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INNLEDNING 

Samfunnsmålet til KVU for Kristiansandsregionen er å bidra til en effektiv og miljøvennlig 
avvikling av transportetterspørselen innen 2040. Et viktig spørsmål i lys av dette, blir: Bør det 
bygges en ny hovedtrasé for veitrafikken forbi sentrum av Kristiansand, og i så fall hvordan? 

KVU svarer et klart ja på første del av spørsmålet, og anbefaler konseptet Ytre ringvei. Selv 
om svaret avhenger av flere tekniske, økonomiske og verdibaserte forutsetninger, virker 
argumentasjonen for dette hovedresultatet overbevisende. Målet med denne uttalelsen er ikke 
å problematisere hovedresultatet og resonnementene som ligger bak det, men å kommentere 
noen sider ved metodikken og noen enkeltresonnementer som kan være spesielt viktige for 
sammenligninger mellom en lang ringvei som eksemplifisert i KVU, og kortere versjoner av 
en ringvei som omtalt i notatet "Bytunnelen" (S. Sødal, 16. mars 2011). Slike kommentarer til 
en utvalgt del av arbeidet preges naturlig nok av det kritiske. Dette må ikke overskygge bildet 
av at KVU ellers har avfødt mange interessante resultater og en velfundert hovedkonklusjon. 

Under presentasjoner av KVU er det blitt understreket at konkretiseringen av konseptet Ytre 
ringvei er et eksempel, og at det gjenstår å bestemme endepunkter og kryss for en slik ringvei. 
Dette sies også i hovedrapporten (s. 106): "Omkjøringsvegen 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." Ellers i teksten argumenteres det likevel tidvis på en måte som kan gi 
inntrykk av at noen allerede nå vil avskrive en ringvei som følger dagens E39 fra Breimyr til 
Kartheiakrysset og så tar inn i tunnel mot øst ved Kartheikrysset. Etter min vurdering er det 
viktig å ha med varianter av en slik bytunnel i det videre arbeidet. Argumentasjonen mot dem 
er svak og til dels inkonsistent. Dette begrunnes i fortsettelsen. 

 

KOSTNADER 

Kostnadsberegningene i KVU er ryddige og oversiktlige, men det legges lite vekt på å drøfte 
mulige konsekvenser av kostnaden for det anbefalte konseptet. Den er så høy at en utilsiktet 
risikerer at troverdigheten av anbefalingen svekkes. Kostnaden ligger trolig langt over det 
som kan tas inn med bompenger. Investeringene fra tilsvarende KVU-er ellers i landet gjør at 
en ikke kan regne med at det blir lett å dekke hele restbeløpet med statlige bevilgninger. Selve 
ringveien er det dyreste enkeltelementet og skal først stå ferdig i 2025. Den eksemplifiserte 
Ytre ringvei fra Breimyr til Narviga i KVU-rapportene kan vanskelig bygges etappevis. 
Denne kombinasjonen av pris og rekkefølge på investeringene betyr fare for ytterligere 
utsettelser i mangel av økonomiske midler. Om få år vil planverket rulleres, og herværende 
KVU-rapporter kan bli lagt i skuffen. Da kan det spille mindre rolle om et tiltak nå foreslås 
gjennomført enten i 2025 eller i 2035. Den implisitte konsekvensen av KVUs anbefalte 
konsept med gitt tidsfasing kan derfor i verste fall begrense seg til en serie større og mindre 
tiltak for kollektivtrafikken, sykkelstier etc, samt opprusting av dagens veinett. Det vil få 
trafikken til å gli lettere over Gartnerløkka i en periode før trafikkveksten kveler området på 
nytt, mens den store kapasitetsutvidelsen for hovedveinettet skyves inn i en ukjent fremtid. 
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Det hadde vært ønskelig med grundigere vurderinger av mulige tiltak for å få realisert en 
ringvei raskere og rimeligere, herunder løsninger med etappevis utbygging og en annen 
rekkefølge av investeringer. Hva må endres for at en ny hovedtrasé skal komme på plass 
tidligere enn det som er forutsatt i KVU, jf kommentarer i notatet 'Bytunnelen'? 

 

NYTTE 

Nyttebetraktningene forstyrres av at elementer som er lite avhengige, ofte er slått sammen i 
beskrivelsen av totalkonsepter. Dette vanskeliggjør tolkningen av resultatene. Nytten av en ny 
ringvei påvirkes for eksempel lite av investeringer i sykkelstier eller kollektivtrafikk og vice 
versa, jf hovedrapporten (s. 102): "Transportberegningene viser at det økte kollektivtilbudet i 
seg selv gir begrenset effekt på det totale trafikkarbeidet i regionen." Dette betyr at en ikke 
nødvendigvis bør investere mye i det ene selv om det investeres lite i det andre. Følgelig blir 
det også vanskelig å avgjøre hvor mye av totalkostnaden til et gitt konsept som stammer fra 
målet om at trafikkavviklingen skal bli effektiv, og hvor mye som skyldes målet om at den 
skal være miljøvennlig.  Til eksempel sies det i hovedrapporten (s. 64): "Ved innføring av 
restriktive tiltak for biltrafikken er det nødvendig å gi trafikantene et godt alternativ til bilen i 
form av godt kollektivtilbud og tilrettelagte gang- og sykkelmuligheter. Dette for å begrense 
den samfunnsøkonomiske negative nytten for trafikantene ved innføring av restriktive tiltak 
for bilistene."  Dette er ikke nødvendigvis riktig. Det kan blant annet bli feil hvis restriktive 
tiltak er et gode mens det er veldig dyrt å bygge ut flere sykkelstier. 

Den svake avhengigheten mellom ulike elementer i konseptene aktualiserer mer utstrakt bruk 
av partiell analyse, for eksempel når det gjelder oppbyggingen av kapasitet i hovedveinettet. 
KVU-en kunne da ha blitt lettere å trenge inn i for de som skal bruke den til å ta beslutninger. 

Trafikkberegningene tyder på at minimumsbehovene som skal til for å oppnå en effektiv 
trafikkavvikling, svært langt på vei dekkes med en ny vei gjennom Ledningedalen, en enklest 
mulig bytunnel fra Narviga til Kartheikrysset, utvidelse av dagens E39 mellom Kartheikrysset 
og Søgne til en smal 4-feltsvei (tross innvendingene mot dette i KVU) og enkelte nye, planfrie 
kryss. Hva koster dette og hva er nytten? En skulle tro at kostnaden kunne bli mye mindre enn 
for ringveiløsningen i KVU. Der legges det til grunn en ringvei med mer ny vei, hvorav mye i 
tunnel og mange kryss fra Narviga til Volleberg, og store investeringer på Gartnerløkka. Noe 
av det siste er sikkert hensiktsmessig utifra effektivitetshensyn, men hvor mye? Topografi og 
tunnelkostnader kan tale for at en ny hovedveitrasé som først skal gå så langt nord som til 
Krossen, heller burde følge jernbanetraseen mot Farvannet enn til Breimyrkrysset for å 
redusere høydeforskjeller og samlet tunnellengde. En slik løsning er ikke vurdert og beregnet. 
Hvis en ikke satser på en bytunnel som kan bygge på gjeldende kommunedelplan på vestsiden 
av Kristiansand, bør etter mitt skjønn gjeldende plan helt frem til Volleberg vurderes på nytt. 

Enhver interessant ny ringvei må uansett ta av fra dagens E39 i vest et sted i Hannevikdalen 
og føres inn på dagens E18 et sted mellom Bjørndalssletta og Topdalsfjorden i øst. Veien må i 
hovedsak bli tunnelbasert, og den blir så dyr at den vil legge føringer for byutviklingen på 
svært lang sikt på samme måte som Varoddbroa fra 1956 i praksis har bestemt mye av dagens 
bystruktur og bosettingsmønster i Kristiansand. KVU skiller ikke alltid like klart mellom 
kortsiktige og langsiktige konsekvenser av ulike valg i så måte. For eksempel legger en stor 
vekt på klimautslipp, men ikke på forskjellene i måten å begrense dem på. Slik jeg ser det, er 
det viktig å skille mellom reversible tiltak som veiprising, subsidier til kollektivtrafikk o.l., og 
irreversible tiltak som bestemmer strukturen på hovedveisystemet, jf. følgende sitat (s. 101): 
"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 
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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. Uansett vil det store antallet biler medføre trengsel og 
opprettholde barrierer, utrygghetsfølelser, trafikkulykker og arealbeslag til vegformål."  
Dette er riktig, men ikke nødvendigvis relevant fordi klimaproblemet er en global utfordring. 
Det interessante innenfor planperioden er først og fremst forskjellene i utslipp mellom 
aktuelle konsepter, ikke mellom dagens situasjon og en fremtid som uansett preges av vekst. 
Det interessante på lang sikt er heller ikke om hele bilparken er skiftet ut innen 2040, men at 
den ganske sikkert vil bli utslippsfri i løpet av noen få tiår. Veisystemet som nå bygges, skal 
vare lenge etterpå og bør balanseres deretter. Da bør en legge hovedvekten på langsiktige 
kapasitetsbehov, for Kristiansandsregionen vil etter alt å dømme preges av ytterligere vekst i 
befolkning og transportbehov i overskuelig fremtid. Noen resonnementer blir litt uheldige i et 
slikt lys, jf følgende sitat: 

"Etablering av en ringveg som ligger nærmere sentrum av Kristiansand enn Ytre Ringveg er 
også vurdert (bytunnel uten kryss i fjell). En slik plassering vil føre til mer biltrafikk på 
ringvegen. Trafikkmengdene på en slik veg i 2040 vil være 35000 kjøretøy per dag. Dette vil 
avlaste dagens E39/E18 forbi Kristiansand mer enn Ytre ringveg. Denne varianten av 
ringvegen vil bli brukt av både lokal trafikk og gjennomgangstrafikk og vegnettet vil gi bedre 
kapasitet for bilistene. Det vil da bli vanskeligere å redusere bilbruken. Siden 
trafikantgruppene er blandet i dette systemet vil det være vanskelig å differensiere avgiftene i 
en trafikantbetaling slik at man får ulike virkninger for de ulike trafikantgruppene. En avgift i 
dette vegsystemet vil som for konseptet Redusert biltrafikk ramme alle bilistene, både de som 
har muligheter til å bruke andre reisemiddel, og de som ikke har det." 
                (KVU hovedrapport, side 84.) 

Dette er vanskelig å forstå. For det første erkjennes det her at en bytunnel vil gi bedre trafikal 
kapasitet (jf. notatet 'Bytunnelen'). Det er interessant på lang sikt. For det andre tyder mye på 
at en bytunnel vil bli god for lokalmiljøet hvis den kan bygges som sammenhengende tunnel. 
Miljøvennlig trafikkavvikling handler ikke bare om å senke klimautslippene. For det tredje 
kan en bytunnel gjerne også bli billigere, og frigjøre ressurser som eksempelvis kunne brukes 
på andre miljøtiltak. For det fjerde gjenspeiler sitatet en spesiell inndeling av trafikantene. 
Trafikk fra Grim til Eg (og lengre øst) oppfattes implisitt som fjerntrafikk i omtalen av Ytre 
ringvei. Trafikk fra Vågsbygd til E18 øst for Topdalsfjorden anses derimot som lokaltrafikk i 
omtalen av Bytunnelen. Det virker spesielt å anse en 6-7 km lang bytunnel uten kryss mellom 
Hannevika og Topdalsfjorden som noe annet enn det som var hensikten med den: en trasé for 
gjennomgangstrafikk forbi Kristiansand sentrum. Knapt noen større byer i Norge har et 
veisystem basert på en så spesielt tenkning om differensiering av trafikantgrupper som i sitatet 
ovenfor. Bygdøy-trafikk og fjerntrafikk forbi Oslo møtes på Sjølystveien. I Kristiansand er 
det bare noen få år siden Baneheitunnelen kom, med 230 meter lange vekslingsfelt og fletting 
av fjerntrafikken på E18 med lokaltrafikk på vei fra Eg til Kvadraturen. 

Sist, men ikke minst: Det er uproblematisk å differensiere avgiftene i en trafikantbetaling i en 
bytunnel hvis dette skulle bli ønskelig. En av de viktigste trafikale forskjellene mellom 
bytunnelen og Ytre ringvei i KVU, er at bytunnelen vil fange opp noe Vågsbygd-trafikk. Hvis 
det blir ønskelig å differensiere avgiftene mellom denne trafikken og E39-trafikken for å 
stimulere vågsbygdfolk til å ta bussen til Sørlandssenteret, kan en for eksempel plassere et par 
innkrevingsstasjoner på rampene inn og ut av bytunnelen i Kolsdalen. Slike ordninger kan 
innføres hvor og når det måtte passe for en valgt ringveiløsning. (Gitt Ytre ringvei i KVU må 
en kanskje vurdere noe tilsvarende for å hindre at E39-trafikken fra Songdalen til Kvadraturen 
tar raskeste vei, som er via Eg og Baneheitunnelen?) Det viktige i en sammenligning er at 
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Ytre ringvei som eksemplifisert i KVU, i realiteten medfører varig, lavere avviklingskapasitet 
på veinettet forbi hele sentrumsområdet. 

Mer generelt handler mye av drøftingen om miljøvennlighet i KVU om klimautslipp, men 
verdien av gitte utslippsreduksjoner er viet lite oppmerksomhet. For å få en pekepinn om 
størrelsesordenen, kunne en for eksempel støtte seg til kostnadsanslag for CO2-lagring eller 
beslektede CO2-priser. Slike tall er usikre, men bedre enn ingenting. Uten tall som sier noe 
om verdien av reduserte utslipp, kan klimaargumentet misbrukes til å ta livet av ethvert nyttig 
tiltak som medfører litt bilkjøring. En rent kvalitativ klimaargumentasjon blir problematisk i 
møte med utbredte oppfatninger om at det som først og fremst trenges, er bedre og sikrere 
veier og mindre kø på E39 mellom Kristiansand og Søgne. KVU-tenkningen blir ekstra 
problematisk når en vil bruke milliardbeløp på en ny ringvei for økt kapasitet, samtidig som 
en antyder at en bytunnel blir for god for bilistene, jf diskusjonen ovenfor. Med den svake 
begrunnelsen som er gitt, blir dette nærmest som å argumentere for og mot mer vei på samme 
tid. Når en heller ikke tar hensyn til at en bytunnel kanskje også blir gunstig på pris og for 
lokalmiljøet, kan de nevnte innvendingene mot en slik kort ringvei vanskelig tillegges vekt. 

KVU-rapporten drøfter ikke den viktigste konseptuelle forskjellen mellom en bytunnel og en 
lengre ringvei: En bytunnel sammen med ny vei over Ledningedalen vil bety at hovedkrysset i 
hele hovedveisystemet flyttes fra Gartnerløkka (der RV 9, E18 og E39 møtes) til Kolsdalen. 
Et nytt, planfritt hovedkryss i Kolsdalen bør kunne avvikle trafikk i alle hovedretninger (mot 
Vågsbygdveien, E39, RV9, E18 og Kristiansand havn/Kvadraturen). Da vil Gartnerløkka 
omformes til et rent lokalt kryss for Kvadraturen og dens nærområder (særlig hvis bytunnelen 
også fikk et vestvendt kryss ved Otra). Det gir et godt utgangspunkt for videre byutvikling i 
dette sentrale området av Kristiansand. 

 

KONKLUSJON 

Det følger av argumentasjonen ovenfor at en i fortsettelsen bør vurdere de samlede trafikale, 
økonomiske og miljømessige virkninger også av kortere ringveiløsninger enn Ytre ringvei. En 
bør også drøfte en annen sekvensering av investeringer for å løse avviklingsproblemene på 
E39 raskere enn i KVU. Det vises til notatet 'Bytunnelen' for mer utførlig argumentasjon. 

Avslutningsvis bør det bemerkes at forhold som ennå ikke er tilstrekkelig belyst, gjerne kan 
medføre at en bytunnel likevel ikke er å foretrekke. Det viktige nå er ikke å konkludere, men å 
unngå unødvendige og ineffektive føringer på det videre arbeidet med konseptet Ytre ringvei. 
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Bytunnelen 
ET NOTAT FOR STATENS VEGVESEN 

Sigbjørn Sødal, Universitetet i Agder* 

16. mars 2011 

Innledning 
I Konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen (KVU) anbefaler Statens vegvesen på 
visse betingelser konseptet Ytre ringvei, med tunnel fra Narviga via Eg og Krossen til dagens 
E39 nær Breimyr-krysset ved Hellemyr. Innenfor det brede spekteret av konsepter som er blitt 
studert i KVU, kan Bytunnelen oppfattes som en kortvariant av Ytre ringvei. Se figur 1. De 
viktigste egenskapene sammenfaller for de to konseptene, ikke minst at gjennomgangstrafikk 
ledes utenom eller under sentrum. Samtidig har Bytunnelen også noen andre kvaliteter med 
tanke på trafikkavvikling, miljø og økonomi. Disse drøftes i dette notatet. Det vises til KVU 
for trafikkberegninger og mer informasjon om både Ytre ringvei og Bytunnelen, og til et eldre 
notat som drøfter samme tema under litt andre forutsetninger [1]. 

 

Figur 1. Ytre ringvei og  Bytunnelen 

Bytunnelen består av en mest mulig rettlinjet, sammenhengende tunnel fra Narviga til 
Hannevikdalen. Det må tas forbehold for kryssingen av Otra. Der kan tunnel bli for  dyrt eller 
komplisert. I utgangspunktet har Bytunnelen ingen kryss bortsett fra en østvendt kobling fra 

                                                 
* Epost: sigbjorn.sodal@uia.no. Telefon: 38141522 / 97527179. 
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Vesterveien, Vågsbygdveien og Tinnheia ved Xtrata/Hannevik terrasse. En tunnelåpning ved 
Eg må uansett lages, og kan bli nyttig ved etappevis utbygging. Hvorvidt den bør bli et 
permanent kryss, drøftes senere. Det samme gjelder tilpasning og videre utbygging av 
lokalveinettet. Der er det mange alternativer. En forbindelse mellom Krossen og Hannevika 
via Ledningedalen virker så attraktiv som avlastning for Setesdalsveien, at den (eller noe 
tilsvarende) antas å bli etablert.1  Senere studier vil sikkert vise at ikke alle ideene om 
lokalveinettet er like aktuelle. De illustrerer like fullt et potensial til Bytunnelen på lang sikt. 

Bytunnelen vil bli sammenlignet med Ytre ringvei, men ikke i form av en fullstendig eller 
dekkende komparativ studie, siden Ytre ringvei behandles grundigere i KVU. Poenget nå er å 
få frem Bytunnelens særtrekk. Ytre ringveis fortrinn ligger i dagen, bokstavelig talt, i 
kryssene på Eg og Krossen. Bytunnelen fanger ikke opp trafikk fra nord like godt. Det vil vise 
seg hva som betyr mest, men hvis senere utredninger bekrefter de fleste av resonnementene i 
dette notatet, kan en håpe på en samlende løsning på et hovedproblem i veiplanleggingen i 
Kristiansand gjennom mange tiår: En egen stamveitrasé som er trafikalt og sikkerhetsmessig 
robust, miljøvennlig og rimelig nok til å bli politisk gjennomførbar. Hvis ikke Bytunnelen 
foretrekkes, må det finnes noe som er enda bedre. 

Notatet bygger på flere usikre forutsetninger på grunn av tidspress i KVU-innspurten. De 
foreløpige trafikkberegningene som er lagt frem, antas å gi et noenlunde riktig bilde av 
Bytunnelens trafikale egenskaper, men flere beregninger behøves i en optimaliseringsprosess. 
Dessuten antas det blant annet at grunnforholdene på østsiden ikke byr på store overraskelser. 
(På den annen side er grunnforholdene også usikre for Ytre ringvei på Eg og Krossen.) 

Historikk og plangrunnlag 
Bytunnelen følger opp intensjonene i flere vedtak om E18/E39 forbi Kristiansand, men er 
tilpasset større vekst  øst for sentrum enn tidligere antatt. Konsekvensutredningen for E39 
Gartnerløkka-Hannevikdalen [2] brukte prognoser der årsdøgntrafikken, ÅDT, på Varoddbroa 
økte fra 30,000 i år 2002 til 46,000 i år 2035. Allerede nå er ÅDT oppe i ca. 40,000. 

Bystyrets tunnelvedtak i 2005, stadfestet av Miljøverndepartementet året etter, inneholder en 
tunnel fra Hannevikdalen til Baneheitunnelen ved Festningsgata. Bytunnelen kan ses som en 
utvidelse av dette tunnelalternativet i lys av den sterke veksten på østsiden. Traséen er den 
samme i vest, men Bytunnelen føres direkte frem til Eg, for så å videreføres helt til Narviga. 

Trafikalt sammenfaller et første byggetrinn for Bytunnelen frem til Eg med langtidsløsningen 
som bystyret la til rette for i et enstemmig vedtak i 1995. Figur 2 viser hvordan en da så for 
seg en tunnel fra Hannevikdalen til østre del av Baneheitunnelen (alternativ 4).2 Dette lot seg 
imidlertid ikke realisere teknisk etter at Baneheitunnelen sto ferdig. Med første byggetrinn av 
Bytunnelen oppnås den samme trafikale koblingen som ble planlagt den gangen, men innløpet 
ved Otra trekkes litt nordover i stedet for å starte inne i selve Baneheitunnelen. For øvrig 
følger også Bytunnelen den traséen bystyret alt i 1995 forutsatte at en skulle planlegge for. 

Bytunnelen er altså godt forankret i tidligere politiske intensjoner, planer og vedtak både 
lokalt og nasjonalt. Ikke minst kan det være viktig at traseen på vestsiden, herunder splitten 
mellom E39 og lokalveien i Hannevikdalen, følger gjeldende plan. Det kan muliggjøre en 
forenklet planprosess etter KVU frem mot et første byggetrinn mellom Hannevikdalen og Eg. 

                                                 
1 Den samme traséen via Ledningedalen er også aktuell for Ytre ringvei. 
2 Vedtak ifm. Kommunedelplan for E18 Bjørndalssletta–Hannevikdalen (22.02.95): “Bystyret forutsetter at det 
utarbeides reguleringsplaner for alle delstrekninger og at det i reguleringsplanene for områdene Baneheia og 
Kolsdalen tilrettelegges for at tunnelløsningen i samsvar med prinsippet i alternativ 4 muliggjøres.” 



 3

 

Figur 2. Tidligere forslag til veisystem 

Trafikale egenskaper 
De trafikale egenskapene til Bytunnelen er analysert kort i KVU, men med et lokalveinett som 
kanskje ikke er optimalt. Et viktig spørsmål handler om hvor mye trafikk tunnelen vil få. I 
følge beregningene blir ÅDT på Varoddbroa ca. 70,000 i år 2040. Bytunnelen trekker til seg 
ca. 27,000. Det kunne ha blitt mer hvis en tok med veien over Ledningedalen i beregningene. 
Dette betyr at Bytunnelen drar til seg 35-40% av trafikken selv uten kryss mellom Narviga og 
Hannevika. Det er en god fordeling. En skulle tro Bytunnelen var interessant selv med mindre 
trafikk enn i denne prognosen. Spørsmålet blir derfor: Med så mye gjennomgangstrafikk fra 
Narviga til Hannevikdalen, og når behovene uansett tilsier et nytt veisystem på hele denne 
strekningen, hvorfor ikke velge korteste vei og la gjennomgangstrafikken gå uhindret? 

Noen trafikale forskjeller mellom Bytunnelen og Ytre ringvei: 

1. I motsetning til Ytre ringvei, fanger Bytunnelen opp all gjennomgangstrafikk mellom 
Vågsbygdveien og E18. Det er så store volum at tunnelen får mer trafikk enn alle parseller 
av Ytre ringvei selv om Ytre ringvei har kryss både ved Eg og Krossen. Dette bekrefter at 
Kristiansand-trafikken domineres av øst-vest-aksen. Trafikkundersøkelsen [3] viser også 
dette tydelig. Kryssene ved Eg og Krossen er likevel verdifulle. Ytre ringvei kommer ut 
noe bedre i trafikkberegningene, men dette resultatet yter kanskje ikke Bytunnelen full 
rettferdighet, blant annet på grunn av nevnte Ledningedalen. 

2. Bytunnelen virker kapasitetsmessig bedre balansert. Den vil ikke inneholde særlig sårbare 
punkter hverken på kort eller lang sikt. Prognosene tyder på at når kapasiteten en gang blir 
sprengt, vil den sprenges flere steder omtrent samtidig. Dette ser annerledes ut med Ytre 
ringvei, som lettere gir flaskehalser nær sentrum. Det skyldes at Vågsbygdveien og dagens 
E39 smelter sammen på Vesterveien og videre over Gartnerløkka. I praksis tyder det på at 
Vågsbygd kan bli hemmet av trafikkavviklingen i sentrum før kapasiteten til ny vei i 



 4

Vågsbygd er utnyttet maksimalt. Ytre ringvei gir bekymringsfullt mye trafikk på 
Gartnerløkka i 2040. Tempoet i trafikkveksten mot kapasitetsgrensen bør sikkert dempes 
med satsing på kollektivtrafikk o.l., jf. KVU, men den slags forandrer ikke mye på de 
grunnleggende egenskapene eller hovedstrukturen til veisystemet. Senere i notatet drøftes 
det hvordan Bytunnelen kan utvikles videre. Alt i alt ser Bytunnelen ut til å ha et større 
potensial enn Ytre ringvei på lang sikt. Om ikke det vises i trafikkberegningene for 2040, 
kan en anta at det skjer noe senere. Hvis Kristiansandsregionen fortsetter å vokse, kommer 
kapasiteten selv for Bytunnelen under press en eller annen gang. Kapasiteten er illustrert 
grovt i figur 4. Tallene er funnet ved å bruke KVU-beregninger for 2040, men belaste hele 
veisystemet ytterligere 40-50 prosent. Figuren tyder på at Bytunnelen vil bli godt balansert 
og at det tar svært lang tid før dette hovedveisystemet bryter sammen.3 

 

Figur 3. Bytunnelen ved maksimal belastning (KVU-prognoser 2040 pluss 40-50%) 

3. Bytunnelen er så rask at den i praksis gir en ekstra trasé østover fra Kristiansand havn. Det 
er interessant fordi trafikken fra ferjene kommer klumpvis. Køene bør lett kunne føres ut 
fra havneområdet: Trafikk mot vest kan tas ut Vesterveien som for Ytre ringvei. Trafikk 
mot nord kan føres ut både langs Vesterveien via Ledningedalen og over Gartnerløkka til 
Setesdalsveien. Trafikk mot øst kan føres ut via Gartnerløkka, men det går kanskje like 
raskt til Topdalsfjorden via Vesterveien inn i Bytunnelen? Om ønskelig, kan Vesterveien 
utvides til tre felt i vestlig retning langs en drøy kilometer fra Bellevue til Xtrata for å få 
køen fra ferjene ut på hovedveinettet glattest mulig.4 

Areal og miljø 
For lokalsamfunnet medfører Bytunnelen bare ett potensielt areal- og miljøproblem av særlig 
betydning. Det er til gjengjeld alvorlig: Elva må passeres i et område med tett bebyggelse på 
østsiden. En bro i dette området er ikke attraktivt. Spørsmålet er om det finnes realistiske og 

                                                 
3 Argumenter om at veinettet ikke bør bli for godt balansert fordi en heller bør legge til rette for kollektivtrafikk 
o.l., er tvilsomme i denne sammenheng. Når en planlegger tunnelsystemer til milliarder av kroner for kommende 
generasjoner, er det all grunn til å gjøre systemene så økonomisk og trafikalt velbalansert som mulig. Disse 
tunnelsystemene skal sannsynligvis leve langt inn i en fremtid med helt ny transportteknologi og en utslippsfri 
bilpark. At tunnelsystemene blir effektive, må ikke hindre at en til enhver tid arbeider for gode, miljøvennlige 
ordninger for kollektivtrafikken og resten av transportsystemet. Den slags må uansett til i Kristiansand etterhvert 
som byen på alle måter får mer karakter av storby. 
4 Det beste hadde selvsagt vært en direkte kobling mellom Bytunnelen og Kristiansand havn. Den er ikke med av 
pris- og sikkerhetshensyn, men får eventuelt vurderes i neste omgang hvis den likevel skulle være forsvarlig. 

Varoddbroa 
100 000 Vesterveien-Narviga,  

60 000 

Bytunnelen  
40 000(+) 

E39 
60 000 

Vågsbygdveien 
60 000 

E18 
60 000 

Randesund 
60 000 

Tinnheia/Ledningedalen 
15 000 
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bedre alternativer, og hvilke dempende tiltak som kan gjøre en broløsning akseptabel hvis det 
skulle vise seg at en løsmassetunnel under elva ikke lar seg realisere.5 

Det virker lite sannsynlig at en ny trasé over Otra kan unngås selv om en satser sterkt på 
kollektivtrafikk. Hovedalternativet til Bytunnelen er Ytre ringvei (evt. Bymotorveien) noen 
hundre meter lenger nord, med høyhastighetsvei over Egsjordene like ved sykehuset, videre 
inn i Baneheia. Neste kryss for Ytre ringvei virker heller ikke uproblematisk. På Krossen er 
det løsmasser, mens RV9 og jernbanen krysser på og over bakkenivå. Møtet med dagens E39 
nær Breimyrkrysset ved Hellemyr kan bli enklere. Bytunnelen krever til sammenligning 
tunnelåpninger i Hannevika og i Narviga (som for Ytre ringvei). Begge steder er det allerede 
mye trafikk. Det begrenser faren for nye areal- og miljøkonflikter. 

All tunneldistansen både med Bytunnelen og Ytre ringvei har stor verdi for lokalmiljøet. For 
trafikantene blir det med Ytre ringvei stort sett tunnelkjøring fra Narviga til Søgne, men korte 
strekk i dagen ved kryssene. Med Bytunnelen blir det i alt 1-2 kilometer mindre med tunnel. 
På den ene strekningen i dagen, som til gjengjeld er flere kilometer lang (mellom Hannevika 
og Bukksteinen), er det trolig få naboer som vil plages av at trafikken med Bytunnelen blir 
større enn med alternativet, Ytre ringvei. 

Anleggskostnader 
Prisen for Bytunnelen bør bli lavere enn for Ytre ringvei, i hvert fall hvis den legges i bro over 
Otra. Total lengde tunnel er mindre, fyllmassene skal fraktes kortere, det er færre kryss, og de 
er neppe dyrere enn tilsvarende kryss for Ytre ringvei. Bytunnelen krever en løsmassetunnel 
ved bryggeriet, men Ytre ringvei krever kanskje noe tilsvarende dyrt ved Krossen? 
Kostnadene kan øke hvis en utsetter byggestarten lenge. Gitt stadig økende trafikk vil det bli 
desto vanskeligere å få en god trafikkavvikling i byggeperioden. Utviklingen i sikkerhetskrav 
og byggekostnader for tunneler tyder jevnt over heller ikke på fallende priser for slike anlegg. 

Fleksibilitet 
Store tunnelinvesteringer påvirker byutviklingen i et 100-årsperspektiv. Samtidig er mye 
usikkert både på kort og lang sikt. Da blir det viktig å vurdere alternativkostnader og 
fleksibilitet ved ulike valg. Enkel diskontering av nytte og kostnader kan dekke over sentrale 
aspekter. En investering i Bytunnelen blir på mange måter irreversibel (som for Ytre ringvei), 
men den åpner også muligheter for videre utvikling av veinettet. Dessuten gir den fleksibilitet 
i den løpende trafikkavviklingen. 

Vest for Otra følger Bytunnelen en trasé under bakken som trolig har lav verdi hvis en heller 
satser på Ytre ringvei. Det er også liten tvil om at Bytunnelen alltid vil ha stor verdi hvis den 
blir valgt, for det er vanskelig å tenke seg Kristiansand uten transportbehov som bare vil gjøre 
tunnelen mer verdifull med årene. En investering i Bytunnelen blir følgelig lite risikabel. Det 
samme kan gjelde Ytre ringvei, men noen trafikale alternativverdier for den er annerledes. 
Hvis en velger Bytunnelen nå, kan det for eksempel godt tenkes en fremtidig lokalvei fra 
Krossen over mot Hellemyr/E39/Farvannet. Selv om den måtte få enklere standard, vil den 
langt på vei fylle samme rolle som Ytre ringvei får i dette området, en rolle som nå styrker 
Ytre ringvei i sammenligninger med Bytunnelen. 

Et vestvendt kryss for Bytunnelen ved Eg vil styrke trafikkegenskapene og øke fleksibiliteten. 
Gartnerløkka blir mindre belastet, og trafikk kan overføres raskt mellom de to tunnelene i 
forbindelse med vedlikehold, ulykker og andre styrte eller ustyrte avbrudd. For to hovedårer 
                                                 
5 Brotraseen bør passere under Sødalsveien og uten kryss, så en delvis lukket broløsning er kanskje mulig? 
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som om noen tiår kanskje skal håndtere opp mot 100,000 biler i døgnet, har dette en 
egenverdi som ikke er ubetydelig, men som fanges dårlig opp i trafikkberegninger. Hvis et 
vestvendt kryss ved Eg ble kombinert med flere lokalveier, kan en få et veisystem som blir vel 
så godt for Eg-UiA-området som Ytre ringvei. Figur 4 viser et eksempel som gir god kobling 
til E39 fra alle retninger, og god kobling i alle retninger for trafikk fra nord (Sødalsveien).6  

 

Figur 4. Et nytt lokalveisystem ved Eg – UiA 

Hvis et permanent vestvendt kryss ved Eg blir aktuelt for Bytunnelen, bør en vurdere å utvide 
til seks kjørefelt på tunnelstrekket mellom Hannevik terrasse og Eg, dvs. sammenhengende 
ramper eller vekslingsfelt. Selv om dette er overdimensjonert i planperioden, kunne det være 
fornuftig hvis ikke merkostnaden er veldig høy.7 For det første får en eliminert fletting i 
tunnelen, og sikkerheten kan øke. Dessuten øker avviklingskapasiteten ikke bare på denne 
strekningen, men i hele veisystemet. Ikke minst virker en slik økt kapasitet å være tilpasset en 
utvikling med stadig større storbypreg og mer lokal kollektivtransport i Kristiansand. Da vil 
nemlig gjennomgangstrafikken øke mer enn totaltrafikken, noe som igjen betyr at mer av 
kapasiteten i østre del av Bytunnelen kan hentes ut, jf. figur 3. En stamvei med fire felt 
gjennom hele Kristiansand, men seks felt der lokaltrafikken og gjennomgangstrafikken først 
og fremst møtes, dvs. på Varoddbroa og vest i Bytunnelen, kan dermed gi en enda større og 
bedre balansert samlet kapasitet i det lange løp. 

                                                 
6 Et vestvendt kryss for Bytunnelen ved Eg kunne også fylle en riksveifunksjon. Det er neppe aktuelt med det 
første, men kanskje ikke utenkelig på sikt at RV9 (Setesdalsveien) blir ført over til østsiden av Otra? Det ville 
styrke adkomsten nordfra mot sentrum (Kvadraturen) og øst (E18), og avlaste Strai og Grim/Krossen. Tiltaket 
krever en kort bro og noen inngrep ovenfor Strai/Skråstad, men Sødalsveien nedenfor burde være godt egnet for 
utvidelse og standardheving, midtdeler og evt. 4-feltsvei når behovet måtte bli stort nok. 
7 En slik utvidelse gir dessuten mye ekstra fyllmasse til Kristiansand havn for hver krone som tiltaket koster. 
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Etappevis utbygging 

Fase 0: Lokalveier 
Bytunnelen egner seg for etappevis utbygging. Før eller samtidig med byggestart for tunnelen 
burde en vurdere noen mindre tiltak i lokalveinettet, ikke fordi det er strengt nødvendig, men 
fordi det kan være økonomisk effektivt. En ny vei over Ledningedalen vil gi et alternativ til 
Setesdalsveien for mye trafikk til Gartnerløkka, noe som ville være verdifullt i fortsettelsen. 
Det samme gjelder deler av et eventuelt utvidet lokalveinett i Egsområdet, for eksempel som 
skissert i figur 4. Med en ny bro over Otra for lokaltrafikken på plass, ville det bli lettere å 
avvikle trafikken til sykehuset mens det arbeides med Bytunnelen i nærheten av Egsveien. 

Fase 1: Bytunnelen fra Hannevika til Eg 
Trafikk på Setesdalsveien forbi kirkegården kan kanaliseres via Ledningedalen eller Idda for å 
lette arbeid med tunnelene inn i Baneheia mot øst og Dueknipen mot vest, og sammenkobling 
av disse to fjelltunnelene med en løsmassetunnel. Det er også mulig å starte tunnelarbeid i 
Baneheia fra Eg-siden og hente ut masser på lekter via Otra. Når Bytunnelen er ferdig fra 
Hannevika til Otra, åpnes en veitrasé mellom Eg-rampen av Baneheia-tunnelen og utløpet av 
Bytunnelen litt lenger nord på Egsveien. Dette utløpet pluss Egsveien kan brukes  i fase 2 for 
de fire hovedstrømmene som vanligvis passerer over Gartnerløkka: gjennomgangstrafikk i 
Baneheitunnelen i begge retninger mellom Vesterveien og Oddernesbroa, og tilsvarende 
trafikk mellom Vesterveien og Festningsgata. Det finnes flere muligheter for en midlertidig, 
eventuelt permanent vei med god trafikal kapasitet fra Eg-munningen av Bytunnelen ned til 
Oddernesbroa/Kvadraturen.8 Denne muligheten til å kanalisere bort trafikk fra Gartnerløkka 
gjenspeiler en dypere egenskap til Bytunnelen: Den gir rom for fleksibel trafikkavvikling i 
hele sentrumsområdet på lang sikt. Dagens sårbarhet i Baneheitunnelen kan fjernes for godt. 

Fase 2. Riving av høybroa og nytt lokalveisystem over Gartnerløkka 
Behovet for opprusting av Gartnerløkka blir neppe mye annerledes med Bytunnelen enn med 
Ytre ringvei, med et mulig unntak for veibredde over jernbanelinjene. Der planlegges det en 
lavbro med seks kjørefelt for Ytre ringvei-konseptet. Trafikkbelastningen over Gartnerløkka 
blir mindre  med Bytunnelen, kanskje mye mindre hvis tunnelen også inneholder et vestvendt 
kryss ved Eg. Det tilsier i hvert fall at videreføringen av en lavbro over jernbaneskinnene ned 
i kulvert under Vestre Strandgate ikke trenger mer enn fire kjørefelt, jf. utkastet til 
kommuneplan [4]. En slik kulvert vil gå godt sammen med to ramper fra Vestre Strandgate 
inn til Baneheitunnelen, der det er tre kjørefelt i hver retning. Etter at nytt veisystem på 
Gartnerløkka er ferdig, har en både dagens E18/E39 og Bytunnelen fra Hannevikdalen til 
Otra. Da vil gjennomgangstrafikk som nå passerer Gartnerløkka i øst-vest-retning, velge 
Bytunnelen via Eg-rampen i Baneheitunnelen fordi det er raskere enn dagens E18/E39. 
Trafikken østfra til Festningsgata, Setesdalsveien og Vestre Strandgate vil fortsette å bruke 
Baneheitunnelen. Frem til Bytunnelen står ferdig også mellom Otra og Narviga, bør dette gi 
en god balanse i hele veisystemet vest for Otra (i tråd med intensjonene fra 1995). 

Fase 3. Bytunnelen fra Otra til Narviga 
Avviklingsproblemene under arbeid med Bytunnelen mellom Otra og Narviga begrenser seg 
til å rydde plass i Narviga og få bort noe trafikk fra Sødalsveien. Det bør være enkelt å få til. 
Tunnelsprengning fra Narviga vil gi lett adkomst til Vigebukta. 
                                                 
8 Detaljene gis ikke her, men det handler blant annet om å bruke Eg-rampen av Baneheitunnelen og den gamle 
Egsveien ned mot Tordenskjoldsgate i en god kombinasjon. 
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Oppsummering 
Flere egenskaper ved Bytunnelen gjør den til en interessant kortvariant av ringvei-konseptet i 
KVU. Det er lett å overdrive forskjellene fra Ytre ringvei når en tenker på hvor mye som 
skiller begge disse fra mange andre konsepter i KVU. Dette til tross, noen forskjeller som 
styrker Bytunnelen relativt til Ytre ringvei, bør underkastes en økonomisk totalvurdering i 
neste omgang: 

1. Bytunnelen vil avlaste Gartnerløkka og Baneheitunnelen for gjennomgangstrafikk på en 
bedre måte enn Ytre ringvei. Med Ytre ringvei forblir Baneheitunnelen et sårbart punkt i 
veisystemet, og det blir større behov for restriktive tiltak. Enkelt sagt, Vågsbygd-folk må i 
større grad tvinges over på buss, evt. bør en etter hvert begrense utbyggingen i Vågsbygd 
selv om veisystemene forbedres, fordi Vågsbygd-trafikk pluss annen trafikk som uansett 
må passere Gartnerløkka, vil sprenge kapasiteten til veinettet. Trafikkberegningene viser 
at en med Ytre ringvei bringes tilbake til noe av utgangspunktet for forrige E39-diskusjon, 
nemlig ønsket om å skjerme Gartnerløkka og Kvadraturen for trafikk som ikke har noe der 
å gjøre, for å legge til rette for en god byutvikling i området. Med Bytunnelen vil nesten 
all trafikk som skal forbi Kvadraturen-området, bli kanalisert bort fra Gartnerløkka. 

2. Vurdert med langsiktige alternativkostnader kan Bytunnelen ha større potensial enn Ytre 
ringvei. Hvis en satser på Bytunnelen, kan en med tiltak i lokalveinettet fange opp flere 
egenskaper som nå styrker Ytre ringvei som totalkonsept. Hvis en isteden satser på Ytre 
ringvei, kan en i prinsipp gjøre noe tilsvarende der Bytunnelen skulle ha gått, dvs. satse på 
nye tunneler senere i allerede tettbebygde, sterkt trafikkerte områder mellom Otra og 
Hannevikdalen. Slike tiltak blir imidlertid neppe billigere med årene, og de virker lite 
aktuelle etter at en først har satset på Ytre ringvei. Kostnadene må studeres nærmere for 
begge alternativer, men det skal godt gjøres at Bytunnelen kommer dårligst ut i anleggs- 
og driftskostnader.  

3. Bytunnelen ser ut til å gi bedre muligheter for en etappevis utvikling som kan bli effektiv 
både med tanke på anleggskostnader, miljøkostnader og trafikal nytte i tiden frem til hele 
det nye veisystemet er på plass. Egsveien nordenfor tunnelåpningen til Baneheitunnelen 
kan spille en sentral rolle i den sammenheng. Med en god utforming av lokalveinett og 
kryss i dette området, kunne det bli mindre presserende å videreføre Bytunnelen over Otra 
frem til Narviga like etterpå. Det er spesielt verdifullt hvis en ønsker å spre investeringene 
over lang tid av finansielle eller andre årsaker, for på E18 fra Baneheia til Topdalsfjorden 
vil dagens kapasitet holde i mange år fortsatt. Det som haster mest, er å få på plass et 
veisystem med økt kapasitet på vestsiden. Der bør en komme i gang så snart som mulig. 
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