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1.

E18/E39 GARTNERLØKKA-MEIERIET

BAKGRUNN
Estetisk veileder utgjør en delrapport i forbindelse med detaljregulering av E18/E39 Gartnerløkka
– Meieriet. Veilederen skal legge føringer for utformingen av veganlegget med tanke på estetikk,
tilpasning mot eksisterende by og landskap og reiseopplevelse.
Vegvesenets prosjektleder Asbjørn Heieraas har ledet arbeidet med den estetiske veilederen,
kontaktperson har vært Øystein Aalen og Ingrid Undheim Nøkland. Landskapsarkitektene Gøril
Mortensen og Hanne Alnæs i Rambøll AS og sivilarkitekt Jon Inge Bruland i L2 Arkitekter AS har
utarbeidet veilederen.
Der ikke annet er oppgitt er foto og illustrasjoner av Rambøll.

2.

INNLEDNING
Veilederens hensikt er å legge føringer for å ivareta gode estetiske løsningene for
detaljreguleringsarbeidet med ny E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet.

3.

MÅLSETTING
Veilederen skal ha målsettinger som ivaretar gode estetiske løsninger for veganlegget:

Rambøll

•

Veganlegget skal framstå som moderne og fremtidsrettet og ha en enhetlig utforming

•

Robuste og vedlikeholdsvennlige detaljer og materialbruk skal vektlegges

•

Det nye veganlegget skal ivareta en variert reiseopplevelse for alle trafikantgrupper

•

Enkle, oversiktlige og arealeffektive løsninger skal vektlegges

•

Veganlegget skal i størst mulig grad ivareta løsninger som tilpasser seg og spiller sammen
med eksisterende landskap eller erstatter de kvalitetene som blir berørt eller går tapt.

•

Det nye gang- og sykkelvegsystemet skal være et funksjonelt, trafikksikkert og visuelt
tydelig element i prosjektet som markedsfører Kristiansand som sykkelby.

E18/E39 GARTNERLØKKA-MEIERIET

4.

FORUTSETNINGER OG FØRINGER

4.1

BAKGRUNNSDOKUMENTER
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I forbindelse med reguleringsplanarbeidet har det vært utarbeidet en verdianalyse og en
konsekvensutredning. Ikke-prissatte konsekvenser er utdypet i temarapporten KU Ikke-prissatte
tema, april 2014. Disse rapportene har gitt føringer for denne veilederen.

4.2

BESKRIVELSE AV STREKNINGEN
Planområdet fra Gartnerløkka til Meieriet utgjør en strekning på 3,2 kilometer og omfatter
E18/E39 fra Baneheitunnelen til Meieriet, tilhørende kryss med ramper, ny Havnegate fram til
tilkobling med eksisterende Havnegate samt gjennomgående sykkelrute med tverrforbindelser.
I forkant av detaljreguleringsplanen for E18/E39 for Gartnerløkka – Meieriet har det vært
utarbeidet en konsekvensutredning. Denne utredet tre alternative løsninger som er ulike fra
Gartnerløkka til Kolsdalen, men som er like fra Kolsdalen til Meieriet. Alternativ B ble anbefalt og
det er dette alternativet som legges til grunn i utarbeidelse av den estetiske veilederen.
I alternativ B går E18/E39 under lokalvegene på Gartnerløkka og over jernbanen. Den har to
bruer på hovedlinjen, som ligger over jernbanen og over krysset ved Arkivet. Både høybrua og
lavbrua rives og nytt veganlegg bygges på sørsiden av dagens veger. E18/E39 legges i kulvert
under Gartnerløkka, i ny tunnel under Hannevikåsen og i kulvert (lokk) ved Meieriet.
Det etableres sykkelekspressveg på strekningen med to bruer. I tillegg etableres bruer for gangog sykkevegen øst for Gartnerløkka og én ved Kartheia. Sykkelekspressvegen blir lagt i kulvert
under Vestre Strandgate og under E18/E39 øst for jernbanen. I tillegg bygges kulvert i Kolsdalen
og ved Meieriet.
Nye busstopp vil komme på hver side av E18 øst for Gartnerløkka. Det blir som før busstopp ved
Arkivet og ved Meieriet/Kartheia.

Lengdesnitt av alternativ B (foreslått vegføring)
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DIMENSJONERENDE VEGSTANDARD – ANDRE TEKNISKE FØRINGER
Ny veg planlegges som nasjonal hovedveg H6 etter Statens vegvesens håndbok 017 (2013).
Dimensjoneringsklasse H6 benyttes for nasjonale hovedveger der arealdisponering og aktivitet
inntil vegen gjør at fartsgrensen settes til 60 km/t.

Tverrsnitt nasjonal hovedveg H6

Prinsippskisse for utforming av sykkelekspressveg

Det er flere systemer for gang- og sykkelvegene:
•
•
•

4.4

Sykkelekspressveg med bredde 3,5 – 4 meter + 2 meter fortau fra Gartnerløkka til Kolsdalen
Gang- og sykkelveg med bredde 3,5 meter + 2 meter fortau fra Kolsdalen til Meieriet, i
Havnegata og i Banehaven
Øvrige gang – og sykkelveger uten separat fortau med bredde 3 meter

OPPSUMMERING AV AVBØTENDE TILTAK
I konsekvensutredningen ble avbøtende tiltak for hvert tema i de ulike delområdene beskrevet.
Følgende oppsummering utgjør et utdrag av de viktigste forholdene. Avbøtende tiltak for
Naturmiljø omfatter kun bevaring av deler av eksisterende terreng i områdene Hanneviktoppen
nord og Dueknipen vest og er derfor ikke tatt med i oppsummeringen.
Noen av de avbøtende tiltakene blir ivaretatt i reguleringsplanen, mens andre må sikres i
byggeplanen.

Ramboll
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Gartnerløkka/
Kvadraturen

Landskap- og bybilde

Nærmiljø og
friluftsliv

Kulturmiljø og
kulturminner

Arealet Tordenskjoldsgate/

Ny plass ved

Erstatte lindetrær på

Vestre Strandgate gis et urbant

Tordenskjoldsgate/

Gartnerløkka som blir berørt i

uttrykk og en god

Vestre Strandgate

anleggsgjennomføringen. Det

reiseopplevelse for myke

sykkelparkering.

må vurderes om trærne kan
flyttes.

trafikanter.
Kulvert under Vestre
Behandling av betongvegger i

Strandgate bør være så

kulverter for økt reiseopp-

kort som mulig, bred og

levelse og redusert støybilde.

lys for å gi økt
trygghetsfølelse.

Erstatte lindetrær på
Gartner- løkka som blir
berørt i anleggsgjennomføringen. Det må vurderes
om trærne kan flyttes.

Kristiansand
kirkegård

Erstatte kirkegårdsmur dersom

Bevisst kulturhistorisk utforming

den blir ødelagt i anleggs-

av kirkegårdsmuren.

gjennomføringen. Etablere
grøntanlegg mot E18/E39.–

Quadrum

God utforming av ramper og
forstøtningsmurer i
overgangen mellom
byggeområdet og veganlegget.

Rundingen,
Bellevue og
Samsen

Parkområder som går tapt

Parkområder som går

Nytt parkområde med utsiktsplass.

erstattes av nytt parkdrag på

tapt erstattes av nytt

Statuen av Vilhelm Krag behøver

strekningen Samsen –

parkdrag med

ny plassering, dette utredes

Kolsdalen.

rasteplass.

nærmere.

Ny plassering av
statuen av Vilhelm Krag

Kunstig vannspeil/bekkeløp som en

må vurderes i en større

historisk assosiasjon til

sammenheng.

Møllevannet og Møllevannsbekken,
i området ved Samsen eller
Arkivet. Dette er avhengig av
kommunalt vedlikehold og må
drøftes videre.
Bedre kontakt Arkivet og
Bellvueparken – Møllevanns- veien
ved bruk av murer og trapper.

Gang- og
sykkelvegene

God belysning av
kulverter. Vurdere
effektbelysning og
kunstnerisk utsmykning
for økt trivsel og
trygghet.
Eventuell miljøskjerm
langs sykkelekspressvegen i Kolsdalen må
være transparent for
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økt tryggehtsfølelse og
sosial kontroll.

«Heiene»
(Kolsdalen)

Bevare et
vegetasjonsbelte langs
skjæring mot E18/E39.

5.

UTFORMING AV NYTT VEGANLEGG

5.1

OVERORDNETE PRINSIPPER
Strekningen kan deles i to områder når det gjelder formingsprinsipper:
•

Strekningen fra Gartnerløkka til Kolsdalen utgjør en urban og bynær sone med tilhørende
estetisk grammatikk.
Det er utformet kompakte kryss for å redusere omfanget av veganlegget. Dette medfører
utstrakt bruk av betong i konstruksjonene.

•

Strekningen fra Kolsdalen til Meieriet har andre prinsipper der det hentes elementer fra
veganlegget som er bygd (2014) i Kolsdalen f.eks. natursteinsmurer i tunnelportaler og
forstøtninger.

Snitt ved Bellevue, som viser kompakte kryss

5.2

REISEOPPLEVELSE

5.2.1 Reiseopplevelse for bilister

Strekningen Gartnerløkka – Meieriet er den daglige reisestrekningen for mange beboere i
regionen og i sommerhalvåret også for turister. I tillegg er det en vesentlig andel yrkestransport
langs vegen. Strekningen gir adkomst til Kristiansand by fra øst og vest. Kjøreopplevelsen i det
nye veganlegget vil bli varierende; biltrafikken går gjennom kulverter og lange ramper som ligger
tungt i terrenget og over bruer med utsikt. I enkelte sekvenser er det innslag av grønt
sideterreng.
•
•

Utsikten til Byfjorden i Kristiansand er en spesiell verdifull sekvens av reiseopplevelsen.
Denne må optimaliseres.
Ferdselen gjennom kulverter og på ramper utgjør en mindre verdifull del av strekningen.
Tiltak som kan berike denne delen av vegen må vurderes. Dette kan for eksempel være
behandling av betongoverflatene og effektbelysning.

Ramboll

10 (20)

E18/E39 GARTNERLØKKA-MEIERIET

•
•

Enkelte steder vil det være muligheter for å behandle sideterrenget med vegetasjon som kan
berike reiseopplevelsen. Årstidsvariasjoner bør vektlegges.
Strekningen fra havna – rundkjøringen ved Arkivet danner overgangen fra E39 i Hirtshals,
Danmark til E39 i Norge. For mange turister og yrkessjåfører er denne strekningen det første
møtet med Norge. Dette kan markeres for eksempel med kunst eller annen spesiell
behandling av rundkjøringen som signaliserer at man har ankommet Norge.

5.2.2 Reiseopplevelse for syklister og gående

Det er et mål å øke andelen av befolkningen som bruker gang- og sykkelvegene. For å
imøtekomme dette målet skal syklistene få gode forhold når det gjelder trivsel, trygghet og
opplevelse. Samtidig skal det ivaretas effektive forhold for syklistene på hovedrutene.
Reiseopplevelsen langs gang- og sykkelvegen vil, på samme måte som for bilistene, være
varierende. Det vil være enkelte kulverter, flere bruer men størstedelen av strekninger vil være i
et grøntdrag. Brukerne av gang- og sykkelvegene beveger seg langsommere enn bilistene og
detaljer i utformingen vil derfor ha større betydning for denne brukergruppen.
•
Utsikten til Byfjorden i Kristiansand er en spesielt verdifull sekvens av reiseopplevelsen.
Denne må optimaliseres.
•
Store deler av strekningen vil få en grønn innramming. Denne skal gis en parkmessig
opparbeidelse. Opparbeidelsen skal gi årstidsvaraiasjoner, varierende grad av romlig forløp
og mulighet for å stoppe og hvile.
•
Konstruksjon og møblering på strekningen skal ha gode estetiske løsninger med enhetlig
utforming.
•
God belysning skal vektlegges for å ivareta trygghet. Dette gjelder spesielt i kulvertene.
Effektbelysning kan gi en ekstra kvalitet og døgnvariasjon i anlegget.

Sykkelekspressvegen sett fra vest for Arkivet og østover

Rambøll
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SAMMENHENG MED TILSTØTENDE VEGSTREKNINGER
E18/E39 med tilhørende ramper danner hovestrekningen og denne skal være lesbar i form av
utstyr og møblering. Denne går under Gartnerløkka og over rundkjøringa på Arkivet. Deretter
fortsetter den videre vestover i Kolsdalen, gjennom tunnelen under Hannevikåsen og gjennom
kulverten ved Meieriet.
Strekningen knyttes sammen med E18 i øst ved Baneheitunnelen. I vest knyttes strekningen
sammen med E39 ved Meieriet og Breimyr.
Til E18/E39 tilknyttes andre vegstrekninger. Dette er riksveg 9 nord for Gartnerløkka og
fylkesvegen Vestre Strandgate sør for Gartnerløkka. I tillegg Frobusdalen, Banehaven,
Havnegata, Tinnheiveien, Hellmyrbakken og Kartheia som er kommunale veger.
Tilstøtende veger skal beholde sitt formingsuttrykk fram til kryss med E18/E39.
E18/E39 skal ha et eget formuttrykk og de tilstøtende vegene skal forholde seg til formuttrykket i
sitt veg- eller gateløp.

Formingsprinsipp for veghierarki

5.4

BEHANDLING AV BYROM, LANDSKAP OG SIDETERRENG
Viktige områder:
•

Kryss/plassdannelse ved Frobusdalen/Banehaven
Det er regulert et gatetun som skal ivareta sikkerheten til de ulike brukerne; gående,
syklende og bilister, som møtes i dette punktet. Plassen bør få en urban karakter og
utforming og materialbruk bør tilstrebe at farten på bilister og syklister reduseres. Benker og
oppstillingsplasser for sykler bør inngå som elementer på plassen. Belysning kan brukes som
effekt.

Ramboll
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Eksempel på utforming av plassen ved Banehaven/Frobusdalen

•

Krysset/plassdannelse ved Tordenskjoldsgate/gangbru over Gartnerløkka
Ulike brukergrupper treffes i dette området; sykkelekspressvegen møter Kvadraturen,
varelevering til Slottet, busstopp ved E18/E39 og gangbrua med tilhørende trappeløp og heis.
Området bør få en urban karakter og det bør avsettes rikelig areal til sykkelparkering.
Varelevering skal ivaretas. Benker og oppstillingsplasser for sykler kan inngå som elementer
på plassen. Belysning kan brukes som effekt. Eksisterende trær bør i størst mulig grad
beholdes og ny vegetasjon bør brukes som virkemidler.

Eksempel på utforming av plassen ved Tordenskjoldsgate

Rambøll

•

Overgangen mot kirkegården
Høydeforskjellen mellom kikegården og parallell gangveg må ivaretas på en god måte. Dette
oppnås til dels ved at eksisterende kirkegårdsmur bevares eller erstattes og rekkverk eller
gjerde langs muren. Hensiktsmessig terrengforming og god vegetasjonsbruk vil gi en fin
parkmessig karakter i dette området.

•

Plassen foran Samsen kulturhus
Når eksisterende E18/E39 legges om blir det større avstand mellom Samsen kulturhus og
atkomstvegen, og området vil bli tilnærmet bilfritt. Området vil være et krysningspunkt for
gang- og sykkeltrafikk i ulike retninger. Plassen bør få en urban karakter som gjenspeiler
aktivitetene på Samsen. Utforming og materialbruk bør tilstrebe at farten på bilister og
syklister reduseres.

E18/E39 GARTNERLØKKA-MEIERIET
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Eksempel på utforming av plassen ved Samsen kulturhus

•

Parkdraget mellom Samsen – Kolsdalen med «pocketpark» ved Duekniben
Området utgjør et parkdrag på hver side av sykkelekspressvegen. Denne parken skal erstatte
Rundingen park og den delen av Bellevueparken som forsvinner som følge av ny E18/E39.
Parken bør få gode terrengoverganger mot Bellevue og mot rampene til ny E18/E39 og få en
god og variert vegetasjonsbehandling. I parkdraget bør det settes av plasser for benker på
hensiktsmessige steder, fortrinnsvis områder med utsikt. På strekningen er det et lokalt søkk
som kan fylles opp og utformes som en «pocketpark». Den gis en utforming som kan erstatte
deler av de kvalitetene som går tapt ved at Rundingen forsvinner.

•

Plassen i forlengelsen av Kirkegata
Gang- og sykkelvegen fra Frobusdalen vil bli videreført gjennom dagens trasé i parken ved
Nybyen og videre til Kirkegata. I dette området er det i dag en stor trapp som er henvendt
mot et framtidig torg (gatetun). Deler av trappa må bygges om til fordel for en universelt
utformet rampe på gang- og sykkelvegen. Utformingen må vektlegge gode overganger og
ivareta parkanleggets funksjoner.

•

Rundkjøringene ved Gartnerløkka, Arkivet og Meieriet
Rundkjøringene utgjør store arealer og hver enkelt sentraløy bør få en god utforming. Den
bør gjenspeile Kristiansands identitet og den lokalhistoriske forankringen bør vurderes,
spesielt ved Gartnerløkka. Belysning er viktig og bør være en del av formingsoppgaven.
På Gartnerløkka er det viktig å opprettholde den viktige siktaksen mellom Vestre Strandgate
og Grim/Baneheia. Utformingen bør ta utgangspunkt i «løkke-begrepet» og gi sentraløya en
grønn profil.
Rundkjøringen ved Arkivet er et viktig møtepunkt med Kristiansand og Norge for turister fra
ferjene. Bruk av kunstnerisk utsmykning bør vurderes.
Kartheikrysset er lengst vekk fra Kristiansand sentrum og i dette området kan det være et
enklere og mindre urbant uttrykk enn i resten av veganlegget. Utformingen kan i større grad
trekke inn elementer og uttrykk fra Vågsbygdveianlegget.
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BRUER

Gangbru, E18/E39 og Havnegata på bru over jernbanen sett fra øst

5.5.1 Kjørebru på E18/E39 over jernbanen og over krysset ved Arkivet

Ulike brutyper har vært vurdert. Det nye veganlegget med tilhørende bruer ligger nært
Kristiansand sentrum og i overgangssonen mellom småskala boligområder og arealer ved havna
og jernbanen med store dimensjoner.
Brua som krysser over jernbaneområdet vil bli eksponert på nært hold, også fra undersiden. Brua
ligger også med nærhet til bygningene Arkivet og Samsen. Særlig ved Samsen er det
byplanmessige utfordringer da brua krysser lavt og reduserer sikten mot Vesterhavna. Brua vil bli
synlig fra boligområdene på Grim og vil ligge med nærhet til det nye næringsområdet Quadrum
som er under utvikling. Den byplanmessige situasjonen rundt brua er kompleks. Både
plate/bjelkebru, fagverksbru og skråstagsbru med to tårn har vært vurdert. Prosjektet har lagt til
grunn en plate/bjelkebru som er det alternativet som er mest diskret i forhold til omgivelsene.
Begge kjørebruene mellom Garnerløkka og Kolsdalen utformes som enkle betongplatebruer med
korte spennvidder. Begge bruene består av to parallelle bruer, én for hver kjøreretning. Bruenes
underside skrås opp mot kantdragerne slik at bruene får en visuelt relativt lett krarakter. Søylene
utformes så slanke som mulig med et elliptisk snitt. Landkar betong bør få samme utførelse som
øvrige betongmurer på denne strekningen.
Veganlegget er tungt og massivt, og det skal søkes å gjøre dette uttrykket lettere ved hjelp av
lyse farger og materialer. For å ivareta en god reiseopplevelse med utsikt utover havna og byen
bør alle støyskjermer på bruer være transparente og utført i Lexan-glass. Alle rekkverk og alle
elementer utført i stål skal ha samme lyse farge (galvanisert eller sølvgrå).

Rambøll

E18/E39 GARTNERLØKKA-MEIERIET

15 (20)

5.5.2 Kjørebru på Havnegata

Havnegata er del av det lokale vegnettet og brua kan gis en noe annen utforming enn bruene
over jernbanen og krysset ved Arkivet. Formingsprinsipper fra kommunal vegnormal bør
benyttes. Brua skal gis en enkel utforming slik at den ikke blir dominerende i omgivelsene.
Brua består av to kjørefelt. Østre brukar plasseres i overgangen mellom rettstrekk og kurve.
Vestre brukar plasseres nærmere rundkjøringen. På grunn av buet horisontalkurvatur på bruene
bør søylene ha elliptisk snitt. Det er ikke krav til støyskjerming og det kan for eksempel benyttes
brurekkverk med runde og buede profiler.

5.5.3 Gang-og sykkelbruer på sykkelekspressvegen

Gang- og sykkelbruer mellom Gartnerløkka og Kolsdalen foreslås utformet som
stålfagverksbruer. Valg av brutype har klar sammenheng med at bruene kan prefabrikeres og
løftes på plass og i tillegg vil de få lavere konstruksjonshøyde enn en bru i betong. På grunn av
buet horisontalkurvatur på bruene bør søylene ha elliptisk eller sirkulært snitt. Fagverksbjelker i
brystninger bør kles inn med f.eks. lyse, perforerte stålplater både for å bidra til at bruene får en
visuelt lett karakter og for å hindre klatring i fagverket. Belysning kan bestå av integrert LEDbelysning i rekkverket. Dekket kan være et lyst betongdekke som reflekterer LED-belysningen
godt.

Gang- og sykkelbru på sykkelekspressvegen som krysser E39

5.5.4 Gangbru øst for Gartnerløkka

Gangbrua øst for Gartnerløkka blir en snarveg for gangtrafikk mellom Grim og Kvadraturen og
til/fra busstopp. Syklister og myke trafikanter med behov for universell utforming må benytte
gang- og sykkelvegen langs Banehaven og videre til forlengelsen av Kirkegata. I tillegg blir det
bygd heis fra Tordenskjoldsgate til gangbrua for å ivareta kravet til universell utforming.

Ramboll

16 (20)

E18/E39 GARTNERLØKKA-MEIERIET

Gangbrua er ikke en del av sykkelekspressvegen, men den bør likevel utformes etter samme
prinsipper som gang- og sykkelbrua over jernbanen og over E18/E39 vest for Duekniben. Denne
brua og brua over E18/E39 ved Duekniben vil begge krysse E18/E39 og nærmest danne en portal
til innkjøringen til byen i øst og vest.
Gangbrua vil få bredde 3,5 meter og utformes med en universelt utformet rampe ved
Frobusdalen og trappeløsning og heis ved Tordenskjoldsgate.

Gangbru øst for Gartnerløkka sett fra øst mot vest

5.5.5 Gang- og sykkelvegbru i Havnegata

Gangbrua vil på samme måte som kjørebrua i Havnegata, tilhøre lokalvegnettet. Gangbrua vil
være parallell med kjørebrua, men få en annen vertikalkurvatur. Den bør likevel utformes etter
samme prisipper som kjørebrua. Søylene bør ha elliptisk eller sirkulært snitt. Rekkverk, belysning
og andre elementer bør følge samme formingselementer som for kjørebrua.

5.5.6 Gang-og sykkelvegbru ved Kartheia

Brua ligger et stykke fra E18/E39 og brua bør utformes som en enkel betongbru av tilsvarende
type som er benyttet i Vågsbygdvegprosjektet.
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Gang- og sykkelvegbru på Vågsbygdveien

5.6

TUNNEL OG KULVERTER

5.6.1 Tunnelportaler i Kolsdalen og ved Meieriet

Tunnelportaler mellom Kolsdalen og Meieriet uformes som enkle buete betongportaler i
kombinasjon med tørrmurer tilsvarende tunnelportaler som inngår i Vågsbygdveiprosjektet.

Tunnel under Hannevikåsen fortsetter vestover som kulvert under Kartheikrysset
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Nybygde tunnelportaler i Kolsdalen

5.6.2 Kjørekulverter

Kjørekulvert under Gartnerløkka utformes i betong. Underside betonglokk kan eventuelt skrås
opp mot kantene slik at kulverten får en visuelt relativt lett karakter.
Kulvertens sidevegger i betong bør ha en struktur i forskalingen for å bryte opp de store flatene.
Dette vil gi økt reiseopplevelse.

5.6.3 Gang-og sykkelkulverter

Kulverter for gang- og sykkeltrafikk vil få minimum samme bredde som tilgrensende gang- og
sykkelveg. God belysning skal vektlegges for å ivareta sosial kontroll. For å øke reiseopplevelsen
bør det vurderes å bearbeide betongveggene i kulvertene, f.eks. relieff, fargebruk, kunst, etc.
Det er planlagt følgende kulverter på gang- og sykkelvegene:
•
•

•
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Kulvert under Vestre Strandgate
Kulvert ved Samsen mot Havnegata
For å ivareta krav til sikt må den utformes med stor bredde i hver ende. Dette gjør også at
kulverten får stort lysinnslipp.
Kulvert under Hellemyrbakken
Utforming av terrenget omkring kulvertåpningene er viktig for å ivareta best mulige
lysforhold.
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Kulvert under E18/E39 sett fra Møllevannsveien

5.6.4 Tekniske bygg / installasjoner

Det skal etableres tekniske bygg i forbindelse med ny tunnell og for kulverten ved Kartheikrysset.
Der det er mulig å integrere bygningen i ramper eller terrengformer bør dette vurderes.
Bygningene bør få formspråk og materialbruk som skaper en sammenheng til det øvrige
veganlegget .

5.7

FORSTØTNINGSMURER
Veganlegget vil medføre store terrenginngrep og behov for mange og til dels høye
forstøtningsmurer. Murer vil bli utformet som:
•
Tørrmurer
Natursteinsmurer med steinstørrelser som er tilpasset dimensjonene på anlegget og skalaen
på tilstøtende arealer
•
Betongmurer
Forskalete betongmurer med variasjon i type forskaling og struktur
•
Kombinasjon mur – skjæring
Murer som møter fjellskjæring skal tilpasses lokalt med gode overganger
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Overflatebehandling av betongmurer i stor og liten målestokk

5.8

Støyskjermer
På strekningen Gartnerløkka til Meieriet vil det være behov for lange strekninger med
støyskjermer. Støyskjermene er lagt på nordsiden av vegen. Utformingen av støyskjermene bør
vurderes i forhold til reiseopplevelse på de aktuelle strekningene. Strekninger med støyskjermer
kan inndeles i følgende soner:
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•

Mot Banehaven
Mest mulig støyskjerming tas i form av en jordvoll, men det vil være behov for noe
støyskjerming. Landskapsrommet mellom bebyggelsen og støyskjerm er trangt og av hensyn
til reiseopplevelsen forgang- og sykkeltrafikken vil det være best med skjerming i glass.

•

Ved rv. 9/Gartnerløkka
Strekning med støyskjerming utgjør nærmest den samme sonen som dagens skjerming.
Dagens skjerming har kombinert en tosidig natursteinsmur med glass på toppen. Denne
utformingen kan gjenbrukes.

•

Langs kirkegården
Støyskjermingen er lagt mellom rampen og grøntdraget slik at gang- og sykkeltrafikk langs
kirkegårdsmuren skjermes. Støyskjermingen kan få en tilsvarende utforming som langs
Rv.9/Gartnerløkka. Alternativt kan støyskjerming integreres i ny natursteinsmur mot
kirkegården og eventuelt i kombinasjon med glass.

•

Over bruene
For å ivareta mest mulig reiseopplevelse bør støyskjermene være av glass.

