden for eksportregionene Sør- 

landet og Vestlandet. E18, E39, rv 9 og rv 41/451 går 

gjennom regionen. Det samme gjør Sørlandsbanen.  

Regionen har en stamflyplass, Kristiansand lufthavn  

Kjevik som ligger ca 15 km fra Kristiansand sentrum. E18 

og E39 er en del av transportkorridoren mellom Oslo, 

Kristiansand og Stavanger og mellom Europa og Vest- 

landet via ferjeforbindelsen Kristiansand – Hirtshals.  

Denne er en del av E39. Kristiansand havn er nasjonal-

havn og intermodalt knutepunkt mellom bil, båt og jern-

bane. 

Trafikkmengdene på E18 og E39 i Kristiansand sentrum 

er i dag på ca 40 000 kjøretøy per døgn. Trafikken er 

vesentlig redusert på hver side av sentrum. I øst er veg-

nettet bygd ut med 4 kjørefelt, men i vest er det mest 

tofeltsveger. Flaskehalsen i sentrum fører til kødannelser 

på hovedvegnettet vest for sentrum i rushtiden.

I dag foregår det ca 390.000 daglige bilturer innenfor 

de 7 kommunene i Kristiansandsregionen. Med forventet 

befolkningsvekst vil folketallet øke med 40.000 innbyg-

gere de neste 20 årene. Dersom dagens reisevaner fort-

setter, vil dette resultere i 150.000 flere daglige bilturer 

i 2040. Utfordringen er hvordan dette skal løses på en 

effektiv og miljøvennlig måte.

Utviklingen av det eksterne kjøpesenterområdet Sørlands- 

parken har ført til konkurranse mellom sentrum (Kvad- 

raturen) og dette området. Denne konkurransen flytter 

tyngdepunktet for handel og svekker Kvadraturen som 

handelssenter. 

Regionen har lange tradisjoner for godt arbeid om areal 

og transport og i arbeid med kollektiv, gange- og sykkel.
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Mål og behov

Samferdselsdepartementet har fastsatt følgende sam-

funnsmål for utredningen:

Innen 2040 skal transportetterspørselen i Kristiansands-

regionen håndteres på en effektiv og miljøvennlig måte. 

Samfunnsmålet inneholder potensielle målkonflikter.  

Følgende er lagt til grunn i utredningen: For de lange bil-

reisene er det lagt mest vekt på effektivitet, mens det for 

de korte bilreisene er lagt mest vekt på miljøvennlighet.

 

Det er også definert effektmål som er det brukerne vil 

oppleve 

Det er definert følgende prosjektutløsende behov

•	 Bedre	fremkommelighet	i	rushtiden	på	de	nasjonale	

 transportkorridorene E18/E39, Rv 9 og utenlands- 

 korridoren mot Danmark og bedre kobling mellom  

 dem. 

•	 Utvikle	et	transportsystem	for	å	ivareta	fremtidig	trans- 

 portvekst i regionen med forutsigbar avvikling. 

•	 Redusert	 bruk	 av	 privatbil	 på	 reiser	 innenfor	 byom- 

 rådet

Konsepter

Konsept redusert biltrafikk
Konseptet er en satsing på miljøvennlig transport i form 

av gang-sykkel- og kollektivtiltak, og innføring av re-

striktive tiltak for å overføre mest mulig av den lokale bil 

trafikken til andre transportformer. For å sikre frem- 

kommeligheten sentralt i byområdet foreslås en ny lav-

bru fra Gartnerløkka og vestover og ny Havnegate for å  

avlaste Vestre Strandgate. For å optimalisere nytten av 

det eksisterende vegnettet foreslås det toplanskryss på 

E39 vestover fra Hannevikdalen. 

Utbyggingen av konseptet er delt i tre faser fra  

2016-2026. Totale investeringskostnader for konseptet er 

beregnet til 6 milliarder kr. 



7

Konseptet er delt inn i følgende faser

fase 1: fra 2016

Bompengeinnkreving med avgift 2 kroner i begge kjøre-

retninger fordelt på 40 innkrevingspunkt. Kollektivruter 

med 10 minutters frekvens i rush og 20 min utenfor rush. 

Beregnet kostnad for bygging av innkrevingspunkt er  

ca 200 mill kr. 

fase 2: 2017 – 2022 

•	 Kollektivknutepunkt

•	 Holdeplassopprusting,	første	del

•	 Gang/sykkelhovedvegen

•	 Hinderfri	framføring	av	bussen,	første	del

•	 5	toplanskryss	på	E18/E39

•	 Sykkelbru	i	Kvadraturen

•	 Kollektiv/gs-bru	på	Eg

•	 Ringbuss	sentrum-sykehuset-HIA

•	 Riving	av	høybru

•	 Ny	lavbru	og	kryss	Gartnerløkka

•	 Ny	adkomst	til	havneområdet

•	 Ny	Havnegate

Beregnet kostnad for denne fasen er ca 3800 mill kr. 

fase 3: 2023 – 2026 

•	 Hinderfri	framføring	av	bussen	sluttføres

•	 Holdeplassopprusting	sluttføres

•	 Gang-/sykkeltiltak	rundt	hovedtraseen

•	 Gang-/sykkeltiltak	i	lokalsentre

Beregnet kostnad for denne fasen er ca 2000 mill kr. 
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Konsept Ytre ringveg
Også dette konseptet er en satsing på miljøvennlig trans-

port i form av gang-sykkel- og kollektivtiltak, og inn- 

føring av restriktive tiltak for å overføre mest mulig av 

den lokale biltrafikken til andre transportformer. For å 

sikre fremkommeligheten sentralt i byområdet foreslås en 

ny lavbru i fra Gartnerløkka og vestover og ny Havnegate 

for å avlaste Vestre Strandgate. For å optimalisere nytten 

av det eksisterende vegnettet foreslås også her 5 toplans-

kryss på E18/E39. 

Konseptet inneholder ny ringveg mellom Narvika og Brei-

mykrysset. Det er vedtatt en kommunedelplan for E39 

fra Breimyr til Volleberg. Den er lagt til grunn for utbyg-

gingen på strekningen. Rv9 endres fra Krossen og syd-

over hvor vegen legges i Ledningendalen vest for dagens  

trasé. Ny vegforbindelse til Kjevik legges over Hamre-

vann. Vegen vil også betjene nye boligområder som er 

foreslått i den regionale arealplanen. I søndre Vågsbygd 

foreslås den planlagte parsellen fullført for å miljøavlaste 

boligbebyggelsen langs veien. 

Utbyggingen av konseptet er delt i seks faser fra 2016–

2031. Tiltak for kollektiv, gange og sykkel er det samme 

som i konsept redusert biltrafikk. Totale investeringskost-

nader for konseptet er beregnet til 12,5 milliarder kr.

 

Konseptet er delt inn i følgende faser

fase 1: 2016

Bompengeinnkreving med avgift 2 kroner i begge kjøre-
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retninger fordelt på 40 innkrevingspunkt. Kollektivruter 

med 10 minutters frekvens i rush og 20 min utenfor rush. 

Beregnet kostnad for bygging av innkrevingspunkt er  

ca 200 mill kr. 

fase 2: 2017 – 2020 

•	 Kollektivknutepunkt

•	 Holdeplassopprusting,	første	del

•	 Gang/sykkelhovedvegen

•	 Framkommelighetstiltak	for	bussen

•	 5	toplanskryss	på	E18/E39

•	 Sykkelbru	i	Kvadraturen

•	 Kollektiv/gs-bru	på	Eg

•	 Ringbuss	sentrum-sykehuset-HIA

•	 Riving	av	høybru

•	 Lavbru	og	kryss	Gartnerløkka

•	 Ny	adkomst	til	havneområdet

•	 Havnegate

Beregnet kostnad for denne fasen er 3200 mill kr.

fase 3: 2021 – 2024 

•	 Hinderfri	framføring	for	bussen	

•	 Holdeplassopprusting	sluttføres

•	 Gang-/sykkeltiltak	rundt	hovedtraseen

•	 Gang-/sykkeltiltak	i	lokalsentre

Beregnet kostnad for denne fasen er ca 2500 mill kr. 

fase 4: 2025 – 2027

•	 E18/E39	fra	Narvika	til	Breimyrkrysset	med	kryss	til	

 Rv 9 og Fv 1 

•	 Ny	Rv	9	i	Ledningedalen

Beregnet kostnad for denne fasen er ca 3600 mill kr. 

fase 5: 2028 – 2029

•	 E39	fra	Breimyrkrysset	til	Volleberg.	

Beregnet kostnad for i denne fasen er ca 1400 mill kr.

 fase 6: 2030 – 2031

•	 Søndre	del	av	Vågsbygdvegen

•	 Veg	til	Kjevik	over	Hamrevann.	

De to prosjektene er ikke prioritert i forhold til hver- 

andre. Prioritering mellom prosjektene må skje på et  

senere tidspunkt. Beregnet kostnad for denne fasen er ca 

1400 mill kr. 

 

.
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 Samfunnsøkonomisk analyse

Ingen av de sammensatte konseptene er lønnsomme  

for de prissatte virkningene. Konseptet med ringveg  

er det beste med netto nytte pr budsjettkrone (NN/B) på 

ca -1,12, mens konseptet kollektiv-, gang- og sykkelsat-

sing får NN/B på -1,54.

For de ikke-prissatte virkningene er det små forskjeller 

mellom konseptene. Begge vurderes å være litt positive i 

forhold til 0-konseptet. Konsept redusert biltrafikk er det 

beste. 

Samlet sett vurderes begge konseptene å være sam-

funnsøkonomisk ulønnsomme. 
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Regionale virkninger, fordelingsvirkninger, bærekraft

Ytre ringveg er det beste konseptet når det gjelder de  

aller fleste temaene under regionale virkninger. Kon- 

septet redusert biltrafikk er noe bedre for tema areal- 

utvikling.

Utgangspunktet for vurderingen av virkninger for areal- 

utviklingen er om konseptene bidrar til fortetting eller 

ikke, og forskjellen mellom konseptene er liten. Når det 

gjelder konkurranseforholdet mellom Kvadraturen og 

Sørlandsparken er det tilnærmet ingen forskjeller mellom 

konseptene. I et kort tidsperspektiv kommer konseptet 

Ytre ringveg best ut, men i et lengre tidsperspektiv stil-

ler de to konseptene likt fordi de inneholder like mye  

satsning på gang/sykkel og kollektivtransport. 

Konseptene sidestilles for virkninger for interessent- 

grupper med interesser knyttet til gang/sykkel/kollektiv.

I et kort tidsperspektiv for tema bærekraft har det relative 

konkurranseforholdet mellom privatbilen og kollektivtran-

sport, gange og sykkel størst betydning. All erfaring tilsier 

at forbedringer for kollektivreisende, gående og syklende 

ikke vil føre til flere reisende med disse transportmidlene 

dersom forholdene (reisetid og kostnad) for privatbilistene 

blir enda bedre. 

I et lengre tidsperspektiv er det nødvendig å ha tilgang på 

vesentlig økt kapasitet på kollektivtrafikk og sykkel for å 

unngå kø og ustabilitet i transportsystemet i Kristiansands-

regionen. 
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Risiko og sårbarhet

Under dette temaet er trafikksikkerhet og samfunns- 

sikkerhet behandlet. Ytre ringveg anbefales ut fra en  

vurdering av trafikksikkerhet og naturgitte, samfunns-

skapte og prosjektskapte risikofaktorer. Redusert bil- 

trafikk er mer sårbart fordi en her kun har et system for 

både gjennomgangstrafikken og lokaltrafikken. Det gir 

mindre fleksibilitet i forbindelse med uønskede hendelser. 

Begge konseptene er vesentlig bedre enn 0-konseptet. 
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Drøfting og anbefaling

Det anbefales at konsept ytre ringveg legges til grunn for 

videre planlegging. I den videre planleggingen bør kon-

septene optimaliseres ved å øke nivået på de restriktive 

tiltakene og ved justering av kollektivtiltakene. Dette vil 

bedre samfunnsnytten og de trafikale virkningene. 

Anbefalingen bygger på de relative forskjellene i mål-  

og kravoppnåelse og samfunnsøkonomi mellom de to  

konseptene. Det anbefales å starte utbyggingen på  

Gartnerløkka. Dette er det mest kritiske punktet i infra-

strukturen 

i dag og fremover mot 2040. Etterfølgende utbygging 

bør sikre kapasitet og fremkommelighet for kollektiv- 

trafikken, gående og syklende, og på riksvegnettet. Ny 

veg til Kjevik og i Søndre Vågsbygd anbefales som siste 

trinn i utbyggingsrekkefølgen. 

Planlegging etter plan- og bygningsloven er en kritisk 

faktor for å sikre framdrift i utbyggingen. Det anbefales 

derfor en sterk prioritering av planlegging i den videre 

prosessen. 
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Oppfyllelse av samfunnsmålet

Samferdselsdepartementet har fastsatt følgende sam-

funnsmål:

 Innen 2040 skal transportetterspørselen i 

 Kristiansandsregionen håndteres på en effektiv 

 og miljøvennlig måte. 

I dette ligger en målkonflikt, som også gjenspeiles i  

Nasjonal transportplan, der både effektiv transport i trans-

portkorridorene og miljøvennlig transport er viktige mål.

Å redusere biltrafikken er den mest effektive strategien 

for å oppfylle samfunnsmålet om håndtering av transport- 

etterspørselen på en miljøvennlig måte. Dette vil være 

med på å redusere utslipp av klimagasser og redusere 

miljøbelastningene i nærmiljøet. De restriktive tiltakene 

som er beregnet viser et potensiale for overføring av bil-

trafikk til mer miljøvennlige transportformer. Det er be-

hov for enda sterkere tiltak dersom målet om en reduk-

sjon i klimagassutslippene skal nås. I den videre prosessen 

bør derfor sterkere restriksjoner vurderes. 

Sterkere restriktive tiltak vil kunne redusere trafikken til/

fra Kvadraturen på dagens E18/E39 ytterligere. Trafikken 

på den ytre ringvegen vil i liten grad bli påvirket av ster-

kere restriktive tiltak fordi dette er gjennomgangstrafikk 

som ikke har mulighet til å velge en alternativ rute, og 

som i liten grad vil endre reisemiddelvalg. 

I tillegg vil en teknologisk utvikling av en mer miljøvennlig 

bilpark redusere utslippene ytterligere. Det er imidlertid 

lite sannsynlig at hele bilparken i Kristiansandsregionen 

er skiftet ut med en bilpark uten utslipp av klimagasser 

innen 2040. Det er stadig flere biler som slipper ut lite 

klimagasser, men trafikkveksten i Kristiansandsregionen 

vil være så stor at den oppveier mye av gevinsten. Uan-

sett vil det store antallet biler medføre trengsel og opp-

rettholde barrierer, utrygghetsfølelser, trafikkulykker og 

arealbeslag til vegformål.  

Det mest effektive tiltaket for å oppfylle samfunnsmålet  

om at transportetterspørselen skal håndteres på en  

effektiv måte er å bygge ut vegnettet med kortest mulig 

kjøreavstander, høy hastighet og stor kapasitet. Å bygge 

ut vegsystemet gir også alternativ trasé ved uforutsette 

hendelser. Tid med full stopp som følge av ulykke eller 

annet begrenses og forutsigbarheten øker.

Sammenligningen av de mest effektive tiltakene for å nå 

et effektiv og miljøvennlig transportsystem viser at til- 

takene medfører enten at man oppnår en effektiv hånd-

tering av transportetterspørselen eller en miljøvennlig  

transport. Å bygge et mer robust vegsystem gir økt  

effektivitet og økt robusthet, men legger også til rette for 

at bruken av bil opprettholdes eller øker.

Det er vanskelig å finne tiltak hvor man oppnår begge 

faktorene i samfunnsmålet samtidig. I tråd med forutset-

ningene i gjeldende nasjonal transportplan er det prio-

ritert mellom trafikantgrupper slik at gjennomgangstra-

fikken skal sikres en effektiv framkommelighet på det 

overordnede vegnettet, mens lokal trafikk i størst mulig 

grad overføres fra bil til gange, sykkel eller kollektiv. 

Arealutviklingen i regionen vil ha avgjørende betydning 

for transportetterspørselen og konkurranseforholdet 
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med gange, sykkel og kollektivtransport. Med andre ord 

er det en målsetting å ikke legge til rette for mer biltra-

fikk pr innbygger. En høyere ambisjon ville være å holde 

biltrafikken på samme nivå som i dag. Det ville i såfall 

innbære at innbyggerne i regionen skulle ha færre og/

eller kortere reiser enn i dag i 2040. 

For å bedre balansen i konkurranseforholdet mellom  

Kvadraturen og Sørlandsparken, må de restriktive tiltak- 

ene i form av trafikantbetaling og parkeringsrestriksjoner 

gjelde for begge områdene. I tillegg bør fremtidig bolig-

bebyggelse ikke ensidig bygge opp under Sørlandsparken 

som handelsområde. Det innebærer at den fremtidige 

boligbebyggelsen ikke bør konsentreres øst i regionen. 

Transportberegningene viser at det økte kollektivtilbu-

det i seg selv gir begrenset effekt på det totale trafikk-

arbeidet i regionen. Selv med høy frekvens og hinder-

fri framføring konkurrerer ikke bussen tidsmessig med  

biltrafikken. Ved avviklingsproblemer for biltrafikken i 

mellom Kvadraturen og Sørlandsparken. For næringsut-

viklingen vil en konsentrasjon i Sørlandsparken gi vesent-

lig mer transport enn en konsentrert utbygging rundt  

Kvadraturen eller en spredning av næringsutviklingen  

regionen. Spredt boligbygging gir også vesentlig mer 

transport enn en konsentrert utbygging. For å minske 

det fremtidige transportbehovet er det viktig å lokalisere 

mest mulig fremtidig boligbebyggelse sentralt i regionen. 

Områder som bygges ut utenfor eksisterende sentra må 

kunne betjenes med kollektivtrafikk og må ses i sammen-

heng med dagens kollektivsystem. 

Et av effektmålene er at ”Prosentvis vekst i biltrafikken 

i Kristiansandsregionen skal være mindre enn prosentvis 

vekst i befolkningen fra 2010 til 2040 målt i trafikkar-

beid”. Dette innebærer at man må innføre tiltak som 

medfører at veksten i trafikk skjer ved at kommunene 

driver en arealplanlegging som reduserer transportbe-

hovet for privatbil og at transporten kan løses effektivt 
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rushperioden vil bussen komme fortere fram enn biltra-

fikken, men dette er marginalt og rushperioden utgjør 

en liten andel av transportarbeidet over døgnet. Dette 

resulterer i at nytten for kollektivtrafikken i de samfunns-

økonomiske beregningene ikke oppveier de økte drifts-

utgiftene som følge av den økte frekvensen. Hovedkon- 

klusjonen er at et godt kollektivsystem alene ikke er nok 

for å overføre trafikk fra bil til kollektiv. 

Begge konseptene er vurdert som samfunnsøkonomisk 

ulønnsomme. Dette skyldes i stor grad at de vurderte  

kollektivtiltakene er overdimensjonert i forhold til over- 

føringen av reisende fra bil til buss. Dette utgjør den 

største negative summen for de prissatte virkningene. 

En utforming av kollektivtiltakene vil dermed bidra til at 

det samfunnøkonomiske regnskapet går i positiv retning.  

Konsept Ytre ringveg anbefales tross negativ sam-

funnsnytte fordi en ytterligere belastning av vegnettet i  

regionen uten at det bygges ytterligere kapasitet i veg-

nettet eller innføres sterke restriktive tiltak mot den lokale 

biltrafikken vil føre til svært dårlig fremkommelighet og 

lav forutsigbarhet for gjennomgangstrafikken. Det finnes 

ingen gode omkjøringsalternativer rundt Kristiansand, 

noe som fører til at de nasjonalt viktige trafikkstrømmene 

blokkeres. Ut fra målene i nasjonal transportplan vurde-

res det som vesentlig å sørge for fremkommelighet på 

hovedvegene i Kristiansandsregionen. 

Det er gjort beregninger med ulik plassering av bom- 

stasjoner og ulike bomtakster inkl. rushtidsavgift. Be-

regningene viser at man minst må fordoble taksten i  

forhold til dagens nivå for at endringene i trafikkmeng-

der og reisemiddelvalg skal være vesentlig. I tillegg bør 

dette kombineres med restriktive tiltak på parkering og et 

bevisst forhold til samordnet arealbruk for å oppnå miljø- 

målene som er satt. Restriktive tiltak kan ikke bare innføres i 

sentrumsområdet av Kristiansand for å oppnå ønsket effekt, 

de samme tiltakene må også innføres for Sørlandsparken. 
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Den trafikken som påvirkes av restriktive tiltak er hoved- 

sakelig lokaltrafikk i Kristiansandsområdet. Gjennom-

gangstrafikk som ikke har start eller slutt i Kristiansands-

regionen påvirkes ikke i særlig grad av de restriktive 

tiltakene. Denne trafikken vokser til omtrent ÅDT 20 

000 fram til 2040. Dette i seg selv skaper utfordringer 

for framkommeligheten. En ytre ringveg vil kunne føre  

denne trafikken utenom byområdet. Det er viktig at 

denne ringveien ikke lokaliseres for nær Kristiansand  

sentrum. Utredningen peker på at ringvegen i første rek-

ke skal betjene gjennomgangstrafikken slik at en oppnår 

målet om effektiv transport for denne gruppen. 

Lokaltrafikken skal i størst mulig grad overføres til kol-

lektiv, gange og sykkel. Dette skjer ved restriktive tiltak 

som bompenger og parkeringsrestriksjoner og ved en 

god arealplanlegging. Dette må til for å bidra til målopp- 

nåelsen om å løse etterspørselen på en miljøvennlig 

måte. Med en ringveg lokalisert nærmere sentrum, vil 

lokaltrafikken også velge denne ringveien og trafikk- 

veksten vil ikke begrenses uten at det også her innføres 

høye takster. Når gjennomgangstrafikken er ført uten- 

for byen med ytre ringveg vil resterende trafikk til/fra 

Kvadraturen bli omtrent som på dagens nivå målt i ÅDT. 

Konklusjonen er at et godt kollektivsystem i seg selv ikke 

vil føre til vesentlige endringer i trafikkveksten og trans-

portmiddelvalg. Det eneste som forskyver konkurranse-

forholdet mellom bil og andre reisemiddel er innføring  

av høye bomtakster, restriktiv parkeringstilgang og  

samordnet areal og transportplanlegging. Bruker man 

restriktive tiltak ovenfor bilbruken vil et godt kollektiv-,  

gange- og sykkeltilbud være nødvendig og gradvis bli 

mer og mer lønnsomt etter hvert som overføringen 

øker. Bygges en ytre ringvei vil man føre gjennomgangs- 

trafikken, som i liten grad påvirkes av de restriktive  

tiltakene, utenom vegsystemet ved Kristiansand sentrum. 

Bygges ikke ringveien vil det være nødvendig med enda 

kraftigere restriktive tiltak for å få trafikken ned på et 

nivå som sikrer fremkommeligheten for gjennomgangs- 

trafikken. Da må i prinsippet enda mer av lokaltrafikken 

overføres til kollektiv, gange og sykkel. 

0-konseptet innebærer at dagens transportsystem  

videreføres uten vesentlige tiltak. Dette vil gi økende 

fremkommelighetsproblemer for alle trafikantgrupper  

og svært ustabil avvikling i vegsystemet frem mot 2040. 

Samfunnsøkonomisk for de prissatte virkningene kom-

mer dette konseptet godt ut fordi det ikke gjøres noen 

investeringer, men for alle andre vurderte faktorer  

(miljøbelastning, robusthet, fremkommelighet, risiko  

og sårbarhet, regionale virkninger, ikke prissatte  

virkninger) kommer dette konseptet dårligst ut. 
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Anbefaling

Konseptet Ytre ringveg anbefales lagt til grunn 

for den videre utviklingen av transportsystemet 

i Kristiansandsregionen. Konseptet gir både god 

fremkommelighet for gjennomgangstrafikken på 

det overordnede vegnettet og økt potensiale og 

mulighet for miljøvennlig transport for lokaltra-

fikken. det anbefales en utbyggingsrekkefølge 

hvor utbygging over gartnerløkka, fremkomme-

lighetstiltak for havnetrafikken, kollektivtrafikken 

og gange/sykkel og optimalisering av dagens veg-

nett utgjør første fase. i den videre planleggingen  

må kraftigere restriktive tiltak og justering av  

kollektivtiltakene vurderes for å optimalisere de 

trafikale virkningene og bedre samfunnsnytten. 

videre utbygging bør sikre fremkommeligheten på 

riksvegene e18, e39 og rv9 gjennom bygging av 

ytre ringveg og e39 fra Breimyrkrysset og vestover. 

ny veg til Kjevik og søndre vågsbygd anbefales 

som siste del av utbyggingen.

 

følgende prinsipper er lagt til grunn for 

anbefalingen:

•	 Tilrettelegge	for	framtidig	fleksibilitet	når	det	

 gjelder valg av virkemidler

•	 Begynne	sentralt	med	tiltak	som	har	effekt	for	mange

•	 Et	system	som	bidrar	til	samordnet	areal-	og	transport-

 planlegging og ikke innbyr til byspredning

•	 Innkrevingsordning	som	differensierer	mellom	

 korte og lange reiser

•	 Innkrevingsordning	som	kan	tilpasses	ulike	regimer	

 fra ren finansiering til stram styring av den lokale 

 biltrafikken 

Det anbefalte konseptet vil fra 2027 ha god målopp- 

nåelse i forhold til effektiv transport. Situasjonen er om-

trent som i 2010 og vesentlig bedre enn situasjonen vil 

være dersom det ikke gjøres tiltak ut over det som alle- 

rede er finansiert. Både økt framkommelighet og re-

duserte avstandskostnader oppnås. Det er imidlertid  

begrenset måloppnåelse i forhold til miljøvennlig trans-

port fra konseptet alene. 

I det anbefalte konseptet er det prinsippet om et godt 

kollektivsystem og behov for restriktive tiltak som er for-

søkt framstillt, og ikke et helt konkret forslag til betjening. 

Takstnivået som er vist i anbefalingen er omtrent på da-

gens nivå. Dette viser at hvis man legger seg på dette nivå-

et vil man ikke oppnå noen av miljøkravene. Det er derfor 

behov for høyere trafikantbetaling for bilistene for å kunne 

oppnå miljøkravene. I den videre planleggingen vil det der-

for være viktig å se på sammenhengen mellom nivået på 

bompengetakstene og tilbudet til kollektivbrukerne.

Analysene viser at reduksjon i klimagassutslipp fra bil- 

trafikk i Kristiansandsregionen ikke kommer som følge av 

å bygge ny veg, men heller ikke fra å la være å etablere 

ny infrastruktur. Redusert tilgang til parkeringsplass, økt 

trafikantbetaling og teknologiutvikling vil kunne bidra i 

ønsket retning. 

En omkjøringsveg gir rom for å legge begrensinger på 

den lokal trafikken på dagens vegnett. Dette kan være 

økt trafikantbetaling, rushtidsavgift, redusert fram- 

kommelighet, redusert hastighet, parkeringsrestriksjoner 

og å bygge om kjørefelt til kollektivfelt som ledd i hinder-

fri framføring av buss. Tiltak kan gjennomføres gradvis.
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Prinsippet om å begynne sentralt, der trafikkmengdene 

er størst og virkningene av tiltak berører flest, er en  

direkte årsak til at ny veg til Kjevik, ytre del av fv 456 

Vågsbygdvegen og E39 Breimyrkrysset – Volleberg er 

foreslått i de senere prosjektfasene.

Ny veg til Kjevik kan vurderes som en isolert planopp-

gave. Krav til framkommelighet og reisetid har ikke gitt 

faglig grunnlag for å prioritere denne vegen høyere. Der-

som nasjonale føringer tilsier en forsert realisering, kan 

oppgaven ses isolert og uten direkte sammenheng med 

transporten i korridor 3.

Konkret løsning for E39 over havna foreslås avklart i 

planprosess for ny løsning fra Gartnerløkka og vestover.  

Kriterium for valg bør være en mest mulig direkte føring 

og maksimalt 1 kryss.

loKalvegBru på gartnerløKKa

Gartnerløkkakrysset er et kritisk element både for de  

nasjonale transportkorridorene og for den lokale trans-

porten. Den ustabile avviklingen medfører at ny lokalveg-

bru er påkrevd for å nå mål om effektiv transport og for-

utsigbar transporttid. Lokalvegbrua er også avgjørende 

for hinderfri framføring av buss. 

Lokalvegbru må ses i sammenheng med kapasitet i  

Gartnerløkkakrysset og med transport over havna. Dette 

tiltaket er komplisert å bygge fordi trafikken må gå gjen-

nom anleggsområdet. Utredningen viser at anlegget er 

realiserbart, men videre planlegging må legge betyde-

lig vekt på å begrense risiko og sårbarhet samt å ivareta  

helse, miljø og sikkerhet for dem som skal bygge anleg-

get og for trafikantene som passerer anleggsområdet. 

Lokalvegbrua er omfattet av vedtatt kommunedelplan 

for E39 og her kan man gå videre med reguleringsplan. 

I forbindelse med videre planleggingen bør det vurde-

res om også veg gjennom Ledningedalen bør planlegges 

og bygges samtidig for å avlaste bydelen Grim og sikre 

fremkommeligheten på Rv9. Løsningen vil også gi bedre 

atkomst til/fra havna. De gjennomførte analysene viser 

et stort behov for økt framkommelighet på strekningen 

Gartnerløkka - Kolsdalen. Tiltaket bør derfor etableres så 

raskt som mulig. 

KartHeiKrYsset, rona og HånesKrYsset

De 3 toplankryssene på E39 på strekningen bør supple-

res med midtdeler fra Breimyrkrysset til Brennåsen og 

med kollektivfelt fra Mjåvatn til Breimyrkrysset. Dette er 

mindre tiltak som gir bedre kapasitet i kryss. Disse har 

karakter av strakstiltak og anbefales prioritert i perioden 

2017-2020. Det må lages reguleringsplaner før bygging.

fremKommeligHetstiltaK for KolleKtivtra-

fiKKen, gange og sYKKel

Fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken er vurdert i 

rapporten ”Bussmetrovisjonen blir virkelighet” fra august 

2010. Mål og ambisjonsnivå i denne bør legges til grunn 

for videre utvikling av bussmetroen. 

Tiltakene for gående og syklende bør baseres på eksis-

terende planer i regionen. Det er imidlertid behov for 

å se tiltak i sammenheng på tvers av transportformene 

og i sammenheng med annen arealplanlegging og – 

utvikling. Samlet omfang av kollektiv- og sykkeltiltak  

må vurderes underveis i prosessen. Lokalvegbru bør  

prioriteres som første tiltak for hinderfri framføring av 

buss.
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Bru til sYKeHuset

Tiltaket gir sikrere adkomst til sykehuset og grunnlag for 

hinderfri framføring av buss og sykkel fra øst og nord. 

Brua kan også brukes av nødetatene. Å åpne brua for  

annen trafikk vil medføre en økt belastning i Baneheia-

tunnelen. Merbelastningen kommer av trafikk nordfra 

som vil veksle felt på den mest belastede strekningen 

inne i tunnelen. Dette er transportnettets mest sårbare 

punkt, og bør ikke belastes mer enn nødvendig. Når ytre 

ring er etablert og Baneheiatunnelen er avlastet, kan det 

vurderes om brua bør åpnes for annen trafikk. Utform- 

ingen av brua må ses i sammenheng med aktuelle  

trafikantgrupper og ytre ringveg. 

Ytre ringveg

Vegen gir nødvendig robusthet i transportsystemet ved 

at to parallelle veger leder gjennom og forbi byområdet. 

Strekningen Otra – Gartnerløkka er kritisk når det gjelder 

robusthet i vegsystemet. Uønskede hendelser kan gi full 

stopp i trafikken. Omkjøring må skje via sentrumsgatene. 

Ringvegen muliggjør også differensiering av tiltak, slik at 

begge punktene i samfunnsmålet kan oppnås. 

Ringvegen bør starte på bysiden av Topdalsfjorden og 

ende i Hannevikdalen. Nærmere detaljering krever en 

kommunedelplan med konsekvensutredning. I arbeidet 

med kommunedelplan bør linjeføring og kryssplassering 

vurderes nærmere.

På grunn av kapasitetsutfordringene i Baneheia og på 

Gartnerløkka, bør Ringvegen være ferdig bygd senest 

2027. Med 2 års byggetid gir dette byggestart 2025. 

Planprosessen tar erfaringsmessig 8-13 år, her trolig nær-

mere 13, og bør igangsettes snarest mulig. 

Etablering av en ytre ringveg gir et robust transportsystem 

i Kristiansandsregionen i 2040 som gir mulighet for å:

•	 prioritere	kollektiv-,	gang-	og	sykkeltransport
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•	 prioritere	næringstransport,	effektiv	gjennomkjøring		

 og effektiv transport til og fra havn

•	 regulere	bilbruk	gjennom	restriktive	tiltak	for	

 sentrumsrettet trafikk. Sentrumsrettet trafikk kan 

 defineres lokalt og kan også omfatte trafikk til og 

 fra Sørlandssenteret.

•	 avlaste	det	sårbare	systemet	i	Baneheiatunnelen	

 og bidra til at Kvadraturen ikke overbelastes med 

 biltrafikk

•	 gi	trafikantene	mulighet	til	å	velge	andre	

 kjøreruter ved uhell eller ulykker

e39 BreimYrKrYsset – søgne grense

Køsituasjonen både morgen og ettermiddag tilsier behov 

for tiltak, men begrenset kapasitet nærmere sentrum til-

sier at det neppe er gunstig å prioritere denne parsellen 

før ytre ringveg. Dette ville flyttet køen inn til den mest 

sårbare delen av transportsystemet.

Det er behov for toplankryss og firefelts veg på strek-

ningen. I konseptene ligger den allerede vedtatte kom-

munedelplanen for E39 på strekningen Fidjane – Søgne 

grense. Det er vurdert om smal 4-feltsveg i dagens trasé 

er et alternativ til vedtatt kommunedelplan på strek- 

ningen fra Hannevikdalen til Volleberg. Smal 4-feltsveg 

gir enten høye skjæringer eller utfylling i vernet vassdrag. 

Veg i dagens trasé innfrir ikke vegnormalenes krav til  

stigning. Smal 4-felts veg er rimeligere å bygge enn den 

anbefalte løsningen, men med den kunnskapen som 

foreligger er det ikke funnet faglig grunnlag for å an- 

befale en slik løsning. 

Det anbefales at vedtatt kommunedelplan legges til 

grunn, men denne suppleres med midtrekkverk på  

eksisterende tofelts veg. Samlet anbefaling for E39 Brei-

myrkrysset – Søgne grense blir da:
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•	 Toplankryss	i	Breimyrkrysset	og	Brennåsenkrysset	

 etableres i perioden 2017-2020.

•	 Kollektivfelt	og	hinderfri	framføring	for	buss	på		

 strekningen Mjåvatn – Breimyrkrysset etableres senest 

 i samme periode.

•	 Midtdeler	etableres	som	midlertidig	tiltak	på	

 hele strekningen innen 2020.

•	 Ny	veg	i	vedtatt	trasé	etableres	i	perioden	

 2028 – 2029.

E39 i ny trase gir samtidig parallell lokalveg og er vesent-

lig bedre enn dagens omkjøringsveg ved ulykker og ved-

likehold.

Konseptvalgutredningen for E39 mellom Søgne grense 

og Ålgård i Rogaland anbefaler en strategi med utbyg-

ging av de mest ulykkesbelastede strekningene først i 

perioden. Prioritet 1 og 2 i konseptvalgutredningen om-

fatter ikke prosjekter i Søgne kommune. Koordinering av 

prosjekter i Kristiansand og Søgne kommune knyttet til 

E39 anbefales koordinert i forbindelse med senere NTP-

prosesser. 

nY veg til KjeviK flYplass

Vegen til flyplassen er riksveg og passerer i dag tett på 

viktige friområder og boligområder. Vegen representerer 

en barriere og et miljøproblem. Det er utredet to varian-

ter. Disse ansees ikke som konseptuelt forskjellige. Fordi 

et nytt, stort boligområde planlegges mellom E18 og fly-

plassen bør arealene for en ny trasé sikres raskt, selv om 

det å bygge vegen er prioritert etter de sentrumsnære 

tiltakene, ytre ringveg og E39 vestover.

videre planlegging

I den videre planleggingen må sterkere restriktive til- 

tak og justering av kollektivkonseptet vurderes for å  

optimalisere de trafikale virkningene og bedre samfunns-

nytten i det anbefalte konseptet. 

Framdriften som skissert i konseptene gir stort behov for 

planlegging etter plan- og bygningsloven. Trafikkveksten 

i regionen medfører behov for koordinert planlegging 

og bygging av det anbefalte konseptets delprosjekter 

for å oppnå samfunnsmålet og effektmålene. De ulike 

delprosjektene er avhengig av planavklaring før de kan 

gjennomføres. På neste side er det gitt en oversikt over 

planbehovet for delprosjektene. 

Det lange tidsperspektivet for utvikling av konseptet gjør 

at det bør legges vesentlig vekt på fleksibilitet og robust-

het i løsningene som velges. Forsering av tidsplanen for 

enkeltprosjektene kan ha vesentlige virkninger for trans-

portsystemet som helhet. Det bør derfor stilles krav om 

en vurdering i forhold til konseptet som helhet dersom 

rekkefølgen av delprosjektene fravikes. 
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Tiltak

Plannivå  
(Første fase etter 
ferdig KVU)

Planleggings- 
varighet frem  
til bygging

Oppstart 
planlegging

Oppstart  
bygging/drift Merknad

Avklaring av nivå 
for restriktive 
tiltak

Mulighetsstudie 1-2 år 2012 - Avklaring av nivå på trafikant- 
betaling og bompengepotensialet. 

Bussbetjening Opplegg for 
utvikling av 
buss-systemet

1-2 år 2012 2014 Videre klarlegging av bussystemet 
med utgangspunkt i rapporten 
”Bussmetrovisjonen blir Virkelighet”, 
datert august 2010. 

Lokalvegbru 
Gartnerløkka

Regulerings- 
plan 

6 år 2012 2017 Kommunedelplan med KU er  
vedtatt

Bru ved sykehuset Regulerings- 
plan

5 år 2012 2019 Koordineres med plan for ytre 
ringveg.

Bomstasjoner Regulerings- 
planer/
byggesøknad

2 år 2014 2016 Geografisk spredt innkreving i ca  
40 punkter

Infrastruktur-
tiltak buss og 
sykkel (hinderfri 
framføring)

Regulerings- 
planer

Kontinuerlig 2014 Kontinuerlig Kontinuerlig planlegging og  
bygging gjennom perioden 

Ytre ringveg Kommunedel- 
plan m/KU 

12 år 2012 2025 Må bygges sammen-hengende fra 
Narvika til Breimyrkrysset for å gi  
effekt for gjennomgangstrafikken. 

Ny Havnegate Regulering- 
plan

6 år 2014 2019 Må planlegges sammen/parallelt 
med lokalvegbru

Ny veg til Kjevik Kommunedel- 
plan m/KU

3 år 2012 Kommunedelplan bør utarbeides 
tidlig for å sikre arealene og hindre 
fremtidige konflikter

Toplankryss E18 
og E39

Regulerings- 
planer 

2 år 2015 2018 Bør utvides med midtdeler på E39

Veg i 
Ledningedalen

Kommunedel- 
plan m/KU

8 år 2018 2026 Ved å skyve denne fram i tid kan 
framkommeligheten i Gartnerløkka 
bedres noe. Tidligere oppstart av 
planlegging bør vurderes 

Ny veg til Kjevik Regulerings- 
plan

5 år 2021 2030 Kommunedelplan vedtatt i 2017  
(se over)

E39 
Breimyrkrysset 
– Volleberg

Regulerings- 
plan

6 år 2022 2028 Kommunedelplan med KU er 
vedtatt.

Vågsbygdvegen 
syd

Regulerings- 
plan

5 år 2025 2030 Kommunedelplan med KU er 
vedtatt.
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fase 2 av samferdselspaKKa for 

Kristiansandsregionen

St.prp.nr 98 ( 2008-2009 ) Om utbygging og finansier-

ing av Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 

legger opp til at det skal utarbeides en samferdselspakke 

for Kristansandsregionen fase 2, og  at det kan brukes 

om lag 160 millioner kroner fra fase 1 til planlegging  

og forberedelse av en eventuell fase 2. Midlene kan  

imidlertid ikke stilles til disposisjon før resultatet av KS1  

av denne konseptvalgutredningen foreligger.

Denne utredningen viser at det er nødvendig med et 

høyfrekvent og attraktivt kollektivtilbud med betydelig 

større midler til drift av kollektivtransport enn dagens 

nivå. Dette må kombineres med restriktive tiltak for den 

lokale biltrafikken dersom man skal klare å begrense  

veksten i personbilbruken. Det er fylkeskommunens  

ansvar å prioritere midler til drift av kollektivtrafikken i  

fylket. Regjeringens transportpolitikk i byområdene frem-

går av St.meld. nr 16 om NTP 2010-2019. Regjeringen har 

åpnet for at de største byene på visse vilkår kan bruke 

bompenger til drift av kollektivtransport. Det må avklares 

nærmere om dette er aktuelt for Kristiansandsregionen.

Det må arbeides videre både med dosering av tiltak  

og virkemidler og finansiering av kollektivtilbudet i det 

videre arbeidet med fase 2 av Samferdselspakka for  

Kristiansandsregionen. 
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Videre prosess

Konseptvalgutredningen skal legges ut til offentlig høring 

og kvalitetssikres av eksterne konsulenter før regjeringen 

fatter en beslutning om hvilke prinsipper som skal legges 

til grunn for videre planlegging. 

Alle rapportene finnes på prosjektets nettside:

www.vegvesen.no/vegprosjekter/SamPakkeKr2
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