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FORORD 
 

Statens vegvesen Region sør har utarbeidet konsekvensutredning for ny E18/E39 på strekningen 

Gartnerløkka – Meieriet. Prinsippene for planleggingen er avklart gjennom Konseptvalgutredningen 

for Kristiansandsregionen.  Formålet med konsekvensutredningen er å avklare hvilke konsekvenser 

de ulike alternativene har for kostnader, miljø og samfunn og avklare valg av alternativ som det 

skal utarbeides detaljreguleringsplan for.   

Konsekvensutredningen er utarbeidet i henhold til planprogrammet som ble vedtatt av Kristiansand 

kommune 5.12.2013.  

Prosjektleder i Statens vegvesen har vært sjefingeniør Asbjørn Heieraas. Rambøll har vært 

hovedkonsulent for arbeidet med konsekvensutredningen. Der ikke annet er nevnt, er foto og 

illustrasjoner utarbeidet av Rambøll.  

Både denne rapporten og kortversjon av rapporten kan fås ved henvendelse til:  

Statens vegvesen Region sør 

Telefon: 02030  

eller ved å besøke Statens vegvesen Region sørs distriktskontor i Rigedalen 5 i Kristiansand.  

Rapportene kan også lastes ned på www.vegvesen.no/e39gartnerlokka 

 

Konsekvensutredningen legges nå ut til offentlig ettersyn. Eventuelle uttalelser til 

konsekvensutredningen sendes til: 

 

Statens vegvesen Region sør 

Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal 

Frist for uttalelser er: 16.mai 2014 

 

 

Kristiansand, 27. mars 2014 

Anette Aanesland 

Avdelingsdirektør, prosjektavdelingen 

Statens vegvesen, Region Sør 
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SAMMENDRAG 

Bakgrunn for tiltaket 
I 2012 ble konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke for Kristiansandsregionen fullført. 

Som følge av denne utredningen har regjeringen vedtatt at konseptet Ytre ringveg er førende for 

videre planlegging av samferdselstiltak i Kristiansandsregionen. Dette konseptet inneholder mange 

tiltak der blant annet ombygging av E18/E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset er ett av tiltakene. I 

KVUen ble ombygging av E18/E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset anbefalt å være blant de første 

tiltakene som bør gjennomføres kombinert med gang- og sykkeltiltak og forbedret kollektivtilbud. 

Senere skal det bygges en Ytre ringveg utenom Kristiansand sentrum. Prosjektet E18/E39 

Gartnerløkka – Breimyrkrysset er også prioritert i Nasjonal transportplan 2014 – 2023. 

Statens vegvesen har valgt å dele strekningen opp i to separate reguleringsplaner som utarbeides 

parallelt. Denne rapporten omfatter første strekning, E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet. 

Planprogram for denne konsekvensutredningen ble lagt fram 20.6.2013 med offentlig ettersyn og 

høringsfrist 16.9.2013. Planprogrammet ble vedtatt av Kristiansand kommune 5.12.2013. 

Planprogrammet danner utgangspunkt for denne konsekvensutredningen.  

 

Mål 
Ut fra overordnede mål fra KVU for samferdselspakke for Kristiansandsregionen, er følgende mål 

satt for prosjektet.  

Mål for prosjektet 

 Vegstrekningen skal ha god framkommelighet - kjøretid i rushtiden skal reduseres 
vesentlig i forhold til i dag 

 Kollektivtrafikken skal ikke hindres av annen trafikk i rushtiden

 Sykkeltrafikken skal gis attraktive løsninger med vekt på god og hurtig 
framkommelighet

 Et veganlegg med best mulig tilpasning til byen og som forbedrer bybildet i forhold til 
dagens veganlegg

 

Dagens situasjon 
Planområdet omfatter en strekning på 3,2 kilometer som starter ved Baneheitunnelen og ender rett 

vest for rundkjøringen ved Kartheia. Strekningen har stor trafikkbelastning med 

avviklingsproblemer i rushtrafikken. 

Planområdet ligger i en smal korridor mellom Kvadraturen, Kristiansand kirkegård, jernbanen, 

havna og boligområdet Bellevue med Arkivet og Samsen. Fra Duekniben til Kolsdalen er området 

preget av industri på sjøsiden og naturområder på motsatt side. Fra Kolsdalen til Meieriet ligger 

vegen delvis i tunnel.  

Trafikksystemet består av en rundkjøring på Gartnerløkka og en ved Arkivet. Mellom 

rundkjøringene ligger Vesterveibrua og høybrua.  Ramper til og fra rundkjøringene gir til sammen 

alle av- og påkjøringsmuligheter mellom det lokale vegsystemet og E18/E39. I Kolsdalen er det 

fletteløsninger, med forbindelser til enten Vågsbygdveien eller E39.  Rundkjøringen ved Kartheia 

danner forbindelser til det lokale vegsystemet.  
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Gang- og sykkelvegen har varierende bredde, men utgjør en sammenhengende hovedtrasé mellom 

øst og vest. Krysninger skjer i kulverter ved Gartnerløkka og ved Samsen og på bru i Hannevika.  

Strekningen er en viktig rute i bussmetro-linjen fra Kvadraturen via Kolsdalen og videre til 

Vågsbygd. Langs E39 er det holdeplasser ved Arkivet, i Kolsdalen og i Hannevika.  

Alternativene 
I samsvar med anbefalingene i KVU for samferdselspakke for Kristiansandsregionen, er alle 

løsninger lagt i tilknytning til dagens E18/E39.  

I planprogrammet er det vedtatt å gå videre med tre alternative løsninger som er ulike fra 

Gartnerløkka til Kolsdalen, men som er like fra Kolsdalen til Meieriet. Det er disse alternativene 

som er utredet i denne konsekvensutredningen. 

Planområdet fra Gartnerløkka til Meieriet omfatter gjennomgående E18/E39 fra Baneheitunnelen til 

Meieriet, tilhørende kryss med ramper, ny Havnegate fram til tilkobling med eksisterende 

Havnegate, samt gjennomgående sykkelrute med tverrforbindelser. Tiltaket skal ivareta effektive 

løsninger for kollektivtrafikken og god tilgjengelighet til ferjeterminalen.  

Ny veg planlegges som nasjonal hovedveg H6 etter Statens vegvesens håndbok 017. 

Dimensjoneringsklasse H6 benyttes for nasjonale hovedveger der arealdisponering og aktivitet 

inntil vegen gjør at fartsgrensen settes til 60 km/t.  

Vegen dimensjoneres som en 4–feltsveg med midtdeler. Standardklassen H6 har 3,25 meter brede 

kjørefelt og 0,75 meter brede ytre skuldre. Vegen planlegges med fysisk midtrekkverk. 

Alternativ 0 – referansealternativet 
Alternativ 0 omfatter dagens situasjon, men inkluderer tiltak som man med sikkerhet vet er 

gjennomført innen 2040. Dette er: 

 Ny Vågsbygdvei er åpnet for trafikk 

 Ny Tinnheiforbindelse er koplet sammen med Vågsbygdveien og E39, og er åpnet for 

trafikk  

 

I alternativ 0 er det lagt til grunn bomtakster på dagens nivå. Omlegging av rv. 9 eller etablering 

av Ytre ringveg er ikke med i alternativ 0.  

Befolkningsveksten tilsier attrafikkmengdene på hovedvegene inn mot Kristiansand vil øke med ca. 

50 % fra 2010 til 2040,dersom det ikke gjennomføres tiltak. Dette medfører at trafikkavviklingen i 

østlig retning vil kunne fungere ganske bra til rundt 2020. Deretter vil kvaliteten på 

trafikkavviklingen i østlig retning bli så dårlig at det vil være behov for større tiltak. I vestlig 

retning vil dagens store avviklingsproblemer opprettholdes. Fram mot 2040 vil dagens 

avviklingsproblemer i vestlig retning bli kraftig forverret hvis det ikke gjøres tiltak for å forhindre 

dette. Dette medfører at dagens køproblemer i Baneheitunnelen blir verre og vil redusere tilgangen 

til rv. 9, ferjeleiet og Kvadraturen betraktelig. 

På deler av E18 og E39 hvor det mangler egne kollektivfelt/parallelle kollektivtraséer, vil 

kollektivtrafikken bli stående i de samme køene som bilistene.  

E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ A 
I alternativ A legges E18/E39 i bru over Gartnerløkka og i bru over jernbanen. Veglinjen ligger 

vesentlig lavere enn dagens høybru. Rv. 9 og Vestre Strandgate har kryss i egen rundkjøring på 

bakkeplan under E18/E39, med forbindelse til E18/E39 i alle retninger.  

Kryssløsningen ved Arkivet får ramper fra E18/39 ned til ny rundkjøring på nivået under. Her går 

Havnegata mot sentrum østover, mens adkomst til ferjeterminalen (E39) går vestover. Krysset ved 

Arkivet er plassert slik at det eventuelt kan være tilkoblingspunkt for en ny rv. 9-trasé. 
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Sykkelekspressvegen starter i Tordenskjolds gate og krysser under Vestre Strandgate i kulvert. 

Videre krysser den under E18/E39 i kulvert før den fortsetter på bru over jernbanen. Gang- og 

sykkelvegruta fra rv. 9/Setesdalsveien krysser under E18/E39 i kulvert øst for krysset og kobles til 

sykkelekspressvegen i Tordenskjolds gate ved Slottet.  

E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ B 
I alternativ B legges E18/E39 i kulvert under Gartnerløkka, men i bru over jernbanen og krysset 

ved Arkivet. Ny rundkjøring på Gartnerløkka ivaretar trafikk fra rv. 9 og Vestre Strandgate. 

Rundkjøringen må løftes noe i forhold til dagens nivå for å få tilstrekkelig høyde over jernbanen.   

Kryssløsningen og rundkjøringen ved Arkivet blir tilsvarende som for alternativ A og vil ivareta 

kobling mot Havnegata til ferjeterminal og kan være tilkoblingspunkt for en ny rv. 9-trasé.  

Sykkelekspressvegen starter i Tordenskjolds gate og krysser under Vestre Strandgate i kulvert. 

Videre krysser den under E18/E39-brua inntil jernbanen, og går deretter over jernbanen i separat 

bru. Gang- og sykkelvegruta fra rv. 9/Setesdalsveien krysser over E18/E39 i egen bru øst for 

krysset.   

E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ C 
I alternativ C legges E18 i kulvert under Vestre Strandgate/rv. 9 ved Gartnerløkka, videre i kulvert 

under jernbanen, men i bru over krysset ved Arkivet. Ny rundkjøring på Gartnerløkka ivaretar 

trafikk fra rv. 9 og Vestre Strandgate som i alternativ A, men legges på eksisterende nivå. 

Kryssløsningen og rundkjøringen ved Arkivet blir tilsvarende som for alternativ A og B, men ligger 

lavere. 

Sykkelekspressvegen starter i Tordenskjolds gate og krysser under Vestre Strandgate i kulvert og 

føres videre langs Quadrum-bebyggelsen. Deretter krysser den over E18/E39 i egen bru mot 

jernbaneområdet og videre over jernbanen på bru. Gang- og sykkelvegruta fra rv. 9/ 

Setesdalsveien krysser over E18/E39 i egen bru øst for krysset, som i alternativ B.  

E39 Kolsdalen – Meieriet 
I Kolsdalen vil E39 være gjennomgående, mens Vågsbygdveien flettes inn/ ut på E39. Fra 

Kolsdalen til Meieriet bygges E39 som ny 4-feltstunnel i to løp under Hannevikåsen. Ved Meieriet 

legges E39 i løsmassetunneler vestover fra fjelltunnelen, gjennom kryssområdet. Nye lokalveger 

med kryss løftes opp og legges på bakkeplan over kulvertene til E39. Krysset vil bli liggende noe 

høyrere enn dagens kryss.  

Sykkelruten gjennom Hannevikdalen er ikke del av sykkelekspressvegen, men er likevel en viktig 

hovedrute vestover. Sykkelvegven legges på nordsiden av lokalvegen i Hannevikdalen som i dag, 

over E39-tunnelene, men i kulvert under Hellemyrbakken.  
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Konsekvensanalyse 

Prissatte konsekvenser 
Kostnadsberegningene viser at alternativ A har lavest anleggskostnad med 3 250 millioner kroner. 

Alternativ B er beregnet til 3 500 millioner kroner, mens C har den høyeste anleggskostnaden på 3 

650 millioner kroner.  

Investeringskostnadene for tiltaket omfatter i tillegg til selve byggekostnadene også utgifter til 

grunnerverv, ulempeerstatninger, støytiltak, vegomlegginger, deponiområder, riggområder, 

byggherrekostnader, vegetasjonsetablering, nødvendige tiltak på dagens veg og annet berørt 

vegnett. I tillegg inngår omlegging av infrastruktur i bakken.  

Alternativ A gir positiv samfunnsøkonomisk nytte og alternativ B gir litt negativ nytte. Alternativ C 

gir størst negativ nytte.  Nytte som er beregnet her er bare knyttet opp mot dette prosjektet. Dette 

prosjektet er imidlertid ett av flere tiltak som inngår i en samlet tiltakspakke, Samferdselspakke 2 

for Kristiansandsregionen. Denne pakken inneholder både investeringsprosjekter og 

trafikkregulerende tiltak, der mye av nytten kommer av den samlede effekten av tiltakene. Siden 

dette er ett av de første tiltakene i denne tiltakspakken, speiler ikke denne beregningen mernytten 

for hele Kristiansandsregionen dette prosjektet kan medføre, når andre tiltak også er gjennomført. 

Tiltaket har størst nytte for biltrafikken når det gjelder tidsforbruk, transportarbeid 

(kjøretøykostnader) og direkteutgifter. Det er spesielt reiser foretatt til og fra arbeid som har den 

største nytten av prosjektet. Dette skyldes forbedringer i trafikkavviklingen på en strekning som i 

dag har avviklingsproblemer i rushtiden.  

Ikke-prissatte konsekvenser 
Alternativ C har flest positive konsekvenser for temaene landskapsbilde og bybilde, nærmiljø og 

friluftsliv samt kulturminner og kulturmiljø. Alternativet ivaretar landskapsbilde og bybilde best på 

Gartnerløkka fordi ny E18/E39 legges i kulvert. For gang- og sykkeltrafikken er alternativet best 

fordi det har flest krysninger på bru. Det er også best for temaet kulturminner og kulturmiljø, fordi 

hensynet til Kristiansand kirkegård og Kvadraturen blir best ivaretatt. 

Sammen med gang- og sykkelvegsystemet er hensynet til delområdene rundt Gartnerløkka og 

Kvadraturen det som veier tyngst i vektleggingen av de tre alternativene.  

Alternativ B ivaretar i stor grad de samme forholdene på Gartnerløkka som alternativ C.   

Alternativ A er det alternativet som har minst positive konsekvenser for de samme temaene, med 

unntak av temaet naturmiljø, der alternativ A er best.  

Samfunnsmessige konsekvenser 
Ny E39 vil gi bedre trafikkflyt enn i dag i alle tre alternativer, og dette er positivt for virksomhetene 

i planområdet og generelt for befolkning og næringsliv i regionen. For store bedrifter og 

virksomheter som Glencore, havna og jernbanen kan ny E18/E39 gjennomføres uten at dette går 

ut over virksomhetene utenom anleggsperioden. Ny E39 vil være viktig for at havna og 

ferjetrafikken skal kunne utvikle seg videre, bl.a. med ny adkomst direkte til E18/E39.  

For de samfunnsmessige konsekvensene er alternativ B best. Alternativ B har noe mer 

tilfredsstillende konsekvens for disse temaene enn alternativ A. Alternativ C er vesentlig dårligere 

fordi det ikke kan kombineres med nytt sidespor til ferjeterminalen for overføring av gods mellom 

bane og ferje. 
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Sammenstilling 
 

  Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Prissatte konsekvenser 
netto nytte (millioner kroner diskontert) 
og rangering 

167,0 

1 

-125,0 

2 

-358,9 

3 

Ikke-prissatte konsekvenser 
samlet vurdering og  
rangering 

Noe positiv 

(0/+) 

3 

Mer positiv 

(+) 

2 

Mest positiv 

 (+/++) 

1 

Samfunnsmessige konsekvenser, 
rangering 

2 1 3 

Måloppnåelse 
Tilfredsstillende 
måloppnåelse 

God måloppnåelse God måloppnåelse 

Samlet rangering 2 1 3 

 

For de prissatte konsekvensene er det beregnet best samfunnsøkonomi i alternativ A, deretter 

kommer alternativ B og C.  

For de ikke-prissatte konsekvensene er alternativ C rangert som best, deretter kommer alternativ 

B og A.  

For de samfunnsmessige konsekvensene er alternativ B rangert som best, deretter kommer 

alternativ A og C.  

 

Tiltakshavers anbefaling 
Fordi alternativ A gir best samfunnsøkonomisk nytte, må anbefaling av et annet alternativ enn A 

begrunnes med at de ikke-prissatte og samfunnsmessige konsekvensene er verdt forskjellen i 

netto nytte mellom alternativ A og B, og evt. C. Kvadraturen og Gartnerløkka er vurdert som de 

viktigste og mest tungtveiende delområdene. Alternativ B og C skiller seg positivt ut for bybildet 

ved at ny E18/E39 blir lagt i kulvert under Gartnerløkka. For de samfunnsmessige konsekvensene 

er alternativ C vesentlig dårligere enn A og B. For tilrettelegging av gang- og sykkeltrafikk er 

alternativ C best, mens alternativ B er bedre enn alternativ A.  

Samlet sett kan alternativ B rangeres foran alternativ A, da alternativ B kan regnes som et 

balansert kompromiss som avveier ulikhetene mellom de ulike konsekvensene på en 

tilfredsstillende måte. Alternativ C kan ikke aksepteres, da alternativet ikke gir mulighet for 

jernbanespor til havneområdet for overføring av gods fra ferje til jernbane. Alternativet har også 

høyest investeringskostnad og gir størst arealbeslag av havnearealer. 

En samlet vurdering gjør at Statens vegvesen anbefaler alternativ B, og varsler innsigelse til 

alternativ C.  

 

Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Samlet rangering 2 1 3 

Anbefaling  Aksepteres Anbefales Innsigelse 
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Oversiktskart med anbefalt vegløsning, alternativ B.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn for tiltaket 
I 2012 ble konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke for Kristiansandsregionen godkjent. 

Som følge av denne utredningen har regjeringen vedtatt at konseptet Ytre ringveg er førende for 

videre planlegging av samferdselstiltak i Kristiansandsregionen. Dette konseptet inneholder mange 

tiltak der blant annet ombygging av E18/E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset er ett av tiltakene. I 

KVU ble ombygging av E18/E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset anbefalt å være blant de først 

tiltakene som bør gjennomføres kombinert med gang- og sykkeltiltak og forbedret kollektivtilbud. 

Senere skal det bygges en Ytre ringveg utenom Kristiansand sentrum.  

Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset er prioritert i Nasjonal transportplan 2014 – 

2023. Strekningen har stor trafikkbelastning med avviklingsproblemer i rushtrafikken. Det er 

forventet stor befolkningsvekst i Kristiansandsregionen i årene framover som vil øke behovet for å 

transportere folk på både en effektiv og miljøvennlig måte. Dette medfører at 

avviklingsproblemene vil øke i takt med befolkningsveksten hvis det ikke gjøres tiltak for å 

forbedre transporttilbudet og redusere transportbehovet. 

Strekningen er delt i to parseller, Gartnerløkka – Meieriet og Meieriet – Breimyrkrysset. Arbeid med 

detaljreguleringsplan er igangsatt for begge parsellene. For ny E18/E39 mellom Gartnerløkka og 

Meieriet utarbeides det også konsekvensutredning.  

Planprogram for denne konsekvensutredningen ble lagt fram 20.6.2013 med offentlig ettersyn og 

høringsfrist 16.9.2013. Planprogrammet ble vedtatt av Kristiansand kommune 5.12.2013. 

Planprogrammet danner utgangspunkt for denne konsekvensutredningen.  

Tiltaket som utredes i dette dokumentet er gjennomgående E18/E39 fra Baneheitunnelen til 

Meieriet, tilhørende kryss med ramper, ny Havnegate fram til tilkobling med eksisterende 

Havnegate samt gjennomgående sykkelrute med tverrforbindelser. Tiltaket skal ivareta effektive 

løsninger for kollektivtrafikken og god tilgjengelighet til ferjeterminalen.  

 

Figur 1: Framtidig hovedvegnett for Kristiansandsregionen. (fra KVU for samferdselspakke for 
Kristiansandsregionen). Rød ring viser prosjektområdet 
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1.2 Planområdet og dagens vegsystem 
Planområdet for detaljreguleringsplanen omfatter en strekning på 3,2 kilometer som starter ved 

Baneheitunnelen og ender rett vest for rundkjøringen ved Kartheia.  

I den østre delen av planområdet ligger dagens vegtrasé i en smal korridor mellom Kvadraturen, 

Kristiansand kirkegård, jernbanen, havna og boligområdet Bellevue med Arkivet og Samsen. Fra 

Duekniben til Kolsdalen har området et annet preg med industri på sjøsiden og naturområder på 

motsatt side. På strekningen Kolsdalen – Meieriet ligger deler av strekningen i tunnel og noe av 

strekningen i dagen.  

 

Figur 2: Oversiktskart over området med grense for utredningsområde, varslet plangrense og dagens 
vegsystem 

 

1.2.1 Vegsystemet 
E39 går fra ferjeterminalen og vestover, mens E18 kommer østfra gjennom Baneheitunnelen og 

avsluttes der E39 kommer opp fra ferjeterminalen ved Rundingen. 

Andre viktige vegforbindelser i området er rv. 9 Setesdalsvegen og Vestre Strandgate som knytter 

seg på E18/E39 ved Gartnerløkka, havna og ferjeterminalen som knytter seg på E39 ved Arkivet og 

fv. 456 Vågsbygdveien som knytter seg til E39 i Kolsdalen.  

På E18/E39 ved Gartnerløkka er det bare ramper til og fra øst. Forbindelsen vestover er på 

Vesterveibrua. På E39 ved Duekniben er det bare ramper til og fra vest. Mellom disse rampene går 

E18 på høybru over jernbaneområdet. Ved siden av høybrua ligger Vesterveibrua som også går 

over jernbanen og rampene forbinder rundkjøringene med hverandre i plan slik at disse til sammen 

gir alle av- og påkjøringsmuligheter mellom det lokale vegsystemet og E18/E39.  

I Kolsdalen er det et omfattende system med fletteløsninger, og ved Kartheikrysset er det igjen 

rundkjøringskryss i plan.  
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E18 og E39 veksler fra firefeltsveg i Baneheitunnelen, og inneholder en splittet løsning med 

tidligere 2 felt over høybrua og 2 felt over lavbrua (Vesterveibrua). Høsten 2013 ble høybrua 

tilrettelagt for 3 kjørefelt hvorav to går i østlig retning og ett vestover. Videre er det firefeltløsning 

ved Rundingen og Kolsdalen, egen tofeltstunnel i østgående retning gjennom Hannevikåsen mens 

vestgående retning går sammen med Vågsbygdvegen i tunnel inn i Hannevikåsen, hvor et felt 

splittes ut og føres sammen med de to østgående løp opp mot Kartheikrysset.  

 

 

Figur 3: E18/E39 sett fra vest mot Kristiansand sentrum. Foto: Kjell Inge Søreide 

 

1.2.2 Gang- og sykkelveg 
Gang- og sykkelvegen i planområdet har en hovedtrasé mellom øst og vest. Den tar av fra 

Kvadraturen og følger hver side av lavbrua på smale fortau. Det er gang- og sykkelvegkulverter på 

nord-, øst- og sørsiden av Gartnerløkka og under lavbrua ved Samsen. Videre vestover er det 

separat gang- og sykkelveg. Den følger på sørsiden forbi Duekniben og Glencore ned til Hannevika. 

I Hannevika deler gang- og sykkelvegen seg sørover mot Vågsbygd og vestover langs E39. Langs 

E39 krysser traséen over gamle E39 på bru og fortsetter delvis langs Hannevik Platå og krysser 

Hannevik Terrasse i plan. Videre går den adskilt fra E39 opp til Kartheikrysset. Her er deler av 

parsellen utbedret i forbindelse med Vågsbygdprosjektet. Ved Kartheikrysset krysser den 

Hellemyrbakken i plan. Se Figur 15 (referansealternativet) for nærmere kartbeskrivelse av traséer 

for gang- og sykkeltrafikken.  
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Figur 4: Dagens situasjon med gang- og sykkelveg langs E18/E39 ved Rundingen/Duekniben 

 

1.2.3 Kollektivtransport 
Kollektivtransporten kjører inn til byen vestfra ned til krysset ved Arkivet, og følger dagens 

Havnegate fram til Vestre Strandgate. Fra byen følger enkelte ruter denne traséen, mens de fleste 

ruter følger Vestre Strandgate og går over lavbrua ut av byen mot vest. Langs E39 er det 

holdeplasser ved Arkivet, i Kolsdalen og i Hannevika.  

I Kolsdalen fordeler en del av rutene seg til Vågsbygd, mens de øvrige følger opp Hannevikdalen 

videre i retning Mandal.  

Strekningen er en viktig rute i bussmetro-linjen, fra Kvadraturen via Kolsdalen og videre til 

Vågsbygd. I makstimen på morgenen passerer det busser oftere enn hvert femte minutt . 

De lokale og de regionale rutene følger traséen om Hannevika, mens ekspressruter fra vest kjører 

E39 direkte til/fra rutebilstasjonen.  
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Figur 5: Kollektivrutene i Kristiansand i 2014 
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1.2.4 Ulykker 
I femårsperioden 2008 – 2012 har det skjedd 36 ulykker på strekningen E18/E39 Gartnerløkka – 

Meieriet, hvorav 2 dødsulykker, resten med lettere skade. De to dødsulykkene er 

utforkjøringsulykker med MC.  

47 % av ulykkene på strekningen er påkjøring bakfra-ulykker. Ellers er det 22 % 

utforkjøringsulykker, 11 % feltskifteulykker, 5 % møteulykker og 14 % andre ulykker.  

 

1.2.5 Beredskap 
Ferdsel gjennom Kristiansand foregår i prinsippet på samme hovedstruktur som i 1885. Øst og 

vest i Kristiansandsregionen er det parallelt lokalvegsystem med forrige generasjon stamveg, men 

det er ikke tilfelle gjennom Kristiansand. Omkjøringsmulighetene gjennom Kristiansand er 

begrenset til lokalvegnettet som er lite egent til omkjøringsveg for store trafikkmengder som i dag 

går på E18 og E39. Dette innebærer at hvis det skjer en hendelse på E18 eller E39 i planområdet 

som medfører at vegen må stenges, må trafikken dirigeres gjennom dette lokalvegnettet. Spesielt 

sårbare punkter er Varoddbrua, Baneheitunnelen, høybrua og forbi Duekniben som medfører at 

trafikk må dirigeres via Kvadraturen og boligområdene på Grim og Tinnheia. 

 

1.2.6 Trafikk 
Ca. 44 000 kjøretøy passerer bomstasjonen ved Glencore i gjennomsnitt hvert døgn. I 

Hannevikdalen fordeler trafikken seg mellom fv. 456 til Vågsbygd og E39 vestover med ca. 

halvparten av trafikkmengden på hver av vegene. Trafikkutviklingen på hovedvegnettet de siste 

årene i Kristiansand vest har vært moderat. På rv. 9 har det ikke vært trafikkvekst siden 2003, 

mens trafikken på fv. 456 har vært tilnærmet lik de siste 5 årene. Trafikkveksten har i hovedsak 

kommet øst for Kristiansand sentrum /27/. 

På strekningen Gartnerløkka – Meieriet er det en del store bedrifter som Glencore og Hennig Olsen 

Is. Disse generer rundt 900 envegs bilturer i rushperiodene morgen og ettermiddag. I tillegg har 

man ferjetrafikken som ved anløp på ettermiddagen og morgenen tilfører rushtrafikken ekstra 

trafikk. Ferjetrafikken er størst om sommeren hvor ferjene ofte er fulle. Da kommer det ca. 760 

kjøretøy i løpet av en veldig kort tidsperiode ut på vegnettet ved Gartnerløkka og Arkivet som er 

med på å forsterke avviklingsproblemene.  

Den høye trafikkbelastning gir dårlig framkommelighet i morgen- og ettermiddagsrushet. Det er 

spesielt to flaskehalser som peker seg ut som kritiske. Dette er innsnevringene fra 4 til 3 felt før 

dagens høybru og rundkjøringen ved Kartheia. Rundt 2/3 av trafikken skal i dag over høybrua i 

rushperiodene. Fram til høsten 2013 har det bare vært 2 felt på høybrua. Dette gav 

kapasitetsproblemer i begge kjøreretninger. Ved å omgjøre høybrua til 3 smale kjørefelt hvor 2 

kjørefelt går i østlig retning og 1 i vestlig har dette bedret trafikkavviklingen i østlig retning, men 

køen i vestlig retning står fremdeles i Baneheitunnelen spesielt på ettermiddagen. Løsningen med 3 

felt over høybrua er en midlertidig løsning. Kjørefeltene har redusert bredde og det er ikke 

midtdeler på en så høyt trafikkert veg.  
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Figur 6: Trafikkbelastning på dagens (2010) hovedvegene tilsluttet planområdet (fra KVU 
Kristiansandsregionen) 

 

1.3 Mål for prosjektet 
Ut fra overordnede mål fra KVU for samferdselspakke for Kristiansandsregionen, er følgende mål 

satt for prosjektet.  

 

Mål for prosjektet 

 Vegstrekningen skal ha god framkommelighet - kjøretid i rushtiden skal reduseres 

vesentlig i forhold til i dag 

 Kollektivtrafikken skal ikke hindres av annen trafikk i rushtiden

 Sykkeltrafikken skal gis attraktive løsninger med vekt på god og hurtig 

framkommelighet

 Et veganlegg med best mulig tilpasning til byen og som forbedrer bybildet i forhold til 

dagens veganlegg

 

Målet med planarbeidet er å framskaffe det formelle plangrunnlag for å kunne bygge første tiltak 

av et fremtidsrettet hovedvegnett fra Kristiansand og vestover. 
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Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 har følgende mål: 

«Regjeringen har som mål at veksten i persontransport i storbyområdene skal tas med 

kollektivtransport, sykling og gåing» 

For å nå dette målet inngås bymiljøavtaler, bypakker med trafikkreduserende tiltak og 

belønningsordninger med kommuner i storbyregionene.  

For perioden 2013 – 2016 er det inngått en avtale om Belønningstilskudd til bedre 

kollektivtransport og mindre bilbruk mellom Samferdselsdepartementet, Vest-Agder 

fylkeskommune og Kristiansand kommune /33/. Formålet med belønningsavtalen er «å stimulere 

til bedre fremkommelighet, miljø og helse ved å dempe veksten i personbiltransport og øke antallet 

kollektivreiser på bekostning av reiser med personbil» 

For å innfri en del av kravene i avtalen innførte Kristiansand kommune tidsdifferensiert bomavgift 

(rushtidsavgift) i september 2013.  

 

 

E18/E39 sett mot sørvest. Foto: Kjell Inge Søreide 

 

1.4 Planprosess 
Vegstrekningen Gartnerløkka – Meieriet har vært omfattet av flere planer etter år 2000. 

Planområdet var en del av strekningen i kommunedelplan for Gartnerløkka – Klepland. Endringer i 

regelverket for blant annet utforming av tunneler og krav til sikkerhet medfører at 

kommunedelplanen ikke lar seg gjennomføre i henhold til opprinnelig plan. Vegstrekningen 

Gartnerløkka – Meieriet ble utredet på nytt som ett av flere aktuelle prosjekter i 

Konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke for Kristiansandsregionen. Planarbeidet som nå 

er igangsatt viderefører intensjonene i KVUen.  
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1.4.1 Kommunedelplan Gartnerløkka – Klepland 
Kommunedelplanen for Gartnerløkka – Klepland, som ble utarbeidet av Statens vegvesen Region 

sør, startet opp i 2002 og ble ferdigstilt i november 2003.  

Plankonseptet var å regulere inn en lokal 4-felts veg (Gartnerløkka - Vågsbygd –, fv. 456) samt en 

4-felts motorveg (E18/E39) fra Gartnerløkka til Rosseland. Planprogrammet definerte aktuelle 

alternative løsninger som besto av høybru, lavbru og senket løsning. Det var ulike kombinasjoner 

av vegføring over og under jernbanen og/eller Gartnerløkka. Underveis i utredningen ble 

planarbeidet utvidet til å omfatte flere nye alternativ, samt at strekningen ble forlenget til Klepland 

i Søgne kommune. Startpunktet i øst ble trukket inn i Baneheitunnelen. Det var en forutsetning at 

ferjeterminalen skulle beholdes, og at det skulle opparbeides en containerhavn vest for ferjen, fram 

mot dagens tankanlegg på Kolsdalsodden. Containerhavnen skulle ha egen adkomst direkte fra 

hovedvegsystemet. Omlegging av rv. 9 skulle også vurderes. Jernbanesporet til Falconbridge skulle 

opprettholdes.  

Statens vegvesen anbefalte et av de nye alternativene i kommunedelplanen (alternativ L). 

Hovedbegrunnelsen for anbefalingen var kostnadene sett opp i mot oppnådd nytte. Alternativ L var 

basert på å bygge en ny høybru parallelt med den eksisterende høybrua på sjøsiden. Vest for 

Arkivet ble eksisterende høybru foreslått revet, og linjeføringen endret slik at alle 4 felt gikk inn i 

tunnel gjennom Duekniben. Dette alternativet beholdt i prinsippet dagens kryss på Gartnerløkka, 

hadde østvendte ramper ved Kolsdalen og vestvendte ramper ved Meieriet. Alle andre 

svingebevegelser og trafikkstrømmer ble håndtert via den nye fv. 456. 

Kristiansand kommune ønsket et annet alternativ, og vedtok alternativ F, som hadde E18/E39 i en 

sammenhengende tunnel fra Baneheitunnelen helt frem til Meieriet. Denne tunnelen startet inne i 

Baneheia ved krysset med Festningsgata, krysset under rv. 9 litt nord for kirkegården, og gikk 

under søndre del av Christianssands Bryggeri (CB) og jernbanen. Rv. 9 ved ble ved kirkegården 

knyttet til et kryss med østvendte ramper i fjell. På vestsiden av dalen ble det et nytt kryss i fjell 

med vestvendte ramper. Videre var det et kryss med østvendte ramper i fjell ved Kolsdalen, og 

vestvendte ramper ved Meieriet. Dette alternativet hadde flere kryss, kortere kryssavstand og 

mange ramper i fjell.  

Statens vegvesen hadde innsigelser til alternativet F, på grunn av høye kostnader i forhold til 

nytten. Miljøverndepartementet avgjorde innsigelsessaken i brev datert 3. juli 2006, som 

godkjente kommunens planvedtak. Dette medfører at godkjent kommunedelplan fra 2006 

forutsetter alternativ F hvor gjennomgangstrafikken skal gå i tunnel fra Baneheia til Meieriet.  

Nye normaler for tunnelbygging (Håndbok 021 vegtunneler /18/) medfører at det ikke er tillatt å 

bygge kryss i tunnel. Kravene til ramper i tunnel er også skjerpet, noe som byr på store 

utfordringer i forhold til gjennomføring av alternativ F. Det har i tillegg vært gjennomført en 

risikovurdering av alternativ F /28/ for å vurdere om det er grunnlag for avvik fra vegnormalene i 

håndbok 021. Denne risikovurderingen konkluderte med at alternativ F har en veldig stor 

ulykkesrisiko og har derfor ikke grunnlag for å kunne avvike vegnormalene.  

I 2010-2011 ble det gjennom ført en KVU - Konseptvalgutredning for samferdselspakke for 

Kristiansandsregionen som ble vedtatt av regjeringen i 2012 og som endret disse forutsetningene. 

KVUen legger opp til at gjennomgangstrafikken på sikt skal gå på en Ytre ringveg på utsiden av 

byen kombinert med restriktive tiltak for biltrafikken og god tilrettelegging for gang, sykkel og 

kollektiv (se kapittel 1.4.3), men at første store prosjekt er utbygging av 4-feltsveg langs dagens 

veg fra Gartnerløkka til Breimyrkrysset. 
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1.4.2 Samferdselspakke for Kristiansand 
Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 1 ble vedtatt i 2009 (St.prp.nr. 98, 2008-2009). 

Pakken inneholder finansiering av fv. 456 Kolsdalen – Lumberkrysset (Vågsbygdveien) i 

Kristiansand og en rekke tiltak innenfor programområdene i kommunene Kristiansand, Søgne, 

Songdalen, Vennesla, Birkenes og Lillesand. Midlene til programområdene vil stort sett benyttes til 

å bygge ut sammenhengende gang- og sykkelvegnett. I tillegg inngår det midler til planlegging av 

prosjekter og tiltak som skal inngå i en videreføring av samferdselspakken (fase 2). I fase 2 la de 

lokale styresmaktene (gjeldende kommuner og fylkeskommuner) opp til bygging av ny E39 mellom 

Gartnerløkka og Søgne og mer satsing innenfor de ulike programområdene. Det skulle i tillegg 

vurderes tiltak for å redusere bilveksten. Det ble også sagt i stortingsproposisjonen at før fase 2 

kunne legges fram, skulle det gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) som grunnlag for 

kvalitetssikring i tidlig planfase (KS1).  

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen er en videreføring av bompengeordningen som ble 

avsluttet i juli 2008, og medfører en videreføring av innkrevingen i de eksisterende fem 

bomstasjonene rundt Kristiansand. Samferdselspakke for Kristiansandsregionen la opp til en 

døgntakst for lette kjøretøy på 20 kroner (2007-kr) og tunge kjøretøy på 40 kroner (2007-kr). Med 

abonnement var det mulig å oppnå rabatt på mellom 30 til 50 %. 

 

1.4.3 Konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke for Kristiansandsregionen 
Arbeidet med konseptvalgutredningen (KVU) for samferdselspakke for Kristiansandsregionen 

startet opp i 2010. Konseptvalgutredningen ble gjort av Statens vegvesen på oppdrag fra 

Samferdselsdepartementet. KVUen ble kvalitetssikret (KS1) av eksterne firma. I tillegg ble KVUen 

sendt til lokal høring. Regjeringen behandlet saken på grunnlag av KVU, KS1 og den lokale 

høringen og konkluderte i 2012 med at videre planlegging skal ta utgangspunkt i konseptet Ytre 

ringveg. 

Bestillingen fra Samferdselsdepartementet medførte at KVUen inneholder drøfting av mulige 

framtidige transportløsninger for Kristiansandsregionen, og viser hvordan ulike arealbruksscenarier 

påvirker transportbehovet. Konkurransen mellom Kvadraturen og Sørlandsparken er også vurdert. 

Utredningen analyserer både areal- og transportspørsmål, inkludert langsiktig transportfordeling, 

restriktive tiltak, framtidige investeringsbehov, jordvernhensyn og forhold knyttet til 

klimagassutslipp.  

De prosjektutløsende behovene i Kristiansandsregionen ble definert som:  

- Bedre fremkommelighet i rushtiden på de nasjonale transportkorridorene E18/E39, rv. 9 og 

korridoren mot Danmark og bedre kobling mellom korridorene.  

- Utvikle et transportsystem for fremtidig transportvekst i regionen med forutsigbar avvikling.  

- Redusere bruk av privatbil innenfor byområdet. 

 

Ut fra dette fastsatte Samferdselsdepartementet følgende samfunnsmål for KVUen:  

Innen 2040 skal transportetterspørselen i Kristiansandsregionen håndteres på en effektiv 

og miljøvennlig måte.  

Samfunnsmålet inneholder potensielle målkonflikter mellom effektiv og miljøvennlig. I 

konseptvalgutredningen er det derfor for de lange reisene lagt mest vekt på effektivitet, mens det 

for de korte reisene er lagt mest vekt på miljøvennlighet.  

KVUen sier følgende: 

«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 lokaltrafikken.»  
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«Det anbefales en utbyggingsrekkefølge hvor utbygging over Gartnerløkka, fremkommelighetstiltak

 for havnetrafikken, kollektivtrafikken og gange/sykkel og optimalisering av dagens vegnett 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 rv. 9 gjennom bygging 

av Ytre ringveg. Ringvegen bør starte på bysiden av Topdalsfjorden og ende i Hannevikdalen og stå 

ferdig senest 2027. Begrenset kapasitet nærmere sentrum tilsier at det neppe er gunstig å bygge 

ut E39 Breimyrkrysset – Søgne grense før tiltakene i vegsystemet rundt Gartnerløkka og Ytre 

ringveg er gjennomført. Ny veg til Kjevik og søndre Vågsbygd anbefales som siste del av 

utbyggingen. Ny veg til Kjevik kan imidlertid ses på som et isolert prosjekt som ikke vil ha direkte 

sammenheng med transporten på hovedvegsystemet ellers i Kristiansandsregionen.» 

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 transportplanlegging 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 måloppnåelse i forhold til effektiv transport. Analysene 

viser at reduksjon i klimagassutslipp fra biltrafikk 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 

parkering, økt trafikantbetaling og teknologiutvikling vil kunne bidra i ønsket retning.  

En omkjøringsveg gir rom for å legge begrensinger på den lokale trafikken på dagens vegnett. Dett

e kan være økt trafikantbetaling, rushtidsavgift, redusert framkommelighet, redusert hastighet, 

parkeringsrestriksjoner og ombygging av kjørefelt til kollektivfelt som ledd i hinderfri framføring av 

buss. Tiltak kan gjennomføres gradvis, men er nødvendig å gjennomføre hvis man skal oppnå 

miljømålene.  

  

1.4.4 Planprogram E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet 
Planprogram for E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet ble vedtatt i Byutviklingsstyret i Kristiansand 

kommune 5.12.2013. Konsekvenser skal utredes i henhold til planprogrammet. Følgende tema ble 

vedtatt utredet i henhold til Statens vegvesens håndbok 140, konsekvensanalyser: 

 Prissatte konsekvenser 

 Ikke prissatte konsekvenser 

 Samfunnsmessige konsekvenser som ikke fanges opp av de prissatte og ikke prissatte 

konsekvensene samt måloppnåelse 

Til grunn for planprogrammet lå en silingsrapport som oppsummerer prosessen omkring søk av 

alternative traséer og løsninger på strekningen. I tillegg ble det utarbeidet en verdianalyse der 

blant annet miljøtemaene og temaet lokal- og regional utvikling ble registrert og gitt en 

verdivurdering.  
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1.4.5 Innspill fra offentlig høring av planprogram  
Planprogram for denne konsekvensutredningen ble lagt fram 20.6.2013 med offentlig ettersyn og 

høringsfrist 16.9.2013. Planprogrammet ble vedtatt av Kristiansand kommune 5.12.2013. 

Planprogrammet danner utgangspunkt for denne konsekvensutredningen.  

Det kom inn 20 innspill i forbindelse med den offentlige høringen av planprogrammet. Disse 

innspillene er omtalt i en egen oppsummering. De største aktørenes innspill er også kort 

oppsummert under. 

Kristiansand havn påpeker at havna er en viktig som del av riksvegferjesambandet på E39 

Ålborg-Trondheim og at havna er en av Norges utpekte havner. Ferjehavna skal dimensjoneres for 

større kapasitet og rustes opp med sikte på effektiv drift i overskuelig framtid. Kolsdalssporet og 

havnesporet er viktig og det er viktig med egen adkomst til terminalen. Det er behov for arealer og 

utfylling er aktuelt. Videre omtales behov for egen adkomst og sikre forhold for myke trafikanter. 

Det er også uttalt at Havnegata som kollektivtrasé er av midlertidig karakter. Til sist er det nevnt 

at konsekvenser i anleggsperioden må utredes og det er behov for at trafikken på havna kan gå 

tilnærmet uhindret i anleggsperioden.  

Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at det i tillegg til de foreslåtte alternativene også utredes 

et alternativ der eksisterende vegsystem oppgraderes til firefelts høybru og tre-firefelts lavbru. 

Fylkeskommunen beskriver også at det må vises tilfredsstillende bussholdeplassløsninger for 

gjennomgående busser i tangeringspunktet Gartnerløkka/Vestre Strandgate. 

ROM Eiendom mener det bør være et mål at det blir en sterkere knutepunktutvikling rundt 

Kristiansand stasjon. De ønsker ambisiøse mål for kollektivtrafikken og at målene i 

belønningsavtalen 2013 – 2016 må legges til grunn for planleggingen. De mener at alternativ BD5 

fra silingsrapporten (eksisterende Vesterveibru utvides til 4 felt) må utredes nærmere og at 

Kartheikrysset bygges om til planfritt kryss. ROM Eiendom er også opptatt av kostnadseffektive 

løsninger.  

Jernbaneverket opplyser om at de skal oppgradere stasjonen i henhold til gjeldende regelverk. 

Dagens vegbrusøyler skaper problemer med den valgte sporplan ettersom den forutsetter rivning 

av både høybru og lavbru. Videre har kontaktledningen under lavbrua for liten fri høyde etter 

dagens regelverk. De opplyser om at de vil fremme innsigelse til alternativ BD5 (Silingsrapport 

Rambøll 2013) dersom dette alternativet blir aktuelt. I tillegg påpekes det at 

konsekvensutredningen bør ha med omtale av geotekniske forhold og konsekvensene for 

jernbanen i de forskjellige fasene i anleggsperioden.  

Glencore Nikkelverk opplyser om at de har gitt fra seg betydelig med arealer i forbindelse med 

Vågsbygdprosjektet, men at dette ble akseptert etter som de fikk arealer på nordsiden av E39 til 

parkering. Det er en forventning om at disse arealene ikke blir redusert. De opplyser om behov for 

å beholde Kolsdalssporet. Alternativ transport via sjøvegen kan utvikles, men dette vil kreve 

betydelige investeringer. Transport med adkomst via KMV-tomta må opprettholdes og det må tas 

hensyn til deponier under Duekniben.  
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2 RAMMER OG FØRINGER 

2.1 Generelt 
Det er satt overordnede mål nasjonalt, i konseptvalgutredningen for samferdselspakke for 

Kristiansandsregionen (KVU) og lokalt i kommunedelplan for Kristiansand som alle påvirker 

dimensjonerende trafikkmengde og mål som er satt for prosjektet E39 Gartnerløkka – Meieriet.  

Det er sett på sammenhengen mellom de ulike planer og utredninger som gjelder for 

Kristiansandsregionen og de ulike målsetningene som er satt. Målene fra de ulike utredningene og 

planene er nokså like og kan i prinsippet oppsummeres i samfunnsmålet fra KVUen for 

Kristiansandsregionen:  

  

 

 

2.2 Nasjonale og regionale føringer 
Nedenfor følger en gjennomgang av de viktigste nasjonale og regionale føringene som skal 

hensyntas i prosjektet. For mer fullstendig oversikt vises det til planprogrammet. 

Rikspolitiske retningslinjer 

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (1985) 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993) 

Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

 

Stortingets klimaforlik (2012) 

Klimaforliket er betegnelsen på et politisk kompromiss om Norges miljø- og klimapolitikk. Forliket 

ble første gang vedtatt i 2008 og et nytt vedtak ble fattet 2012. Klimaforliket innebærer en bred 

politisk enighet om at det skal føres en nasjonal politikk for å redusere klimagassene. Økt satsing 

på kollektivtransport vil bli synliggjort i form av belønningsmidler.  

 

Konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke for Kristiansandsregionen (2011) 

Konseptvalgutredningen drøfter mulige framtidige transportløsninger for Kristiansandsregionen og 

viser hvordan ulike arealbruksscenarier påvirker transportbehovet. Konseptet Ytre ringveg 

anbefales lagt til grunn for den videre utviklingen av transportsystemet i Kristiansandsregionen. 

Utbyggingen bør starte på Gartnerløkka og det bør vurderes om ny rv. 9 gjennom Ledningedalen 

bør bygges samtidig. Løsning for E39 over havna bør avklares gjennom ny løsning fra Gartnerløkka 

og vestover. Utbygging bør sikre kapasitet og fremkommelighet for kollektiv, gående og syklende.  

 

Nasjonal transportplan (NTP) (2014-2023) 

Strekningen Gartnerløkka – Breimyrkrysset er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023. 

NTP viser til at det er gjennomført KVU for Kristiansandsregionen og at «Videre planlegging skal ta 

utgangspunkt i et konsept som omfatter E18/E39 Ytre ringveg. Utredninger og vurderinger av 

omfanget av gang- og sykkeltiltak, kollektivtrafikk, restriktive tiltak for biltrafikken og andre 

samferdselstiltak skal inngå i planleggingen». 

Innen 2040 skal transportetterspørselen i Kristiansandsregionen håndteres på en effektiv og 

miljøvennlig måte. 
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NTP vektlegger at det i byområdene legges opp til en styrket innsats for kollektivtransport, 

syklister og fotgjengere gjennom bruk av statlige bidrag i egne bymiljøavtaler.  

I tråd med Klimaforliket legger regjeringen til grunn at veksten i privat persontransport i 

storbyområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.  

Kristiansand havn har status som en av landets utpekte havner. Som følge av dette må en ny 

vegforbindelse sikre en effektiv trafikkavvikling til og fra havneområdet og bidra til å overføre mer 

godstransport fra veg til sjø. 

 

Belønningsavtalen mellom Samferdselsdepartementet og Kristiansandsregionen (2013-2016) 

Samferdselsdepartementet og Kristiansandsregionen ved Kristiansand kommune og Vest-Agder 

fylkeskommune har inngått avtale om belønningsmidler til bedre kollektivtilbud og mindre bruk av 

bil for perioden 2013-2016. Avtalen har som formål å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø 

og helse i storbyområdene ved å dempe veksten i privat personbiltransport og øke antallet på 

bekostning av reiser med personbil. Målet for avtaleperioden er en nullvekst i personbiltrafikken. 

Det vil si at den samlede biltrafikken i området ikke skal øke fra og med 2013. 

 

Tidsdifferensierte bomtakster fra (2013) 

Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune vedtok ved årsskiftet 2012/2013 å innføre 

tidsdifferensierte bompengetakster i Kristiansand og å endre rabattsystemet fra 16.9.2013. Det er 

lagt til grunn er 21 kroner i tidsrommene 06.30-09.00 og 14.30-17.00 og 14 kroner i tidsrommene 

utenom dette for lette kjøretøy. Tunge kjøretøy betaler det dobbelte. Det er også gitt en mulighet 

for 20 % rabatt. Stortinget gav samtykke til tidsdifferensierte bompengetakster i St.prop.nr 156 S 

(2012-2013). Nivået på rushtidsavgiften tilsvarer nivået på tidligere bomtakst på døgnnivå, men da 

var det mer gunstige rabattordninger.  

 

Statens vegvesens mål og nullvisjonen 

Statens vegvesen har som overordnet nasjonalt mål å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og 

miljøvennlig transportsystem som dekker de behov samfunnet har for transport og som fremmer 

en regional utvikling.  

Nullvisjonen er visjonen om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade.  

Nullvisjonen er forankret i Nasjonal transportplan og innebærer en 

ambisjon om en markant og varig reduksjon i antallet drepte og 

livsvarig skadde i trafikken. Nullvisjonen fastslår at trafikksikkerhet er 

en kvalitet som kjennetegner et godt planlagt, godt bygd og 

velfungerende transportsystem. 
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2.3 Lokale vedtak og føringer  
 

Nedenfor følger en gjennomgang av de viktigste lokale vedtak og føringer som skal det skal tas 

hensyn til i prosjektet. For mer fullstendig oversikt vises det til planprogrammet. 

 

Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn (2011-2022). Høringsforslag. 

I høringsforslaget for kommunedelplanen var det utarbeidet forslag om at containerhavn og 

ferjeterminal skulle flyttes til KMV-området og at som del av dette planarbeidet skulle første trinn 

av Havnegata og dens kobling til E39 bestemmes. I ettertid er det utført en kvalitetssikring av 

dette forslaget og fattet et eget «havnestrukturvedtak» datert 10.4.2013.  

 

Kommunedelplan for E39 Gartnerløkka – Klepland i Søgne med tilhørende KU (2006) 

Kommunedelplanen ble stadfestet av Miljøverndepartementet i 2006. Ny håndbok for bygging av 

vegtunneler (Håndbok 021) kom ut i 2010 og medfører enket sagt at kryss i tuneller ikke tillates. 

Det er større ulykkesrisiko, men aller mest, betydelig større konsekvens ved ulykker som har 

medført denne regelendringen. Den tidligere vedtatte løsningen er med dagens krav derfor uaktuell 

å realisere. Løsningen ble på det grunnlaget ikke videreført i KVU for samferdselspakke for 

Kristiansandsregionen.  

 

Bussmetrovisjonen blir virkelighet (2010) 

Rapporten «Bussmetrovisjonen blir virkelighet» ble utarbeidet av Statens vegvesen i 2010, som en 

del av KVU-arbeidet for samferdselspakke for Kristiansandsregionen. Rapporten forslår strategier 

som kan utvikle sammenhengende bussveg på bussmetroens linjenett og på andre viktige 

strekninger. Rapporten ble vedtatt av Vest-Agder fylkeskommune i august 2010.  

 

Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen (2011-2020)  

Sykkelstrategi for Kristiansansregionen 2012-2020 ble vedtatt i ATP-utvalget i 2010. 

Sykkelhandlingsplanen er utarbeidet som en konkret oppfølging av denne strategien. Hovedmålet 

er at dagens sykkeltrafikk skal dobles innen 2020. Dette tilsvarer 10 % årlig økning og at 

sykkeltrafikken skal utgjøre minst 11 % av alle reiser i 2020. 

 

Handlingsplan for Kristiansandsregionen (2009-2014) Framtidens byer 

Kristiansand er en av 6 byer i Norge som deltar i Miljøverndepartementets satsing «Framtidens 

byer». Forpliktelsene i prosjektet forutsetter blant annet redusert CO2-utslipp fra biltrafikken. 

Et overordnet mål for regionen er å dempe biltrafikken og øke kollektivtrafikken.  

 

Kvalitetssikring av havnestrukturvedtaket fra 2003 (2013) 

Havnestrukturen, som ble vedtatt i 2003, omfattet samlokalisering av containerhavn, ferjeterminal 

og jernbaneterminal i «KMV-bukta». Dette vedtaket ble kvalitetssikret av en uavhengig konsulent 

og behandlet som egen sak (sak 47-13) og vedtatt i Bystyret 10.4.2013. Konsulenten konkluderer 
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med at løsningen ikke er realiserbar både av hensyn til investeringskostnader og arealbehov. 

Videre at integrert havn og jernbaneterminal ikke er avgjørende for Kristiansands havns status som 

utpekt havn. Vedtaket i Bystyret medfører blant annet at eksisterende containerhavn blir værende 

inntil videre, men at det igangsettes utredning for annen lokalisering på sikt. Ferjeterminalen 

rustes opp og områdeplan for KMV-området inkludert sikring av arealtilgang for tankanlegg, ferje, 

E39 og vegtilknytning sluttføres. Det må tas høyde for at ferjetrafikken kan øke framover. Det skal 

utredes mulighet for framtidig etablering av lastespor for omlasting mellom bane og ferje. Det skal 

tas initiativ overfor Jernbaneverket og havna med sikte på å fjerne jernbanesporene på strekningen 

Vestervegbrua – Odderøya, dersom sporene kommer i konflikt med andre funksjonelle forhold i 

området. 

 

Detaljreguleringsplan for Vestre Strandgate 49 (Quadrum)  

Plan for utbygging av området ble vedtatt 9.8.2013. Utbyggingen medfører at deler av dagens 

jernbaneområde blir bebygd. Detaljreguleringsplanen inneholder boliger og næringsformål med høy 

utnyttelse. Parkering er lagt til kjelleretasjene på området.  

 

 

Tilgrensende og overlappende reguleringsplaner under oppstart/arbeid 

Viktige planarbeider som angår dette vegprosjektet er:   

 Områdereguleringsplan for Kristiansand havn   

 Detaljreguleringsplan for Kristiansand jernbanestasjon og rutebilstasjon 

Det har vært nær kontakt med Kristiansand havn og Jernbaneverket undervegs i planarbeidet, for 

samordning av de tre planene.   



27 
 

3 METODIKK 

3.1 Hovedgrepet 
Konsekvensanalysen følger metodikken beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 – 

Konsekvensanalyser.  

Målet med den samfunnsøkonomiske analysen er å velge ut løsninger der samlede fordeler 

overstiger de samlede ulempene. Den samfunnsøkonomiske analysen ivaretar både prissatte og 

ikke-prissatte konsekvenser. Eventuelle utredninger av måloppnåelse for problemstillinger som 

ikke omfattes av den samfunnsøkonomiske analysen, tilpasses prosjektet. Anbefalinger og valg av 

tiltak eller løsninger gjøres som en egen vurdering etter at resultatene fra de samfunnsøkonomiske 

vurderingene er sammenstilt og andre vurderinger som kan ha betydning for anbefalingen er 

vurdert.  

 

Figur 7: Hovedgrep for konsekvensanalysen  

 

  

Prissatte konsekvenser  

(beregning) 

Kapittel 5 

Ikke-prissatte konsekvenser  

(vurdering) 

Kapittel 6 

Samlet vurdering 

Kapittel 8.1-8.6. 

Utredning av lokal og regional 
utvikling.  

Drøfting av fordelsvirkninger 
og måloppnåelse 

Kapittel 7 

Anbefaling 

Kapittel 8.7. 
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3.2 Årsak og virkning 
For å kunne analysere fordeler og ulemper ved et tiltak er det nødvendig å vite hvilke 

konsekvenser tiltaket gir. En forutsetning for konsekvensanalyser er at en kan kartlegge 

sammenhenger mellom årsak og virkning. Gjennom kunnskap om disse sammenhengene kan 

konsekvensene av et tiltak utledes.  

Teoretisk og metodisk er den samfunnsøkonomiske analysen bygget opp slik at: 

- Bare ett ledd i konsekvenskjeden telles med, slik at en unngår å telle samme konsekvens 

to ganger 

- Aspektet i hver konsekvens behandles under det tema det gjelder 

- Konsekvenser som skyldes andre årsaker enn tiltaket ikke telles med 

- Det tas hensyn til at konsekvenser oppstår og utvikles over tid 

 

3.3 Prissatte konsekvenser 
De prissatte konsekvensene beregnes på grunnlag av kvantifiserte endringer som er verdsatt i 

kroner. Beregningen av de prissatte konsekvensene bygger på utredninger om samfunnets 

betalingsvillighet. Prissetting i samfunnsøkonomisk analyser følger Finansdepartementets veileder i 

samfunnsøkonomiske analyser /22/. I følge denne skal en ressurs verdsettes til verdien ved beste 

alternative anvendelse; dette kalles alternativverdiprinsippet. Når det gjelder goder det ikke 

eksisterer markeder for, som fritid og fravær av støy, luftforurensning og støt, finnes det ulike 

teknikker for å fastsette folks betalingsvillighet.  

Den samfunnsøkonomiske analysen tar hensyn til når nytte og kostnader oppstår. En krone i dag 

tillegges høyere verdi enn en krone man får om ti år. Nåverdien av framtidig nytte og kostnader er 

derfor neddiskontert med gjeldende kalkulasjonsrente. 

Nytte-kostnadsanalyser er en beregning av den nytte og de kostnader, målt i kroner, som et tiltak 

gir opphav til. Det er i denne utredningen benyttet metodikken som er utarbeidet av Statens 

vegvesen /30/. For de prissatte tema brukes begrepene: 

Netto nytte er et utrykk for tiltakets beregnede samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Dette er 

differansen mellom nåverdi av nytten av tiltaket og alle kostnader ved gjennomføring og drift av 

tiltaket, i løpet av den definerte analyseperioden. 

Budsjettkostnad er summen av kostnader som det offentlige bidrar med i det analyserte 

prosjektet. Dette er kostnader for Statens vegvesen, Jernbaneverket og andre offentlige etater. 

Netto nytte per budsjettkrone er forholdet mellom netto nytte og kostnad over offentlig budsjett 

(budsjettkostnad). Dette er et relativt mål som (noe forenklet) sier hva samfunnet netto får igjen 

for hver krone som belastes det offentlige budsjettet for realisering av det beregnede tiltaket. 

Prognoseåret er det året som legges til grunn for dimensjonering av vegen i prosjektet. Normalt 

settes prognoseåret til 20 år etter antatt åpningsår /16/. 

Sammenligningsåret i en konsekvensutredning skal være det første hele året det nye prosjektet er 

i bruk. Analyseperioden i en konsekvensutredning er de første 40 årene etter åpningsåret.  

Det er ikke fastsatt når strekningen E18/E39 Gartnerløkka til Meieriet blir bygget. Dette avhenger 

av videre planlegging, vedtak i videre planlegging og vedtak i framtidig bompengepakke. I 

konseptvalgutredningen for samferdselspakke 2 for Kristiansandsregionen er det angitt en 

utbyggingsrekkefølge med tilhørende tidsperioder. Strekningen Gartnerløkka - Meieriet er angitt i 

utbyggingsfase 2 som anbefales gjennomført i år 2017-2020. Med bakgrunn i dette er år 2020 

valgt som antatt åpningsår for strekningen Gartnerløkka - Meieriet. Dette gir 2020 som 

sammenlikningsår, og 2040 er da satt som prognoseår. Det er trafikkbelastningen i år 2040 som 
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skal legges til grunn for dimensjoneringen av det nye vegsystemet. Analyseperioden i 

konsekvensutredningen blir da fra og med 2020 til og med 2059. 

 

3.4 Ikke-prissatte konsekvenser 
Konsekvensutredningene av de ikke-prissatte temaene baseres i sin helhet på en systematisk tre-

trinns prosedyre som følger Statens vegvesens håndbok 140. 

Trinn 1 omfatter beskrivelse og vurdering av temaets status og verdi innenfor influensområdet. 

Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi (Figur 8). 

Retningslinjer for verdisetting av de ulike temaene er gitt i håndbok 140. 

 

 

Figur 8: Trinnløs skala som fastsetter temaets verdi 

 

Trinn 2 omfatter en vurdering av hvilken type og grad av omfang (positive eller negative 

endringer) det planlagte tiltaket medfører. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0 som er 

dagens situasjon inkludert forventet endring i analyseperioden (inkludert vedtatte planer). Kriterier 

for fastsettelse av omfang for ulike temaer er gitt i håndbok 140. Omfanget angis på en trinnløs 

skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang (Figur 9). Omfangsvurderinger skal alltid 

begrunnes. 

 

 

Figur 9: Trinnløs skala som fastsetter omfanget som tiltaket medfører 

 

Trinn 3 omfatter en vurdering av konsekvens for de temaspesifikke verdiene. Konsekvenser er de 

fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til alternativ 0. Konsekvens framkommer ved å 

sammenholde verdi og omfang i henhold til «konsekvensvifta». Konsekvens angis på en diskret 

skala fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens (Figur 10). 

I henhold til håndbok 140, settes konsekvensene i referansealternativet lik null.  
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Figur 10: Konsekvensviften. Når verdi og omfang er fastlagt, gir viften konsekvens for tiltaket 

 

Meget stor positiv konsekvens ++++ 

Stor/meget stor positiv konsekvens +++/++++ 

Stor positiv konsekvens +++ 

Middels/stor positiv konsekvens ++/+++ 

Middels positiv konsekvens ++ 

Liten/middels positiv konsekvens +/++ 

Liten positiv konsekvens + 

Ubetydelig/liten positiv konsekvens 0/+ 

Ubetydelig konsekvens 0 

Ubetydelig/liten negativ konsekvens 0/- 

Liten negativ konsekvens - 

Liten/middels negativ konsekvens -/-- 

Middels negativ konsekvens -- 

Middels/stor negativ konsekvens --/--- 

Stor negativ konsekvens --- 

Stor/meget stor negativ konsekvens ---/---- 

Meget stor negativ konsekvens ---- 

Figur 11: Figuren viser spennet i konsekvensvurderingene 
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Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingen av omfang. 

Andre tiltak som fagutreder foreslår, skal omtales som avbøtende eller kompenserende tiltak. 

Avbøtende tiltak foreslås for å redusere det negative omfanget for et miljø/område, men inngår 

ikke i omfangsvurderingene. 

 

3.5 Alternativ 0 – referansealternativet 
Konsekvensene av et tiltak framkommer ved å måle forventet tilstand etter tiltaket mot forventet 

tilstand uten tiltak. Man må ha en referanse for å si noe om konsekvens.  

Referansen som alle alternativer skal sees i forhold til, betegnes alternativ 0. En beskrivelse av 

alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg vedtatte endringer i 

analyseperioden uten at tiltaket er iverksatt. 

Ved beskrivelse av alternativ 0 skal det tas hensyn til øvrige planer som allerede er vedtatt 

gjennomført uavhengig av tiltaket, og som vil redusere eller forsterke de problemer man står 

overfor i dagens situasjon. Utover eventuell vedtatt utbygging, vil det vanligvis være trafikkøkning 

som følge av befolkningsvekst som utgjør forskjellen fra dagens situasjon.  

For dette prosjektet vil det si at alternativ 0 inneholder dagens situasjon og alle 

samferdselsprosjekter som er ferdigstilte innen år 2020 og som har påvirkning på prosjektområdet 

enten fysisk eller ved andre virkninger som for eksempel endret trafikkgrunnlag. 

 

3.6 Usikkerhet 
Virkning av et tiltak vil som oftest strekke seg over flere år og faktisk utvikling vil være beheftet 

med flere former for usikkerhet. Sikkerhet i beskrivelse av konsekvenser vil i stor grad være 

begrenset av usikker kunnskap om framtidig utvikling. Endringer i forhold knyttet til trafikkutvikling 

og økonomiske forhold er de vanligste usikkerhetsfaktorene i nær framtid (10 – 20 år). På lengre 

sikt vil også større endringer i livsstil og demografiske forhold medføre annen utvikling av 

konsekvenser enn det som er kunnskap til å forutsi i dag.  

Usikkerheten vil både være knyttet til de prissatte og de ikke-prissatte konsekvensene.  

Et slikt vegprosjekt har også betydelig usikkerhet som følge av at politiske og økonomiske 

forutsetninger for gjennomføring av prosjektet blir endret.  
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4 TILTAKSBESKRIVELSE 

4.1 Dimensjonerende trafikkmengde 
Veganlegget skal dimensjoneres for trafikkmengde 20 år etter antatt åpningsår /16/. Dette 

innebærer at anlegget skal dimensjoneres etter antatt trafikkmengde for år 2040. 

Det er flere mulige utviklingsvariabler som har innvirkning på framtidig trafikkmengde på E18/E39 

Gartnerløkka – Meieriet. Inntektsutvikling, befolkningsutvikling, framtidig bompengesystem og 

restriktive tiltak for biltrafikken i Kristiansand vil ha vesentlig betydning for hva framtidig trafikk på 

E18/E39 vil bli. Videre vil utbygging av Ytre ringveg kunne avlaste E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet 

vesentlig. Analyser av hvilke trafikale virkninger de ulike utviklingsvariablene fører til har medført 

at følgende forutsetninger er lagt til grunn for dimensjonerende trafikk for å få de ønskede 

måloppnåelsene i prosjektet: 

 4-felts E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet  

 Toplanskryss på Gartnerløkka og Arkivet 

 Havnegata knyttet til Vestre Strandgate  

 Ytre ringveg bygget senest 2030 

 Bomtakstene opprettholdt på minst samme nivå som i dag. 

Dette gir en dimensjonerende trafikkmengde på E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet i 2040 på ca. 

45 000 kjøretøy pr. døgn. Dette tilsvarer omtrent dagens trafikkmengder gjennom bomstasjonen 

ved Glencore. Løsningen som velges ut fra denne dimensjonerende trafikkmengden har imidlertid 

en reservekapasitet opp til ca. 60 000 kjøretøy pr. døgn før man kommer i konflikt med 

målsetningene for prosjektet om hinderfri kollektivframføring og effektiv trafikkavvikling i 

rushtrafikken.  

Grunnlaget for forutsetningene er hentet fra trafikkberegninger som er utført i forbindelse med 

utarbeidelse av planprogrammet og denne konsekvensutredningen. Det er utført trafikkberegninger 

for den aktuelle strekningen med 4 kjørefelt kombinert med ulike utviklingsvariabler. De framtidige 

scenariene for årene 2020, 2030 og 2040 bygger på Statistisk sentralbyrå sin middelsvekst av 

befolkningsutviklingen i Kristiansandsregionen.  

Resultatene fra beregningene viser at trafikkbelastning på E18/E39 på strekningen i år 2040 vil 

variere fra 45 000 til 85 000 kjøretøy pr. døgn, avhengig av hvilke variabler/forutsetninger man 

legger inn (se Tabell 1). Trafikkmengdene sett opp mot avviklingskvalitet vises i Tabell 2 på neste 

side. 
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Tabell 1: Ulike vegsystem i fremtidig prognosesituasjon for årene 2020, 2030 og 2040 [kjøretøy/døgn] 
sett opp i mot avviklingskvalitet 

Vegsystem 

ÅDT i snitt på E18/E39 ved bomstasjonen 
(Glencore) 

År 2020 År 2030 År 2040 

4 felt på E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet med dagens 
bompengetakst og uten Ytre ringveg 

50 000 60 000 65 000 

4 felt på E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet uten 
bompenger og uten Ytre ringveg 

60 000 – 65 000 75 000 80 000 - 85 000 

4 felt på E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet med 40 kr i 
bompenger og uten Ytre ringveg 

Ikke beregnet 50 000 – 55 000 55 000 

4 felt på E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet med 
dagens bompengetakst og med Ytre ringveg 

35 000 40 000 45 000 

4 felt på E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet uten 
bompenger og med Ytre ringveg 

45 000 – 50 000 55 000 60 000 

 

Tabell 2: Avviklingskvalitet 

Inndeling Servicenivå Servicenivå 
Trafikkmengde 4 felt 

(ÅDT) 

Grønn 

 
God avvikling 

 
  

 

< 60 000 

Oransje 
Ustabil avvikling – 
perioder med kø 

60 000 – 85 000 

Rød 
Vegsystemet er 

overbelastet  
> 85 000 

 

Trafikkmengdene sett opp mot avviklingskapasitet er utredet fra et grovt estimat på 

strekningskapasitet på døgnnivå under ideelle forhold fordelt på ulike vegklasser /29/. På 

strekningen E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet vil antall kryss, flettefelt, ramper og eventuelt 

redusert kapasitet på nærliggende sekundærvegnett være med på å redusere 

strekningskapasiteten. Tabell 2 gir likevel en grov oversikt over hvilken avviklingskvalitet man får 

ved ulike trafikkmengder (ÅDT) under ideelle forhold. 

4 felt på E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet og uten Ytre ringveg 

Med toplanskryss både på Gartnerløkka og Arkivet, 4 felt på strekningen fra Gartnerløkka til 

Meieriet og bompengetakst tilsvarende dagens er det god trafikkavvikling fram til år 2030. Etter 

2030 vil trafikkavviklingen bevege seg inn i det ustabile trafikkavviklingsområdet forutsatt at ikke 

andre trafikkreduserende tiltak iverksettes. Dette innebærer at Ytre ringveg bør etableres senest 

rundt 2030. Tar man bort bompengene i sin helhet, vil strekningen være i det ustabile 

trafikkavviklingsområdet allerede når 4 felt på E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet åpner rundt år 

2020. Ved fjerning av bompengene vil det i tillegg til 4 felt på strekningen Gartnerløkka – Meieriet 

være nødvendig å etablere Ytre ringveg innen 2020 hvis målsetningen til framkommelighet for 
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både kollektiv og bil skal innfris. Fjerning av bompengeinnkrevingen vil medføre at miljøkravene 

som er satt i forbindelse med blant annet belønningsordningen ikke innfris. 

4 felt på E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet og med Ytre ringveg 

4 felt på strekningen Gartnerløkka – Meieriet har god trafikkavvikling i 2040 hvis man har bygget 

Ytre ringveg og beholder bompengene på et nivå minst tilsvarende dagens bomtakster. Etter år 

2040 og med fortsatt årlig trafikkvekst på 1,3 %, vil det gå enda ca. 20 år før trafikkavviklingen 

beveger seg inn i det ustabile trafikkavviklingsområdet på omtrent 60 000 kjøretøy pr. døgn.  

Uten bompenger vil man selv med både 4 felt på strekningen Gartnerløkka – Meieriet og Ytre 

ringveg bygget komme inn i det ustabile trafikkområdet i 2040.  

Konseptvalgutredningen for samferdselspakke Kristiansand konkluderte med at god tilrettelegging 

for gange, sykkel og kollektiv ikke er tilstrekkelig for å redusere trafikkveksten i Kristiansand i 

framtiden. Dette må kombineres med bompengeavgifter, parkeringsrestriksjoner og en 

arealpolitikk som reduserer transportbehovet. Innføring av en bompengeavgift på minst 40 kroner 

vil medføre at man kan utsette utbyggingen av Ytre ringveg til etter år 2040. 

Hvis det ble aktuelt å forsere byggingen av Ytre ringveg slik at den bygges før strekningen 

Gartnerløkka – Meieriet vil det medføre at trafikksituasjonen på strekningen Gartnerløkka – 

Meieriet forverres fram til Ytre ringveg står ferdig. Dette vil spesielt ramme trafikken som i dag står 

i kø i Baneheiatunnelen i vestlig retning. Trafikken som overføres til Ytre ringveg vil avlaste 

strekningen Gartnerløkka – Meieriet. Åpnes Ytre ringveg i ca. 2020 vil trafikkmengden på 

strekningen Gartnerløkka - Meieriet være ca. 35 000 kjøretøy per døgn. Dette er mindre trafikk 

enn i dag, men trafikkmengden er fremdeles så høy at den ligger innenfor det ustabile 

trafikkområdet som for en veg med blanding av 2 og 4 kjørefelt ligger på ca. 30 000 kjøretøy i 

døgnet. For å innfri målsetningen for framkommelighet for kollektiv og bilister på strekningen 

E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet vil det derfor være nødvendig å enten utvide strekningen til 4-

kjørefelt eller gjennomføre kraftige trafikkreduserende tiltak. 

Framkommelighet for kollektiv 

Når trafikkavviklingen er innenfor det ustabile området vil målet om hinderfri kollektivtrafikk i 

rushtida ikke oppnås. For å innfri dette målet vil det være behov for enten å gjøre 

trafikkreduserende tiltak som medfører at trafikkmengden på en veg med 4 kjørefelt ikke 

overskrider 60 000 kjøretøy pr. døgn eller å etablere egne kollektivfelt eller kollektiv traséer. For 

veger med en blanding av 2 og 4 kjørefelt gjelder det samme ved overskridelse av en 

trafikkmengde på ca. 30 000 kjøretøy per døgn. Dette er innfridd hvis det er 4 felt på strekningen 

Gartnerløkka – Meieriet, Ytre ringveg bygget innen 2030 og man beholder bompengene på et nivå 

minst tilsvarende dagens bomtakster. Får man i tillegg trafikkmengden på strekningen 

Gartnerløkka – Meieriet under 30 000 kjøretøy per døgn eller man godtar litt dårligere 

framkommelighet for bilistene kan man på sikt omgjøre 2 av kjørefeltene på strekningen til 

kollektivtrafikk for å sikre framkommeligheten for det økende antall nødvendige busser. 

Andre forhold som har betydning for trafikkmengdene 

I tillegg til tiltak som Ytre ringveg og nivå på bomtakster vil også en eventuell flytting av 

påkoblingen av rv. 9 med E18/E39 til Kolsdalen eller Arkivet ha betydning for dimensjonerende 

trafikk. Det er av stor betydning om rv. 9 bygges slik at det blir naturlig for ferjetrafikken å velge 

rv. 9 til Ytre ringveg framfor å kjøre dagens E39 eller E18. Det vil også ha betydning for 

trafikkavviklingen i krysset på Gartnerløkka hvor det er vanskeligst å innfri kravet om hinderfri 

framføring av kollektivtrafikk. Der vil spesielt trafikkreduserende tiltak på eksisterende rv. 9 

gjennom Grim ved en flytting av rv. 9 ha stor betydning. Dette henger også sammen med om Ytre 

ringveg får kryss med både rv. 9 og ved sykehuset på Eg. En slik krysskombinasjon på Ytre ringveg 

vil medføre at en del av dagens rv. 9-trafikk vil velge Ytre ringveg og vegen forbi sykehuset til de 

østlige delene av sentrum framfør rv. 9. 
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4.2 Dimensjonerende vegstandard – andre tekniske forhold 

4.2.1 Vegstandard 
Vegstrekningen fra Gartnerløkka til Meieriet er i dag en del av E18/E39 gjennom Kristiansand. 

Skillet mellom E18 og E39 ligger i denne parsellen. Vegstrekningen binder i dag sammen E18 

østover mot Oslo sammen med E39 vestover mot Stavanger. 

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.  

Vegen dimensjoneres som en 4–feltsveg med midtdeler. Standardklassen H6 har 3,25 meter brede 

kjørefelt og 0,75 meter brede ytre skuldre. Vegen planlegges med fysisk midtrekkverk (Figur 12). 

 

Figur 12: Tverrsnitt nasjonal hovedveg H6  

 

4.2.2 Kryssløsninger 
Trafikkberegningene sier noe om hvor mange kryss, hvilke krysskombinasjoner og hvilke 

krysstyper som er nødvendig for å sikre god trafikkavvikling i rushtrafikken. Trafikkberegningene 

viser bl.a. at kryss i ett plan (rundkjøringer) vil gi store køproblemer og at det er behov for 

fullverdige, planskilte kryss ved Gartnerløkka og Arkivet, mens det i Kolsdalen og ved Meieriet er 

tilstrekkelig med planskilte «halvkryss», som til sammen utgjør et fullverdig planskilt kryss med 

alle svingeretninger. Selv med Ytre ringveg bygget må trafikkmengden i kryssområdene reduseres 

med mer enn 30 % i 2040 for å få en akseptabel trafikkavvikling hvis de planskilte kryssene ved 

Arkivet og på Gartnerløkka skal erstattes med rundkjøringer. Toplanskryssene vil også gi større 

fleksibilitet i forhold til å kunne prioritere framføring av kollektivtrafikken. 

 

4.2.3 Kollektivtrafikk 
Kollektivtrafikken skal i følge prosjektets målsetning ha hinderfri framføring på E18/E39.  

Dagens kjøremønster om Hannevika for lokale og regionale ruter opprettholdes for 

omstigningsmulighet med ruter til Vågsbygd.  

Vestre Strandgate skal i fremtiden bli hovedinnfart for kollektivtrafikk fra E18/E39 og rv. 9. 

Kjøremønsteret for kollektivtrafikk vil da bli endret ved at bruken av Havnegata utgår. Det er ikke 

fastsatt når denne omleggingen skal skje, men første del av ny Havnegata bør være utbygget før 

omlegging gjennomføres.  
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For pendelruter vestfra til Sørlandsparken opprettes det busstopp ved Gartnerløkkakrysset og 

krysset ved Arkivet.  

Ved utbygging til 4-felts veg vil det ikke være behov for gjennomgående kollektivfelt på hele 

strekningen dersom forutsetningene for dimensjonerende trafikkmengde innfris. Gjennomgående 

kollektivfelt i begge retninger i tillegg til 4 felt på strekningen vil ha store arealmessige 

konsekvenser. Se kapittel 4.1 for mer om framkommelighet for kollektivtrafikken. 

 

4.2.4 Gang- og sykkelveg 
Med føringer fra KVU for samferdselspakke for Kristiansandsregionen om at sykling skal være et 

reelt og foretrukket transportmiddel for alle reiser, også arbeidsreiser, må hovedsykkelruten gis 

god linjeføring og tilstrekkelig dimensjonering. Ut fra Sykkelhandlingsplan for 

Kristiansandsregionen (2011-2020) /31/ er det forutsatt at hovedsykkelruten fra Gartnerløkka – 

Kolsdalen skal planlegges som sykkelekspressveg. Med sykkelekspressveg menes en sykkelveg 

med høy kvalitetsstandard. Den består av en 3,5 meter bred sykkelveg kombinert med et separat 

2 meter bredt fortau og tilstrekkelig bredde på sidearealet på hver side. Stigning skal ikke 

overstige 5 % og stigningsforholdet skal som hovedregel ikke være dårligere enn parallelle 

bilveger.  

I dag er det registrert mellom 1 000 – 1 500 syklister i makstimen på en hverdag på deler av 

parsellen. I tillegg legges det opp til at en del av framtidas transportbehov skal tas med gange og 

sykkel for å nå miljøkravene. Ut fra dette er det lagt opp til at sykkeldelen på sykkelekspressvegen 

har en bredde på 4 meter for å ha plass til tre syklende i bredden på strekningen Gartnerløkka-

Samsen. 

Sykkelekspressvegen ligger parallelt med E18/E39 fra Gartnerløkka fram til Hannevikdalen. Derfra 

fortsetter den videre til Vågsbygd. Strekningen langs E39 opp Hannevikdalen utgjør en av 

hovedrutene i sykkelvegnettet i Kristiansand, men inngår ikke i sykkelekspressruten. 

 

 

Figur 13: Prinsippskisse for utforming av sykkelekspressveg  

 

Det er også nødvendig å etablere gode gang- og sykkelforbindelser på tvers av E39 for å øke 

attraktiviteten for gange og sykling. Viktige forbindelser på tvers som det tas hensyn til er 

forbindelser til rv. 9 Setesdalsveien, Havnegata og Kvadraturen. Disse legges i planskilt krysning 

med E18/E39 i kulvert eller på gang- og sykkelbru og har tilknytning til sykkelekspressvegen langs 

E18/E39. Møllevannsveien knyttes mot sykkelekspressvegen i plan. Bredde på gang- og 

sykkelbruene fastsettes i forbindelse med detaljutforming av bruene, med standardmålene som 

minimumsbredde.  
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Alle nye gang- og sykkelveger er tilpasset kravet til universell utforming i henhold til SVV håndbok 

278 – Universell utforming av veger og gater /20/.  

Opparbeidelse av grønnstruktur langs sykkelekspressvegen brukes bevisst for å øke attraktiviteten 

til sykkelruta. 

 

Figur 13: Sykkelekspressveg ved Samsen/Arkivet. Her vist situasjon fra alternativ A som eksempel 

 

Figur 14: Korridor for sykkelekspressveg med viktige tverrforbindelser som skal ivaretas 
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4.2.5 Tunneler 
Ifølge SVV håndbok 021, Vegtunneler /18/, bestemmes standardkrav til tunnel av trafikkmengde 

(ÅDT), tunnellengde og vegens standard på strekningen. Dette gir at for denne strekningen skal 

tunnelen utføres med to parallelle tunnelløp og tverrsnitt 9,5 meter. Det er krav til 

tverrforbindelser mellom tunnelløpene for hver 250 meter.  

I følge håndbok 021 skal det ikke bygges kryss i tunnel. Dette medfører at tunnelløsning på 

strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen ikke er forenlig med de kryss som denne strekningen må ha 

for å ha tilstrekkelig kapasitet. Dette medfører også at Kolsdalen og Meieriet får såkalte «halve 

kryss», dvs. at i Kolsdalen kommer man av og på E39 kun østfra, og ved Meieriet kun av og på 

vestfra. Til sammen vil disse utgjøre ett fullverdig kryss.  

 

4.2.6 Bruer og kulverter  
Det har vært lagt som premiss for dette planarbeidet at dagens høybru skal fjernes. Årsaken til 

dette er vedtakene fra kommunen og Miljøverndepartementet i forbindelse med behandlingen av 

kommunedelplan for E39 Gartnerløkka – Klepland (2006) samt konseptvalgutredningen for 

samferdselspakke for Kristiansandsregionen KVU (2011).  

Med toplanskryss ved Gartnerløkka, krysning av jernbanen, krysset ved Arkivet og kryssløsningen i 

Kolsdalen og Kartheikrysset vil det være behov for flere bruer og kulverter. Bruenes størrelse og 

dominans vil være forskjellige i de forskjellige alternativene, og er i hovedsak knyttet til om 

E18/E39 går over eller under bakken. Gang- og sykkelvegløsningene skal ha planskilte krysninger 

som også forutsetter bru- eller kulvertløsninger. 

Ved plassering av E18/E39 under dagens terrengnivå, vil de viktigste brukonstruksjonene som 

krysser E18 /E39 ligge i dagens terrengnivå. E18 /E39 vil ligge nedsenket i bylandskapet og 

jernbaneområdet fra Baneheia til Samsen. Konstruktivt vil en slik grøft /trau kunne bygges med en 

avstivet spuntkonstruksjon.  

For bru over jernbanen stilles det krav til frihøyde over spor og kontaktledning. Valg av bruløsning 

er beskrevet i eget notat /7/.  

Hensyn til jernbanedriften gir også føringer for anleggsgjennomføring. Viktige forhold ved krysning 

av jernbanen er: 

 Om Jernbaneverkets plan for oppgradering av Kristiansand stasjon kan utføres samtidig 

med veganlegget 

 Alternative midlertidige stasjonsområder 

 Anleggstid og varighet av togfrie perioder 

 Om sporområdet må bygges om som følge av anlegget 

Vegtraséer under bakkenivå i området Gartnerløkka – Rundingen, må utformes som vanntette 

konstruksjoner og sikres mot oppdrift. I dette prosjektet er det valgt å utforme disse som åpne 

trau, som gir noe mer kompliserte konstruksjoner.  

 

4.2.7 Geologi og geoteknikk 

Gartnerløkka - Kolsdalen 

Terrenget på Gartnerløkka har en svak helning utover mot sjøen, og varierer mellom ca. kote +8,0 

og kote + 2,0. Løsmassene består i hovedsak av 10-15 meter med sand (fast lagret, stedvis 

organisk) over marint avsatt leire. 
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Grunnvannstanden er målt til ca. kote +3,5 ved Slottet øst for Vestre Strandgate og ca. kote +0,8 i 

havneområdet.  

Ifølge rapport utarbeidet av NGI /14/, vil en spunt på hele/deler av strekningen fra Gartnerløkka til 

Samsen, kunne påvirke den naturlige grunnvannstrømmen ned mot sjøen. Konsekvensen av dette 

vil kunne være at området ovenfor spunten vil få økt grunnvannstanden, mens området nedenfor 

vil få senket grunnvannstand. Omfanget av endringer vil avhenge av konstruksjonsløsningene som 

velges. Det legges opp til konstruksjoner som eliminerer/minimerer denne utfordringen. 

Det er ikke utarbeidet oversikt over fare- og aktsomhetssoner for skred eller for marine 

avsetninger i planområdet. Ifølge utførte grunnundersøkelser består grunnen av elve-/ 

strandavsetninger over marint avsatt leire til stor dybde på Gartnerløkka. De marine 

leiravsetningene ligger ca. fra kote -10,0 og nedover. 

Siden terrengforholdene vurderes slik at det ikke er skredfare, vurderer vi området som klarert 

med hensyn til fare for kvikkleireskred i henhold til figur 4.1, Flytskjema for utredning av potensiell 

skredfare, i NVEs veileder «Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre 

jordarter med sprøbruddegenskaper» /36/. 

 

Kolsdalen - Meieriet 

I Kolsdalen er det fjell i dagen på begge sider av dalen, med et løsmasseområde mellom. 

Løsmassene er lagdelt, og består hovedsakelig av sand og grus med enkelte sjikt av antatt 

silt/leire. Løsmassene i Kolsdalstjønna antas å bestå av leire og myrmasser, og må påregnes å 

være sterkt forurenset. I Kolsdalstjønna forutsettes planlagt veg fundamentert på lette masser, 

tilsvarende dagens veganlegg (Vågsbygdvegen). 

Ifølge tidligere utførte grunnundersøkelser, består grunnen ved Meieriet av friksjonsmasser (sand 

og grus).  

Det antas ikke å være noen spesielt krevende geotekniske problemstillinger i forbindelse med 

bygging og fundamentering av planlagt veg og konstruksjoner på strekningen Kolsdalen – Meieriet. 

 

4.3 Alternativ 0 - referansealternativet 
Alternativ 0 (referansealternativet) er en beskrivelse og en analyse av hvordan forholdene på og 

langs eksisterende veg vil utvikle seg dersom E18/E39 ikke utbedres på strekningen Gartnerløkka - 

Meieriet. I tillegg til dagens situasjon er det lagt inn tiltak som man med sikkerhet vet er 

gjennomført fram til 2040. Dette vil i prinsippet si tiltak det er bevilget penger til for 

gjennomføring. I perioden denne utredningen har foregått har det vært satt i gang en del tiltak 

som har vært under bygging. Dette medfører at i dagens system er det tatt hensyn til: 

 Utvidelse av dagens høybru fra 2 til 3 kjørefelt 

 Utvidelse til to kjørefelt i østlig retning fra Kartheia til Kolsdalen 

 Ny Vågsbygdveg er åpnet for trafikk 

 Ny Tinnheiforbindelse er koplet sammen med Vågsbygdvegen og E39 og åpnet for trafikk.  

I tillegg til dagens system er det lagt til grunn bomtakster på dagens nivå i alternativ 0. Omlegging 

av rv. 9 eller etablering av Ytre ringveg er ikke med i alternativ 0. Dette betyr at man forutsetter at 

disse prosjektene gjennomføres og åpnes etter at E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet er gjennomført.  
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Figur 15: Alternativ 0 (referansealternativet) opptegnet 
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4.3.1 Trafikk 
Med en trendframskriving av trafikkveksten fra år 2010 til 2040 etter Statistisk sentralbyrå sin 

middelvekstkurve for befolkningsvekst, bomtakstnivå tilsvarende dagens og en forutsetning at 

dagens reisevaner opprettholdes, blir det en omfattende trafikkøkning på hele dagens vegnett i 

Kristiansandsregionen. På hovedvegene inn mot Kristiansand vil trafikkmengden øke med 50 % fra 

2010 til 2040.  

Utvidelsen av høybrua til 3 kjørefelt gir relativt god trafikkflyt i østlig retning, og denne utvidelsen 

har medført at det i østlig retning bare er noen avviklingsproblemer i rushtrafikken. 

Trafikkavviklingen i østlig retning vil kunne fungere ganske bra til rundt 2020. Fra 2020 til 2030 vil 

imidlertid trafikkavviklingskvaliteten i østlig retning bli så dårlig at det vil være behov for større 

tiltak.  

I vestlig retning vil dagens store avviklingsproblemer opprettholdes hvor spesielt fletting fra to til 

ett kjørefelt i forbindelse med høybrua medfører lange køer inn i Baneheitunnelen. Fram mot 2040 

vil dagens avviklingsproblemer bli kraftig forverret i vestlig retning hvis det ikke gjøres tiltak for å 

forhindre dette. Dette medfører at dagens køproblemer i Baneheitunnelen blir verre og vil redusere 

tilgangen til rv. 9, ferjeleiet og Kvadraturen betraktelig. Både beredskapsmessig og 

sikkerhetsmessig er det uheldig med stillestående kø i Baneheitunnelen.  

Generelt innebærer det en forlenget rushtidsperiode på E39 fra Kristiansand og vestover og på 

deler av fv. 456 Vågsbygdveien. På grunn av den reduserte kapasiteten på høybrua i vestlig 

retning vil dårlig avvikling i rushtrafikken bli et spesielt stort problem på E39 fra Kristiansand og 

østover.  I 2040 vil trafikkavviklingen i rush gå svært sakte med tidvis full stans i trafikken hvis det 

ikke blir endringer i vegsystemet og reisevanene til befolkningen.  

 

 Figur 16: Trafikkbelastning på 0-konseptet i 2040 fra KVU for samferdselspakke for Kristiansands-
regionen. Dette tilsvarer alternativ 0 i konsekvensutredningen E18/E39 Gartnerløkka - Meieriet. 
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På grunn av de høye trafikkmengdene vil også E18 øst for Kristiansand sentrum få lengre perioder 

med ustabil trafikkavvikling i 2040 selv om E18 øst for Kristiansand har 4 kjørefelt. 

Trafikkmengdene gjennom og rundt Kristiansand begynner i 2040 å bli så store at selv en 4-felts 

veg vil få kapasitetsproblemer. Overstiger døgntrafikken 60 000 kjøretøy, vil trafikkavviklingen gå 

inn i det ustabile trafikkavviklingsområdet. Overstiger døgntrafikken mer enn 85 000 kjøretøy, er 

avviklingsproblemene store selv med 4 kjørefelt. Figur 16 viser at det i 2040 er flere steder at disse 

trafikkmengdene er overskredet. 

Rv. 9 Setesdalsveien, Lundsbrua og rv. 41 mot Kjevik flyplass vil også få perioder med ustabil 

trafikkavvikling.  

På deler av E18 og E39 hvor det mangler egne kollektivfelt/parallelle kollektivtraséer, vil 

kollektivtrafikken bli stående i de samme køene som bilistene. 

 

4.3.2 Ikke-prissatte tema 
I alternativ 0 vil landskaps- og bybildet i hovedsak være som dagens, men med noen endringer. 

Utbyggingen av Quadrum vil helt eller delvis være realisert. Utbyggingen er planlagt med 

sannsynlig start i sør, som er den delen av tomta som blir minst påvirket av vegen. KMV-dokka på 

ferjeterminalen er gjenfylt og arealutnyttelsen vil få endret karakter.  

Fordi trafikkmengden på E18/E39 øker, vil vegen bli en enda større barriere for gående og 

syklende enn i dag samt at støybelastningen vil øke. Beboerne langs dagens E18/E39 vil oppleve at 

vegen i enda større grad vil påvirke deres nærmiljø og bomiljø.  

Naturmiljøer vil ikke få nevneverdig endret påvirkning. 

Kulturminner og kulturmiljøer vil ikke få endret påvirkning.  

 

4.3.3 Lokal og regional utvikling 
Viktige samfunns- og næringsinteresser ligger på rekke og rad langs vegtraséen.  

Quadrum-utbyggingen er planlagt under forutsetning om at den vil være nabo med et større 

veganlegg, men samtidig setter den også grenser for arealer som kan disponeres. 

Jernbaneområdet og ferjeterminalen står begge foran betydelige oppgraderinger og 

moderniseringer. For jernbanen er det spesielt fornyelse av sporområdet som er viktig. Quadrum-

utbyggingen beslaglegger dagens verkstedområde, hvor også signalanlegg er plassert. 

Sporområdet vest for hovedsporene er under vurdering. Ferjeterminalen har behov for å utvikle 

bedre adkomst og enklere intern logistikk. Planarbeid er igangsatt, men må samordnes med 

vegprosjektet. Verken havna eller jernbanen kan utvikle sine områder slik de har tenkt uten at 

vegen bygges ut. 

Statoil har tankanlegg og bensinstasjoner ved Rundingen. Glencore har fabrikkanlegg med 

lagerhaller for restprodukter i fjellet innenfor. I forbindelse med utbyggingen av Vågsbygdveien er 

det gjort avtale med vegvesenet om disponering av parkeringsarealer i og vest for kryssområdet.  

Ved Kartheia ligger det flere bedrifter tett inntil E39. 
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4.4 Alternative løsninger som utredes 
I samsvar med anbefalingene i KVU for samferdselspakke for Kristiansandsregionen, er alle 

løsninger lagt i tilknytning til dagens E18/E39.  

I planprogrammet er det vedtatt å gå videre med tre alternative løsninger som er ulike fra 

Gartnerløkka til Kolsdalen, men som er like fra Kolsdalen til Meieriet. Det er disse alternativene 

som er utredet i denne konsekvensutredningen. 

For strekningen E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen utredes følgende alternativer: 

Alternativ A  E18/E39 over lokalvegene i Gartnerløkka og over jernbanen 

Alternativ B  E18/E39 under lokalvegene i Gartnerløkka og over jernbanen 

Alternativ C  E18/E39 under lokalvegene i Gartnerløkka og under jernbanen 

Alternativ A har tre bruer på hovedlinjen (Gartnerløkka – over jernbanen – krysset ved Arkivet) 

Alternativ B har to bruer på hovedlinjen (over jernbanen – krysset ved Arkivet) 

Alternativ C har én bru på hovedlinjen (krysset ved Arkivet) 

 

Figur 17: Prinsippsnitt/lengdesnitt av E39 i alternativ A, B og C 

 

Felles for alle alternativene er at både høybrua og lavbrua skal rives, og nytt veganlegg bygges på 

sørsiden av dagens veger. 

I forhold til plannivået er alternativene grundig prosjektert og utredet for å være trygg på 

alternativenes gjennomførbarhet i dette trange og kompliserte området. Det vil likevel være behov 

for videre bearbeiding, forbedring og optimalisering i de senere planfasene som vil påvirke 

løsningene. Likevel vil hovedprinsippene i løsningene, slik de er vist i denne 

konsekvensutredningen, legges til grunn for videre arbeid med anbefalt alternativ.  
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4.4.1 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ A 

 

Figur 18: Utforming av alternativ A 
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Figur 19: Lengdesnitt av alternativ A 

 

I alternativ A legges E18/E39 på bru over Gartnerløkka og på bru over jernbanen. Veglinja ligger 

likevel vesentlig lavere enn dagens høybru. På deler av strekningene legges vegen på oppfylt 

terreng.  

 

 

 

Figur 20: Området ved Gartnerløkka sett fra Baneheia, alternativ A 
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Figur 21: Brua over Gartnerløkka sett fra Vestre Strandgate, alternativ A 

 

 

Figur 22: Området ved Gartnerløkka sett fra Baneheiveien, alternativ A 

 

Rv. 9 og Vestre Strandgate har kryss i egen rundkjøring på bakkeplan under E18 med forbindelse 

til E18 i begge retninger.  

Bru ved Gartnerløkka er ca. 90 meter lang, bru over jernbanene ca. 105 meter lang og bru ved 

Arkivet er ca. 115 meter lang. Havnegata er lagt ca. 210 meter på bru.  

Gang- og sykkelvegbru over jernbanen er ca. 70 meter lang, og ved Duekniben er den ca. 230 

meter lang.  
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Sykkelekspressvegen starter i Tordenskjolds gate og krysser under Vestre Strandgate i en 

undergang. Videre krysser den under E18/E39 før den fortsetter på bru over jernbanen.  

Gang- og sykkelvegruten (tverrforbindelsen) fra rv. 9/Setesdalsveien krysser under E18/E39 med 

ramper i kulvert øst for krysset og kobles til sykkelekspressvegen i Tordenskjolds gate ved Slottet.  

Kryssløsningen ved Arkivet får ramper fra E18/39 ned til rundkjøringen på nivået under. Her går 

Havnegata mot sentrum østover, mens adkomst til ferjeterminalen (E39) følger vestover fra 

rundkjøringen. Krysset ved Arkivet er plassert slik at det kan være tilkoblingspunkt for en ny rv. 9-

trasé. 

Nytt jernbanespor føres under E18/E39 og Havnegata til ferjehavnområdet for direktetransport av 

gods mellom ferje og bane.  

 

 

 

 

Figur 23: Sykkelekspressvegen krysser jernbanen i separat bru, alternativ A 
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4.4.2 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ B 

 

Figur 24: Utforming av alternativ B 
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Figur 25: Lengdesnitt av alternativ B 

 

I alternativ B legges E18 under Vestre Strandgate/rv. 9 ved Gartnerløkka, men på bru over 

jernbanen og krysset ved Arkivet. For å vinne høyde til å komme over jernbanen, løftes 

Gartnerløkkakrysset litt i forhold til dagens nivå, noe som medfører at Vestre Strandgate må løftes 

noe ned mot krysset til Tordenskjolds gate. 

 

 

Figur 26: Krysset på Gartnerløkka sett fra Vestre Strandgate, alternativ B 
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Figur 27: Området ved Gartnerløkka sett fra Baneheiveien, alternativ B 

 

Rv. 9 og Vestre Strandgate har kryss i egen rundkjøring på bakkeplan over E18 med forbindelse til 

E18 i begge retninger.  

Bru over jernbanene ca. 115 meter lang og bru ved Arkivet er ca. 115 meter lang. Havnegata er 

lagt ca. 210 meter på bru.  
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Gang- og sykkelvegbru over jernbanen er ca. 90 meter lang, og ved Duekniben er den ca. 230 

meter lang. Gang- og sykkelbru ved Gartnerløkka er ca. 135 meter lang.  

Sykkelekspressvegen starter i Tordenskjolds gate og krysser under Vestre Strandgate i en 

undergang. Videre krysser den under E18/E39-brua inntil jernbanen, og går deretter over 

jernbanen i separat bru. Stigningen opp til sykkelbrua over jernbanen er 10 % over en strekning 

på 40 meter.  

Gang- og sykkelvegrute fra rv. 9/Setesdalsveien (tverrforbindelsen) krysser over E18/E39 i egen 

bru øst for krysset og føres ned til Tordenskjolds gate mot Vestre Strandgate. Plassering av brua vil 

bli vurdert videre i arbeidet med detaljreguleringsplanen.  

 

 

 

 

Figur 28: Sykkelekspressvegen krysser jernbanen i separat bru, sett fra øst. Ved Samsen er det forbindelse 
til Møllevannsveien, og til sentrum under E18/E39 og langs Havnegata, alternativ B 
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Figur 29: Illustrasjonen er fra Møllevannsveien sett mot havneområdet med Samsen til venstre og Arkivet 
til høyre. Ny bru i alternativ B ligger lavere enn dagens høybru, men vil likevel ta noe utsikt mot havna 

 

Kryssløsningen ved Arkivet blir tilsvarende som for alternativ A. Se Figur 31. Krysset ved Arkivet 

kan også være tilkoblingspunkt for en eventuell ny rv. 9-trasé. Havnespor kan føres under E18 og 

Havnegata til ferjeterminalen som i alternativ A. 

Nytt jernbanespor føres under E18/E39 og Havnegata til ferjehavnområdet for direktetransport av 

gods mellom ferje og bane.  

 

Figur 30: E18/E39 på bru viser at veganlegget hindrer sikt fra Møllevannsveien mot Byfjorden 
Illustrasjonen er lik for alternativ A og B  
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Figur 31: Veganlegget og havneområdet sett fra Byfjorden. Illustrasjonen er lik for alternativ A og B  
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4.4.3 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ C 

 

 

Figur 32: Utforming av alternativ C  
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Figur 33: Lengdesnitt av alternativ C 

 

I alternativ C legges E18 under Vestre Strandgate/rv. 9 ved Gartnerløkka og videre i kulvert under 

jernbanen. I krysset ved Arkivet går hovedlinja på bru over rundkjøringen, men ligger lavere enn 

for alternativ A og B. 

Rv. 9 og Vestre Strandgate har kryss i egen rundkjøring på bakkeplan over E18 med forbindelse til 

E18 i begge retninger.  

Bru ved Arkivet er ca. 115 meter lang.  

 

Gang- og sykkelvegbru over jernbanen er ca. 180 meter lang, og ved Duekniben er den ca. 230 

meter lang. Gang- og sykkelvegbru ved Gartnerløkka er ca. 135 meter lang, og ved Havnegata blir 

det også gang- og sykkelvegbru, ca. 260 meter lang. 

Sykkelekspressvegen starter i Tordenskjolds gate og krysser under Vestre Strandgate i en 

undergang og føres videre langs Quadrum-bebyggelsen. Deretter krysser den over E18/E39 i egen 

bru mot jernbaneområdet og videre over jernbanen på bru. 

Gang- og sykkelvegrute fra rv. 9/Setesdalsveien (tverrforbindelsen) krysser over E18/E39 i egen 

bru øst for krysset og føres ned til Tordenskjolds gate mot Vestre Strandgate som i alternativ B. Da 

hele kryssområdet ligger noe lavere i alternativ C enn i B, vil denne sykkelruten få litt bedre 

stigningsforhold fra Tordenskjoldgate og opp på brua.  
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Figur 34: Området ved Gartnerløkka sett fra Baneheia, alternativ C  

 

 

Figur 35: Sykkelekspressvegen krysser jernbanene i separat bru. Ved Samsen er det forbindelse til 
Møllevannsveien, og til sentrum over E18/E39 og langs Havnegata. Alternativ C 
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Figur 36: E8/E39 i kulvert under jernbanen gjør at det blir fri sikt fra Møllevannsveien mot Byfjorden, 
alternativ C 

 

 

Figur 37: Veganlegget og havneområdet sett fra Byfjorden, alternativ C 

 

Kryssløsningen ved Arkivet ligger betydelig lavere i dette alternativet enn de øvrige to. Da også 

hovedlinjen går i stigning vestover, vil rampene fra krysset i vestlig retning være betydelig lengre. 

I dette alternativet kan det ikke legges nytt havnespor under Havnegata ut til ferjehavna.  
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4.4.4 E39 Kolsdalen – Meieriet – felles løsning 

 

Figur 38: Utforming av ny 4-feltstunnel på strekningen Kolsdalen – Meieriet  
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E39 bygges som ny 4-feltstunnel i to løp fra Kolsdalen til Meieriet under Hannevikåsen. I Kolsdalen 

vil E39 være gjennomgående veg, mens Vågsbygdveien flettes ut/inn på E39.  

 

 

Figur 39: Kolsdalen sett fra Duekniben fra øst  

 

 

 

Figur 40: Kartheikrysset sett fra øst 
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Figur 41: Kartheikrysset sett fra vest 
 

Det vil ikke være behov for den eksisterende Hanneviktunnelen, og den kan legges ned eller 

omdisponeres. Tunnelene som bygges i Vågsbygdvegprosjektet (2014) brukes videre. 

Ved Meieriet legges E39 i løsmassetunneler vestover fra fjelltunnelen gjennom kryssområdet. Nye 

lokalveger med kryss løftes opp og legges på bakkeplan over kulvertene til E39. Krysset vil da bli 

liggende noe høyrere enn dagens kryss.  

Sykkelruten gjennom Hannevikdalen er ikke del av sykkelekspressvegene, men er likevel en viktig 

hovedrute vestover. Den følger på nordsiden av lokalvegen opp Hannevikdalen som i dag, over 

E39-tunnelene, men i kulvert under Hellemyrbakken. Det gir gode stigningsforhold gjennom 

kryssområdet. Sykkelløsningen kan gis en standardheving både i bedre stigningsforhold og større 

bredde mot Hannevika.  

 

Figur 42: Veganlegget i Kolsdalen med ny parkeringsplass for industrien, sett fra øst 
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4.4.5 Felles for alle alternativene 

Veger 
Mange løsninger er like i alle alternativene. 

 Lavbru og høybru rives 

 Ny E18/E39 legges sør for eksisterende E18/E39 

 Det etableres to nye, store toplanskryss. Ett på Gartnerløkka som har tilnærmet samme 

plassering som dagens rundkjøring, og ett ved Arkivet som ligger lengre vest enn dagens 

kryss  

 Etablering av kompakte kryss; det vil si at kryssløsningene er optimalisert med tanke på 

arealbruk 

 Bellevueparken forsvinner sør for E18/E39, mens Bellevueparken ved Arkivet beholdes og 

utvides 

 Parken Rundingen forsvinner i sin helhet 

 Samme antall og lik plassering av bussholdeplasser  

 Sykkelekspressveg mellom øst og vest 

 Støyskjermingstiltak 

De tre alternativene skiller seg vesentlig fra hverandre i enkeltløsninger og har nyanser av 

forskjeller på andre løsninger.  

 Ny E18/E39 legges på bru eller i kulvert på Gartnerløkka 

 Ulike posisjon og høydeplassering av krysset på Gartnerløkka 

 Ny E18/E39 legges på bru eller i kulvert ved kryssing av jernbanespor 

 Havnegata legges på bru eller på terreng over ferjehavnområdet 

 Ulikt antall og plassering av kulverter og bruer for gang- og sykkelvegnettet 

 Sekundærsykkelvegnettet  

 Mulighet for nytt havnespor til ferjeterminalen inngår eller utgår  

 

Alle alternativene har planskilt kryss ved Gartnerløkka for tilkobling til rv. 9 og Vestre Strandgate, 

og ved Arkivet for tilkobling til Havnegata og ferjeterminalen. Krysset ved Arkivet kan også være 

tilkoblingspunkt for en eventuell ny rv. 9-trasé i alle disse tre alternativene. 

At kryssene bygges kompakte i bredderetningen med ramper tett inntil hovedvegen gir lange 

ramper langs veglinjen. Vegnormalenes krav til rampelengder gjør at Gartnerløkkakrysset og 

krysset ved Arkivet ligger så nær hverandre som mulig der av- og pårampene avløser hverandre 

kun skilt med vekslingsfelter. Det medfører av hovedvegen med ramper har samme bredde som en 

seksfeltsløsning på denne strekningen.  

 

Figur 43: Prinsipp for kryssløsninger med ramper  
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Figur 44: Ved Statoils anlegg bygges svingefelt av i retning fra Kolsdalen, og påkjøring skjer også i samme 
retning. Det er retardasjonsfelt og akselerasjonsfelt for avkjøringen. Avkjøringen krysser 
sykkelekspressvegen i plan 

 

For alle tre alternativene vil Kolsdalssporet bli lagt om som tunnelløsning helt fram til Kolsdalen. 

Dette vil da frigjøre areal til havneområdet. 

Alle løsningene beslaglegger areal fra ferjeterminalen der billettlukene er plassert i dag, slik at 

ferjeterminalområdet må bygges om. Havneområdet kan imidlertid tillegges arealet vestover mot 

Statoils anlegg. Ny adkomst til ferjeterminalen bygges fra rundkjøringen ved Arkivet og føres ned 

til vestre del av dette området.  

Se illustrasjon over mulig utnyttelse av havneområdet i kapittel 7.1.3. 

For strekningen E39 Kolsdalen – Meieriet foreslås ny 4-feltstunnel i to løp under Hannevikåsen. 

Denne løsningen har fletteramper til fv. 456 Vågsbygdvegen i Kolsdalen, og planskilt løsning med 

tilkobling vestover ved Kartheia/Meieriet helt i vest.  
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Trafikk 
Ut fra trafikkanalysene er det lagt følgende forutsetninger til grunn for alle alternativene for å få de 

ønskede måloppnåelsene i prosjektet: 

 4-felts E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet  

 To planskilte kryss på strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen 

 Havnegata knyttet til Vestre Strandgate  

 Ytre ringveg bygget senest 2030 

 Bomtakstene opprettholdt på minst samme nivå som i 2012 

Dette innebærer at alle alternativene har likt antall kjørefelt, likt antall kryss med tilnærmet lik 

kryssutforming og like andre trafikkregulerende forutsetninger som bompenger og etablering av 

Ytre ringveg. Dette medfører at trafikalt er alle de tre alternativene like.  

 

Gange og sykkel 
For alle alternativene er det lagt inn sykkelekspressveg fra Tordenskjoldgate ved Gartnerløkka til 

Hannevika. Den er lagt mellom nettstasjonen i Tordenskjolds gate og E18, under Vestre 

Strandgate, deretter krysser den E18/E39 og følger denne på nordsiden mot kirkegården, videre 

over jernbanen i egen bru, mellom hovedvegen og Samsen/Arkivet, deretter krysser den igjen over 

E39 ved Rundingen før den går videre til Hannevika og Vågsbygd. Alle krysninger med hovedvegen 

og sideveger er planskilte, med unntak av av/påkjøringen til Statoils anlegg mot Kolsdalen.  

Sykkelekspressvegen har et ordinært tverrsnitt, på 3,5 meter sykkelveg og 2 meter fortau. Samme 

tverrsnitt bygges også på strekningen Hannevika-Meieriet. På strekningen Gartnerløkka – Samsen 

får sykkelekspressvegen en økt bredde til 4 meter sykkelveg + 2 meter fortau.  

Sykkelekspressvegen har tilkobling mot sykkelrute langs rv. 9, til fortau på vestsiden av Vestre 

Strandgate, egen sykkelveg langs Havnegata, forbindelse opp Møllevannsveien og fra Hannevika 

opp forbi Meieriet. Ved Samsen er det lagt opp til arm fra hovedsykkelruten ned til ferjeterminalen.  

Selv om løsningene er prinsipielt like, vil høydeulikheten i løsningene gi noe ulik utforming. Dette 

gjelder spesielt ved Gartnerløkka og ved krysningen av jernbanen.  

Alle løsningene har brukrysning for hovedsykkelruten over jernbanen og over E39 ved Duekniben. 

Sykkelvegen fra rv. 9 / Setesdalveien krysser E18/E39 på bru i alternativ B og C, men i undergang 

i alternativ A. Mellom gang- og sykkelbrua ved jernbanen og Duekniben blir dagens vegtrasé 

frigjort og kan opparbeides som parkbelte.  

Brua ved Duekniben kan utformes med plattformer for opphold, og med et karakteristisk formspråk 

og materialbruk. Idéen er at gang- og sykkelveger, bruer, tilstøtende parkmessig terreng og 

plassdannelser har et gjennomgående og helhetlig design som gjør det til et tydelig og viktig 

element i det nye veganlegget. Dette vil gi en ny reiseopplevelse for gående og syklende. Tydelig 

skille mellom gang- og sykkelfelt er viktig for å ivareta sikkerheten. 



64 
 

 

Figur 45: Skjematisk prinsipp for sykkelekspressvegen med tverrforbindelser, strekningen Gartnerløkka - 
Statoil. Mulig plassering av bruene er vist med rød farge. Vist for alternativ B 
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Figur 46: Skjematisk prinsipp for sykkelekspressvegen med tverrforbindelser for strekningen Statoil – 
Meieriet. Mulig plassering av bruer er vist med rød farge.  
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Figur 47: Gang- og sykkelveg ved Arkivet sett fra vest 

 

Kollektiv 
Kollektivløsningene er lik for alle alternativene.  

Tiltaket berører ikke Kristiansand rutebilstasjon, men veger og kryssområder blir endret. Dette 

medfører også nye bussholdeplasser på rampene i forbindelse med de nye kryssene ved 

Gartnerløkka og Arkivet og 4 felt på E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet.  

Dagens kjøremønster er at busslinjer som kommer fra vest benytter Havnegata inn til sentrum, 

mens busser ut fra sentrum i retning vest benytter Vestre Strandgate til Gartnerløkkakrysset og 

videre på lavbrua vestover til E39.  

Alle alternativene legger til rette for at dagens kjøremønster via Havnegata kan opprettholdes. Alle 

alternativene ivaretar også at bussrutene flyttes fra Havnegata til Vestre Strandgate, jf. planvedtak 

for Hovedplan for Kristiansand Havn (Euroterminalen) fra 2002. Dette vil si at trafikksystemet i alle 

alternativene tar hensyn til både dagens og framtidens kollektivløsning innenfor planområdet.  

På E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet er det ikke lagt opp til egne gjennomgående kollektivfelt. 

En utvidelse av denne strekningen til 4 kjørefelt gjør at det ikke vil være behov for egne 

kollektivfelt på hele strekningen. Arealkonsekvensene ved en utvidelse med egne kollektivfelt til en 

6-felts veg ville også være svært store. Kollektivtrafikk fra vest kjører via ny bussholdeplass på 

rampene til kryss ved Arkivet, inn på ny 4-felt E18 og videre mot Gartnerløkka. I 

Gartnerløkkakrysset legges det opp til eget filterfelt utenom krysset for kollektivtrafikken mot 

Vestre Strandgate, slik at kollektivtrafikken kan kjøre forbi eventuelle køer inn mot krysset. 

Kollektivtransport fra sentrum og vestover er planlagt gjennom Gartnerløkkakrysset, inn på ny 4-

felt E18 og videre mot nytt kryss vest for Arkivet hvor det er etablert nytt busstopp på rampene.  

Vestre Strandgate bør etableres med fem kjørefelt hvorav ett felt inn mot byen kan brukes til 

busstopp/gateterminal.  

Det planlegges nye bussholdeplasser på østgående og vestgående rampe øst for Gartnerløkka. 

Disse bussholdeplassene er nye og gir mulighet for bussruter som kan gi en raskere transport for 

brukere som skal fra vestre bydeler til østre eller motsatt, og for brukere som skal nå nordre del av 
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Kvadraturen. Bussholdeplasser på østgående og vestgående rampe ved Arkivet ivaretar tidligere 

bussholdeplasser i dette området. Bussholdeplasser ved rampene i krysset ved Arkivet og 

Gartnerløkka medfører at ekspressbusser kan ha stopp helt nær sentrum i forbindelse med 

kryssene til E18/E39. 

I Kolsdalen og Hannevika brukes holdeplassmønster slik det etableres nå i forbindelse med 

Vågsbygdveiprosjektet. Ved krysset ved Meieriet etableres holdeplasser langs lokalvegen ut fra 

krysset mot Hannevika.  

Holdeplassene er vist på figurene under omtale av hvert enkelt alternativ.  

 

Bruer og konstruksjoner 
Dagens lavbru og høybru blir erstattet av ny 4-feltsløsning for krysning av jernbanen, enten på bru 

over (alternativ A og B) eller i kulvert under (alternativ C). Felles for alle alternativer er at de vil ha 

tilknytning til fullverdig toplanskryss både ved Arkivet og Gartnerløkka med tilføringsramper.  

Både alternativ A og B krysser jernbanen i vertikal og horisontale kurver. Dette medfører mer 

kompliserte løsninger ved langt spenn enn om det var plan og rettlinjet bru. For alternativ B er det 

også marginal frihøyde til brukonstruksjonen. På grunn av de kompliserte høyde- og 

kurvaturforholdene er det valgt å benytte betongplatebru i begge alternativene. Dette gir en slank 

konstruksjon som kan tilpasses ulike kurvaturer. Dette gir imidlertid spennlengder på 35-40 meter, 

og forutsetter at det settes brusøyler i ny midtperrong i sporområdet.  

Både alternativ A og B er tilpasset både eksisterende og planlagt ny sporplan for jernbaneområdet i 

samarbeid med Jernbaneverket.  

For alle alternativer krysser sykkelekspressvegen over jernbaneområde i egen bru.  

I alternativ C krysser E18/E39 under jernbanen i kulvert. Nye jernbanespor legges på lokket over 

denne kulverten. Både alternativ B og alternativ C krysser under lokalvegkrysset ved Gartnerløkka 

i senket kulvert. Senkede kulverter må utformes som vanntette trau og med ballast så de ikke 

flyter opp ved høyvann.  

For alle løsninger krysser E18/E39 over lokalvegkrysset ved Arkivet. I alternativ A og B følger 

Havnegata ut fra dette krysset på bru, slik at ferjeterminalen kan disponere arealet under brua. For 

alternativ C ligger Havnegata på terrengnivå. 

Sykkelekspressvegens krysning over E39 ved Duekniben/Statoilområdet vil være den største gang- 

og sykkelbrua i dette tiltaket.  

Sykkelruten fra rv. 9 til sentrum krysser E18 i ulike løsninger for alternativene (bru eller kulverter).  

Ellers vil det være flere mindre bruer og kulverter/underganger i forbindelse med gang- og 

sykkelvegene.  

Hovedveger, lokalveger, kryssramper og sykkelruter blir liggende tett inntil hverandre i mange 

ulike plan. For å redusere arealbruken er disse lagt tett inntil hverandre med omfattende bruk av 

murer. Det er tenkt å benytte både vanlig betongmurer og natursteinsmurer i tiltaket.  
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Estetikk i planområdet 
Det skal utarbeides en estetisk veileder, som skal ivareta estetiske hensyn i veganlegget. Dette 

omfatter bl.a. tiltak for å erstatte kvaliteter som går tapt og tilføre nye kvaliteter. Det gjelder 

konstruksjoner som bruer, kulverter, tunnelportaler, murer og tekniske bygg, samt utstyr som 

vegbelysning og effektbelysning, møblering, støyskjermer, rekkverk og skilt. Det bør benyttes 

materialbruk som er robust og som har gode estetiske kvaliteter. Sideterrenget langs gang- og 

sykkelvegene vil få en parkmessig opparbeidelse og grønnstruktur. Bredden på sideterrenget vil 

variere på strekningen og ha sammenheng med omfang og høyde på murer i anlegget. 

Veganlegget skal være funksjonelt, trafikksikkert og framstå som visuelt tydelig og helhetlig. I den 

visuelle profilen skal det komme fram at Kristiansand er en sykkelby, og gang- og sykkelbruer kan 

i denne sammenheng bidra spesielt til å gi anlegget et særpreg. 

Anlegget skal etterstrebe å ha en visuell sammenheng med tilstøtende veganlegg i øst og vest.  

Veganlegget skal ha som målsetting å framstå som moderne og fremtidsrettet. 

Alle løsningene har brukrysninger for hovedsykkelruten over E39 ved Duekniben og over 

jernbanen. Ved Gartnerløkka krysser gang- og sykkelveg over E18 til rv. 9 på bru i alternativ B og 

C. Gang- og sykkelbrua ved Duekniben bør framheves visuelt. Den kan utformes som ”utsikts-

plattformer” med karakteristisk formspråk og materialbruk. Detaljutforming vil bli gjort i senere 

planfaser. 

 

 

Figur 48: Illustrasjon viser eksempel på bruutforming ved Duekniben 

 

Målsettingen er at gang- og sykkelveger, bruer, tilstøtende parkmessig terreng og plassdannelser 

har et gjennomgående og helhetlig design som gjør det til et tydelig og viktig element i det nye 

veganlegget. Estetiske forhold skal vektlegges for bruer og tunnelportaler og kulverter. 
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Annen infrastruktur  
Langs vegtraséen er det en rekke kommunaltekniske anlegg og andre tekniske installasjoner. 

Fjernvarmeanlegg ligger langsetter traséen fra varmesentralen ved Glencore og bort til 

Gartnerløkka. Der har Agder Energi en hovedtransformatorstasjon med en mengde høyspent- og 

lavspentkabler. Kommunaltekniske ledninger krysser på tvers av traséen, og Grimsbekken krysser i 

lukket ledning. Det nye veganlegget krever en rekke omlegginger. Dette påvirker både kostnad og 

faseplan.  

Det foreslås å bygge en større teknisk kulvert med to kanaler (ca. 2x2 meter) for anleggene 

elektro, tele og VA i området Gartnerløkka og Samsen. Videre er det planlagt å utnytte dagens 

vegtunnel vestgående løp som føringsveg, da denne vil gå ut av bruk ved det nye vegsystemet.  

Et sidespor til jernbanen går via havneområdet ut til Glencore, det såkalte Kolsdalssporet. I alle 

alternativene til ny E18/E39 er det foreslått å legge om dette sidesporet.    

 

 Elektro 

Det er nødvendig med en omfattende omlegging av alle kabler og rør både på Gartnerløkka, 

jernbaneområdet og ved Rundingen, nærmest uavhengig av hvilket alternativ (A, B eller C) som 

velges. Kablene ligger under bakken på en dybde på ca. 0,2 meter til 0,7 meter. Disse kablene må 

uansett fjernes på grunn av spunting og anleggsarbeid i de ulike byggeområdene. 

Noe av dette vil også måtte legges om i forbindelse med Quadrum-utbyggingen, og det vil være 

hensiktsmessig i videre planlegging å samordne denne omleggingen.  

For å ta høyde for fremtidige omleggingsbehov og nyanlegg, beregnes rikelig med føringsveger 

langs veg med sentrale krysningspunkter. Dermed unngår unødig gravearbeid og stenging av 

veger, noe som vil være kritisk i dette sterkt trafikkerte området. 

Nettstasjon (trafo) ved Gartnerløkka blir liggende kloss opp mot ny vegtrasé. Her ligger flere 

høyspentkabler og signalkabler som må ivaretas både midlertidig og permanent. Disse strekker seg 

i vegkorridoren hele vegen fra Gartnerløkka til varmesentralen ved Glencore. 

Krysning av jernbaneområdet er på alle måter en utfordring. Det kan være aktuelt at togtrafikken 

skal gå fra stasjonsområdet i hele byggefasen, og dette gir krevende faseplaner for å ivareta 

hensyn til strømførende kontaktledninger, sporvekslere og signalanlegg. Det samme gjelder også 

ved demontering av dagens høybru. 

Det bør vurderes å etablere en tverrforbindelse under jernbanesporene med flere trekkerør slik at 

man får etablert en hovedføringsveg i dette området med kummer på hver side. 

Eksisterende høyspent luftlinje inn til Glencore må tilpasses ved at en til to master må flyttes. Det 

har stor betydning at strømforsyningen til Glencore er stabil og driftssikker i hele anleggsperioden.  

Tunnel under Hannevikåsen kan komme i konflikt med eksisterende høyspentkabler som ligger i 

fjellet i dag. Dette må undersøkes nærmere i videre planarbeid.  

Tilpasning av infrastruktur i bakken kommer fram som kostnadskonsekvens i denne 

konsekvensutredningen. Samlet utgjør slik omlegging ca. 250 millioner kroner for alle 

alternativene. For mer omfattende redegjørelse av disse temaene vises til fagrapporter og 

fagnotater.  
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Figur 49: Hovedløsning omlegginger elektro og fjernvarme  
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 Fjernvarme 

Fra varmesentralen ved Glencore til Samsen kommer eksisterende fjernvarmeledninger delvis i 

konflikt med nytt veganlegg. Ledningsanlegget kan flyttes på nordsiden av veganlegget på 

strekningen Rundingen - Samsen. Dette vil gi større handlefrihet i byggeperioden og ved utvikling 

av havneområdet.  

Alternativ C krever omlegging av fjernvarmeledningene fra jernbanen til Gartnerløkka.  

 Vann- og avløpsledninger 

Alternativene på stekningen Gartnerløkka – Arkivet gir forskjellig behov for omlegginger av vann- 

og avløpsledninger. Det er i første rekke bruk av kulverter i stedet for bruløsninger som gir ulike 

utslag.  Alternativene har felles vegløsning fra Duekniben mot Meieriet. Her blir konflikter og 

løsninger blir lik for alternativene.  

Vannforsyningen til Vågsbygd må legges om ved Ledningedalen. Dette er en stor vannledning og 

viktig for vannforsyningen til industrien, spesielt Glencore, og til Vågsbygd.  

Overvanns- og spillvannsledninger er planlagt lagt slik at det ikke er behov for pumpestasjoner.  

Eksisterende anlegg for kommunale vann- og avløpsledninger kan beholdes der hvor det blir bru. 

Gang- og sykkelvegene som krysser under vegene ved Gartnerløkka kommer i konflikt med 

eksisterende ledningsanlegg. Disse ledningene kan legges om med selvfall. I alternativ A og B må 

deler av overvann- og spillvannsnettet legges om (senkes) ned mot havnen for oppnå selvfall ved 

kassering under ny veg og gang- og sykkelvegkryssinger.  

Alternativ C gir de største utfordringene for å oppnå selvfall. Ledningene ved Samsen kan legges 

om med selvfall og krysse ved Arkivet/Samsen når veglinjen er hevet tilstrekkelig. Kryssende 

selvfallsledninger ved Gartnerløkka kan benytte dykket løsning for å kunne krysse under vegen.  
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Figur 50: Dagens hovedledninger vann, overvann og avløp 
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Geoteknikk og geologi 
Alternativ A, bru over Vestre Strandgate og jernbanespor. 

Ny bru anbefales fundamentert direkte, tilsvarende dagens bru. For å kunne benytte samme 

fundamenteringsprinsipp, må det det benyttes korte spennvidder for å unngå for stor belastning på 

fundamentene. 

Alternativ B, kulvert under Vestre Strandgate og bru over jernbanespor. 

Ny bru over jernbanen fundamenteres direkte tilsvarende beskrivelse i alternativ A.  

Underkant av planlagt kulvert under Vestre Strandgate ligger på det laveste ca. på kote 0, ca. 2,5 

– 3,0 meter under dagens grunnvannstand. For å kunne bygge kulverten tørt må det etableres 

avstivede, vanntett spuntvegger. Dette må gjøres seksjonsvis for å ivareta faseplaner, og for å 

unngå uønskede effekter ved heving/senkning av grunnvannstanden. 

Alternativ C, kulvert under Vestre Strandgate og jernbanespor. 

Underkant av planlagt kulvert under Vestre Strandgate og jernbanesporet ligger henholdsvis ca. på 

kote -2,5 og kote -4,5, det vil si ca. 4,5 og 5,5 meter under dagens grunnvannstand. For å kunne 

bygge kulverten tørt må det etableres avstivede, vanntett spuntvegger. Dette må gjøres 

seksjonsvis for å ivareta faseplaner, og for å unngå uønskede effekter ved heving/senkning av 

grunnvannstanden. 

Høye skjæringer Gartnerløkka-Meieriet 

Vegtraséen går gjennom et område som består av en massiv gneis. Bergkvaliteten er bedre i østre 

ende enn i vestre. Det er sprengt ut skjæringer i fjellet tidligere og disse står godt selv uten mye 

stabilitetssikring.  

Det vil være opp mot 20 meter høye skjæringer både på øst- og vestsiden av tunnelen og ved 

Meieriet. Iht. håndbok 018 /17/ faller bergskjæringer med over 10 meter høyde under geoteknisk 

kategori 3, den strengeste kategorien. Geoteknisk kategori angir omfang av kontroll på 

prosjektering og utførelse. 

De registreringene som er gjort i eksisterende skjæringer gir ikke grunn til å tro at det vil bli 

knyttet spesielle problemer med utsprenging av nye høye skjæringer i dette prosjektet. 

Blokkbolting og eventuelt nett i skjæringene vil trolig utgjøre hoveddelen av sikringen. 

Tunnel Kolsdalen – Meieriet.   

Tunneltraséen går gjennom den samme bergarten som skjæringene blir bygd i, gneis. Tunnelen 

mellom Kolsdalen og Meieriet vil være ca. 500 meter lang. Overdekning ved østlig påhugg vil være 

ca. 10 meter. Deretter stiger terrenget raskt som gir overdekning på ca. 40-45 meter. Nær vestlig 

påhugg går det et søkk, noe som fører til at overdekningen synker til ca. 8 meter. 

Fjellet der tunnelen er planlagt har enkelte soner med dårligere bergmasse.  Det er foretatt 

kjerneboringer og fjellkartleggingsboringer over disse sonene for å finne best mulig plassering av 

tunneltrasé og påhugg. Tunneltraséen er flyttet noe i dette planstadiet for å optimalisere tunnelen i 

forhold til disse svakhetssonene.  

Resultatene tolkes slikt at de antatte svakhetssonene er tilfredsstillende kartlagt i henhold til 

planstadiet. Også beliggenheten og bergkvaliteten er kartlagt på en tilfredsstillende måte i sonene, 

og det er konkludert med at tunnelen kan drives med kjente metoder /10/. 
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Eksisterende virksomheter i planområdet  
I planprosessen har det vært samarbeid med interessenter i planområdet for å samordne tiltakene 

best mulig.  

Jernbane 

De foreslåtte alternativene for ny E18/E39 vil ivareta dagens tekniske regelverk og gi jernbanen 

mulighet for å gjennomføre planlagte sporplaner.  

Eksisterende sidespor (Kolsdalssporet) legges om for å redusere arealbruk og unngå 

høydekonflikter. 

Kristiansand havn – ferjeterminal 

Ferjeterminalen blir betydelig berørt ved at nytt veganlegg går inn på dagens terminalområde, og 

dagens billettboder og oppstillingsplasser må reorganiseres. Samtidig gir alle løsningene bedre 

kryssløsninger mot E18/E39, bedre forbindelse til bussholdeplasser og bedre forhold for gang- og 

sykkeltrafikk. Alternativ A og B tilrettelegger for ny løsning for nytt havnespor med omlasting av 

gods fra ferje til tog.  

Quadrum 

For Vestre Strandgate 49 (Quadrum) er det en godkjent detaljreguleringsplan for ny bebyggelse på 

deler av dagens jernbaneområde. Ny E18/E39 vil ikke berøre området, men det er behov for en 

samordning av tekniske anlegg og konstruksjoner i det videre planarbeidet.  

Glencore 

Næringsvirksomheten vil ikke bli berørt, men planlagte parkeringsplasser utenom industriområdet 

vil få endret utforming.  

Kvadraturen  

Kvadraturen blir ikke direkte berørt, men i alle alternativene blir det bedre trafikkavvikling og 

bedre forhold for kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk.  

Shell 

Shellstasjonen på Gartnerløkka må innløses som følge av ny E18/E39.  

Statoil 

Bensinstasjonen på sørsiden av E39 må løses inn, mens bensinstasjonen på nordsiden forsøkes 

bevart.  

ROM eiendom 

Gammelt kontorbygg samt bygget som er integrert i brukonstruksjonen til Vesteveibrua må 

innløses.  

Meieriet/Rigetjønnveien 12 

Tiltaket medfører også arealbeslag og innløsning av bygninger ved Meieriet og Rigetjønnveien 12.  
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5 PRISSATTE KONSEKVENSER  
Statens vegvesen har lang tradisjon i å utføre nytte-/ kostnadsanalyser og har utviklet et verktøy 

for samfunnsøkonomiske nytte-/ kostnadsanalyser av veg- og transporttiltak. Dette verktøyet 

heter EFFEKT og er brukt i utredningene av denne konsekvensutredningen av prosjektet E18/E39 

Gartnerløkka – Meieriet. Beregningsprinsipper og metodikk er direkte knyttet til Statens vegvesens 

håndbok 140 om konsekvensanalyser /19/. 

Transportanalysen er utført med et transportanalyseprogram som er utviklet av transportetatene i 

Norge og kalles Regional transportmodell (RTM). Analyseområdet for den modellen er Aust- og 

Vest-Agder. Som supplement til denne transportmodellen er det foretatt beregninger og analyser 

med programmet AIMSUN som er spesielt utviklet for trafikkavvikling i rushtrafikken med ulike 

vegsystem med forskjellige antall kjørefelt og kryssutforming. Modellområdet for AIMSUN er 

E18/E39 fra Gartnerløkka til Søgne grense med tilhørende kryss og sideveger. Det vises til egen 

teknisk rapport for transportberegningene og EFFEKT-beregninger utført av Rambøll i forbindelse 

med dette arbeidet /13/. 

 

5.1 Transportanalyse 
Ut fra innledende trafikkanalyser er det lagt følgende forutsetninger til grunn for alle alternativene 

for å få de ønskede måloppnåelsene i prosjektet: 

 4-felts E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet  

 To planskilte kryss på strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen 

 Havnegata knyttet til Vestre Strandgate  

 Ytre ringveg bygget senest år 2030 

 Bomtakstene opprettholdt på minst samme nivå som dagens 

Dette innebærer at alle alternativene har likt antall kjørefelt, likt antall kryss med tilnærmet lik 

kryssutforming og like andre trafikkregulerende forutsetninger som bompenger og etablering av 

Ytre ringveg. Dette medfører at trafikalt er alle de tre alternativene like og oppfyller kravet til 

framkommelighet som er satt for prosjektet. Det vises til kapittel 4.1 om dimensjonerende 

trafikkmengde for mer utdypende framstilling av trafikkbildet. 

I åpningsåret 2020 vil alle alternativene ha ca. 50 000 kjøretøy i døgnet og med 4 kjørefelt på 

strekningen E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet vil det være god trafikkavvikling i både morgen- og 

ettermiddagsrushet. Siden alle alternativene har kryss både ved Arkivet og ved Gartnerløkka, er 

adkomsten til havna og Kvadraturen god. Trafikkavviklingen og framkommeligheten vil være god 

helt fram til ca. år 2030. Etter år 2030 vil trafikkavviklingen gå over i det ustabile området og det 

vil være et stadig større behov for å bygge Ytre ringveg eller gjennomføre andre tiltak. 
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5.2 Investeringskostnader 
Investeringskostnadene angir hvor mye det vil koste å bygge veganlegget. Kostnadene ble 

beregnet i en 3-dagers ANSLAG-samling i Kristiansand i november 2013. Tabellen nedenfor viser 

de beregnede kostnadene for de 3 ulike alternativene.  

 

Tabell 3: Beregnede kostnader (i millioner kroner) for alternativene  

 

Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Forventet investeringskostnad  3250 3500 3650 

Kostnadsspenn +/- 25 % 2 440 – 4 060 2 620 – 4 370 2 740 – 4 560 

 

Kostnadene er angitt i millioner 2014-kroner. På konsekvensutrednings-nivå (samme som 

kommunedelplan-nivå) har beregningene en usikkerhet på +/- 25 %, og dette viser antatt 

variasjonsområde for endelig kostand for tiltaket med den kunnskap en har om tiltaket på 

nåværende tidspunkt. I praksis vil dette ofte innebære at forventet kostnad blir et styringsmål for 

prosjektet, men en høyere kostnad må nødvendigvis ikke oppfattes som en overskridelse.  

Investeringskostnadene for tiltaket omfatter i tillegg til selve byggekostnadene også utgifter til 

grunnerverv, ulempeerstatninger, støytiltak, vegomlegginger, deponiområder, riggområder, 

byggherrekostnader, vegetasjonsetablering, nødvendige tiltak på dagens veg og annet berørt 

vegnett. Nødvendig omlegging av infrastruktur i bakken som beskrevet i kapittel 0 er også tatt 

med i kostnadsoverslaget. Kostnadstallene inneholder også alle kostnader for nødvendige 

trafikkomlegginger i anleggsperioden og bygging og rivning av midlertidige konstruksjoner og 

veger som er nødvendig for en sikker og effektiv anleggsgjennomføring.  

Kostnadsberegningene viser at alternativ A har lavest anleggskostnad, mens alternativ C har den 

høyeste anleggskostnaden. 

 

5.3 Trafikant- og transportbrukernytte 

5.3.1 Trafikantnytte  
Trafikantnytte beregnes med grunnlag i trafikantnyttemodulen knyttet til transportmodellen. 

Trafikantnytten omfatter endringer i tidsforbruk, transportarbeid (kjøretøykostnader) og 

direkteutgifter. Eventuell nyskapt trafikk blir beregnet automatisk som en del av 

trafikantnyttemodulen. Transportmodellen beregner trafikantnytten for alle reisene ut fra en 

optimalisering av valg av om reisen som skal gjennomføres, reisemiddel, destinasjon og kjørerute. 

Med bakgrunn i offisielle nasjonale enhetspriser, beregner trafikantnyttemodulen endringer i 

trafikantenes tidskostnader og distanseavhengige kjøretøykostnader. 

Transportmodellen tar ikke hensyn til tiltak som forbedrer kvaliteten på tilbudet til gående og 

syklende, eksempelvis oppgradering av gang- og sykkelveger i planområdet. For gang- og 

sykkeltrafikken er det stort sett bare store innkortninger av reiseavstander man får beregnet i 

transportmodellen. For å kunne synliggjøre effekten av alle gang- og sykkeltiltakene som per lagt 

inn i dette prosjektet er det derfor gjort en manuell beregning for å kvantifisere nytten som følge 

av tidsgevinst for syklende. Nytten er lagt inn som årlig nytte i beregningen av prissatte 

konsekvenser (EFFEKT). Den manuelle beregningen ble utført i forbindelse med 

konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen. Den tar utgangpunkt i hvor mange beboere 

som får økt tilgjengelighet og nærhet mellom boligene og målpunkter for reisene som følge av det 

nye gang- og sykkelvegnettet /37/.  
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Siden det er det samme trafikksystemet som ligger til grunn i alle alternativene, medfører det at 

trafikantnytten er lik for alle alternativene (Tabell 4). 

 

Tabell 4: Trafikantnytte for alle alternativene. Positivt fortegn betyr reduksjon i kostnader og negativt 
fortegn økning i kostnader 

 

Trafikantnytte  

Totale kostnader (millioner kroner diskontert) 

Tjeneste-
reiser 

Reise til/fra 
arbeid 

Fritidsreise 
Gods-

transport 
SUM 

Trafikanter 106,3 1 671,3 360,5 87,2 2 225,2 

Tidsgevinst gang- og 
sykkel 

- - - - 148,2 

Sum trafikantnytte 106,3 1 671,3 360,5 87,2 2 373,4 

 

Den samlede konsekvensen av prosjektet for trafikantene er positiv. Tiltaket har størst nytte for 

biltrafikken når det gjelder tidsforbruk, transportarbeid (kjøretøykostnader) og direkteutgifter. Det 

er spesielt reiser foretatt til og fra arbeid som har den største nytten av prosjektet. Dette skyldes 

forbedringer i trafikkavviklingen på en strekning som i dag har avviklingsproblemer i rushtiden. 

Den største andelen av trafikken i rushtrafikken er reiser til og fra arbeid. Vurderinger av økt 

komfort og reiseopplevelser og andre elementer som ikke kan prissettes er vurdert under temaer i 

kapittel 6 om ikke-prissatte konsekvenser. 

 

5.3.2 Helsevirkninger for gang- og sykkeltrafikk 
Helsekostnadene beregnes på grunnlag av turlengde for gang- og sykkeltrafikanter. Økt turlengde 

og flere syklende gir økt helsegevinst. 

Effektivisering av bilframkommeligheten kan medføre at det blir negativt utslag på helsevirkninger 

for gange og sykkel, fordi det er flere som velger bil på bekostning av gange og sykkel. 

Kapasitetsforbedringen ved å utvide E18/E39 til 4 felt medfører en liten oppgang i antall turer 

totalt sett. Videre øker antall bilturer og kollektivturer på bekostning av gange- og sykkelturer.  

Siden transportberegningene ikke ivaretar effekten av alle gang- og sykkeltiltakene som utføres i 

dette prosjektet på en god måte, er det gjort en manuell beregning for å kvantifisere nytten som 

følge av helsegevinst for gående og syklende. Nytten er lagt inn som årlig nytte i beregningen av 

prissatte konsekvenser. Den manuelle beregningen ble utført i forbindelse med 

konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen. Den tar utgangpunkt i hvor mange beboere 

som får økt tilgjengelighet og nærhet mellom boligene og målpunkter for reisene som følge av det 

nye gang- og sykkelvegnettet /37/. Disse beregningene viser at gang- og sykkelvegtiltakene som 

gjennomføres i forbindelse med prosjektet bør motvirke den uheldige virkningen 

kapasitetsforbedringen på E18/E39 ellers ville hatt på helseeffekten. 

Siden prinsippet om sykkelekspressveger og lengden på gang- og sykkelvegsystemet er omtrent lik 

i alle alternativene, medfører det at helsevirkningen for gang- og sykkel er lik for alle alternativene 

(Tabell 5). 
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Tabell 5: Helsevirkning for alle alternativ for gang- og sykkeltrafikk. Positivt fortegn betyr reduksjon i 
kostnader og negativt fortegn økning i kostnader 

 Totale kostnader (millioner kroner diskontert) 

Helsevirkninger for gang- og sykkeltrafikk 220,4 

 

De nye gang- og sykkelvegene i prosjektet gir en lik positiv helsevirkning for alle alternativene. 

 

5.4 Operatørnytte 
Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene. Med 

operatørselskaper menes selskaper som står for offentlig transportvirksomhet eller selskap som 

bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. I disse beregningene er operatørene 

bompengeselskapet og kollektivselskapene.  

Det legges opp til likt kollektivsystem i alle alternativene. Derfor blir operatørnytten også lik for alle 

alternativene (Tabell 6). 

Tabell 6: Operatørnytte for alle alternativene. Positivt fortegn betyr reduksjon i kostnader og negativt 
fortegn økning i kostnader. 

  

Operatørnytte 

(millioner kroner diskontert) 

Komponenter Planlagt Alternativ 0 Endring 

Bompengeselskaper 

Kostnader -437,0 -437,0 0 

Inntekter 14 940,9 14 894,5 43,3 

Overføringer 0 0 0 

SUM 14 503,9 14 457,5 43,3 

Kollektivselskaper 

Kostnader -26 633,1 -26 623,6 -9,5 

Inntekter 18 050,7 17 154,4 896,4 

Overføringer 8 582,3 9 469,2 -886,9 

SUM 0 0 0 

Sum operatørnytte 

Kostnader -27 070,5 -27 061,0 -9,5 

Inntekter 32 991,6 32 048,9 942,7 

Overføringer 8 582,3 9 469,2 -886,9 

SUM 14 503,5 14 457,2 46,3 

 

Kostnadene er driften av bompengeselskapene og inntektene er inntekter man får i 

bompengeinnkrevingen. Bompengene som er tatt med i denne beregningen er bomringen rundt 

Kristiansand. Bomringen er tatt med både i alternativ 0 (referansesituasjonen) og i det nye 

vegnettet. Det er ikke lagt inn egen bompengeinnkreving på det nye vegnettet selv om det er en 

bomstasjon på strekningen. Grunnen til dette er at bomstasjonen på strekningen er en del av 

bompengeringen og skal finansiere flere prosjekter enn bare dette utbyggingsprosjektet. 
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Beregningene av både alternativ 0 og de nye alternativene tar imidlertid hensyn til 

bompengekostnadene som belastes trafikantene og ser dette opp mot nytten trafikantene har av 

det nye vegprosjektet. Er bompengekostnadene som trafikantene belastes med større enn nytten 

de har av den nye vegen vil det i beregningene både ha innvirkning på hvor mange som velger å 

bruke den nye vegen og beregnes som en negativ komponent i beregningen av Trafikantnytte. 

Dette medfører at økningen i inntekter for bompengeselskapene er i dette tilfellet bare 

merinntektene som følge av den økte trafikkmengden på nytt vegnett i forhold til referanse. 

I metodikken er det regnet med at økte kjøretøykostnader for bussene til dels kompenseres av 

økte takster og til dels av økte overføringer fra det offentlige til kollektivselskapene. I beregningene 

forutsettes det at kollektivselskapene over tid skal gå i balanse, og økningen i inntekter og 

overføringer til sammen er på grunn av dette like stor som kostnadsøkningen. I dette tilfellet fører 

bedre kapasitet i rushtrafikken at det blir litt flere passasjerer på bussene som medfører økte 

inntekter. Det er også beregnet litt økte driftskostnader på grunn av litt høyere drivstofforbruk. 

Busstilbudet er likt dagens tilbud. Det vil si at det i alternativene ikke er lagt inn endringer i 

busstilbudet som høyere frekvens eller økt antall busser selv om løsningene kan gi rom for det.  

Den positive operatørnytten skyldes trafikkøkningen som følge av at vegen har fått bedre kapasitet 

i rushtrafikken. Dette medfører litt mer biltrafikk som fører til litt økte bompengeinntekter og litt 

mer kollektivpassasjerer som fører til litt større inntekter for kollektivselskapene. 

 

5.5 Budsjettvirkning for det offentlige 
Budsjettvirkning for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter, 

inkludert transportetatene. Dette viser bevilgningene over offentlige budsjetter som tiltaket fører til 

og skatteinntekter tiltaket skaper. For enkle vegprosjekter vil dette være investeringskostnader og 

endringer i drifts- og vedlikeholdskostnader over Statens vegvesens budsjett, og endring i 

inntektene fra transportavgifter.  

Tabell 7: Budsjettvirkning for det offentlige. Positivt fortegn betyr reduksjon i kostnader og negativt 
fortegn økning i kostnader 

Budsjettvirkning for det offentlige (millioner kroner diskontert) 

Komponenter Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Innvesteringer -2 912,3 -3 159,2 -3 354,9 

Drift og vedlikehold -107,6 -106,6 -115,7 

Overføringer 886,9 886,9 886,9 

Skatte og avgifter -65,4 -59,3 -41,3 

SUM -2 198,5 -2 438,2 -2 625,0 

 

Beregningene viser at alternativ A gir lavest økning av utgifter for det offentlige. Konseptet har 

klart lavest investeringskostnader. Alternativ C har høyest investeringskostnad og 

vedlikeholdskostnad og kommer derfor dårligst ut.  

 

5.5.1 Investeringer 
Investeringer er sum anleggskostnader for det nye vegnettet. Investeringskostnadene er høyest for 

alternativ C og laves for alternativ A. Det som skiller alternativene er hvor mye og komplekse 
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konstruksjoner det er i alternativet. Siden alle alternativene bygger på det samme trafikksystemet 

vil nytten av de nye vegnettene være ganske like. Dermed vil forskjellen i investeringskostnadene 

ha stor betydning for den totale prissatte nytten av alternativene. For beskrivelse av grunnlaget for 

investeringskostnadene vises det til kapittel 0. 

Det er lagt inn følgende utbyggingsplaner til grunn for beregningene: 

Tabell 8: Utbyggingsplaner lagt til grunn for beregningene 

Alternativ 
Anleggskostnader 
(millioner kroner) 

Pris-
nivå 

Åpnings-
år 

Anleggskostnader 
diskontert til 2020 (eks. 
mva)(millioner kroner) 

Anleggsperiode 

Alternativ A 3 250 2014 2020 2 912,3 3,5 år 

Alternativ B 3 500 2014 2020 3 159,2 4 år 

Alternativ C 3 650 2014 2020 3 354,9 5 år 

 

5.5.2 Drifts- og vedlikeholdskostnader 
Kostnaden til drift og vedlikehold av vegnettet vil øke noe ved bygging av nye veglenker. I dette 

prosjektet erstattes eksisterende veg med nytt vegnett slik at økningen i drifts- og 

vedlikeholdskostnadene skyldes mest vedlikehold av nye bruer og tunneler. Det er i beregningene 

tatt hensyn til at man slipper drift og vedlikehold for dagens høybru og lavbru med tilhørende 

vegnett (Tabell 9). 

Tabell 9: Drifts- og vedlikeholdskostnader. Positivt fortegn betyr reduksjon i kostnader og negativt fortegn 
økning i kostnader 

 
Drift og vedlikehold 

(millioner kroner diskontert) 

Alternativ Planlagt Alternativ 0 Endring 

Alternativ A -12 752,6 -12 644,9 -107,7 

Alternativ B -12 751,6 -12 644,9 -106,6 

Alternativ C -12 760,6 -12 644,9 -115,7 

 

Alle alternativene fører til en økning i drifts- og vedlikeholdskostnadene. Dette skyldes blant annet 

at i alle alternativene er det fra Kolsdalen til Meieriet en lang tunnel som er dyr å drifte og 

vedlikeholde. I tillegg er det mange bruløsninger og kulverter i alle alternativene på strekningen 

Gartnerløkka til Kolsdalen. Forskjellen i drifts- og vedlikeholdskostnadene mellom alternativene 

skyldes ulike mengder med bru og kulverter på strekningen Gartnerløkka til Kolsdalen. Alternativ B 

har litt mindre økning i drifts- og vedlikeholdskostnadene enn alternativ A. Alternativ C har størst 

økning i drifts- og vedlikeholdskostnadene. Dette skyldes at alternativ C har mer tunnel/kulvert 

enn de andre alternativene. 

 

5.5.3 Skatte- og avgiftsinntekter 
Kostnadene for private inkluderer også avgifter som aktøren betaler for aktuelle produkter eller 

tjenester. Dette gjelder avgifter på kjøp og bruk av transportmiddel, avgifter på kjøp av drivstoff 

samt generell merverdiavgift etter gjeldende satser. Alle de avgiftene aktørene betaler, kommer 
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som tilsvarende inntekt for det offentlige. I det totale samfunnsøkonomiske regnestykket faller 

avgiftene ut, men beregningene viser i hvilken grad de ulike aktørene belastes med avgifter.  

Tabell 10: Skatte- og avgiftsinntekter. Positivt fortegn betyr reduksjon i kostnader og negativt fortegn 
økning i kostnader 

 
Skatte- og avgiftsinntekter 

(millioner kroner diskontert) 

Alternativ Planlagt Alternativ 0 Endring 

Alternativ A 50 033,8 50 099,2 -65,4 

Alternativ B 50 040,0 50 099,2 -59,2 

Alternativ C 50 057,9 50 099,2 -41,3 

 

Siden transportsystemet er likt mellom alternativene, skyldes forskjellen mellom alternativene stort 

sett merverdiavgift i forbindelse med investeringskostnadene.  

 

5.6 Ulykker 
De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske 

kostnadene og det velferdstap trafikkskadde og pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap 

av helse eller leveår. Grunnlaget er hentet fra ulykkesregisteret STRAKS og beregningene er 

foretatt i EFFEKT. 

Beregning av ulykkeskostnader i det aktuelle vegnett for alle år i analyseperioden fra 2018-2057 

vises i Tabell 11: 

Tabell 11: Samfunnsøkonomiske kostnader ved ulykker. Positive tall er gir gevinst for samfunnet 

Endring i ulykkeskostnader for perioden (år 2020-2059) 

(millioner kroner diskontert) 

 

Alternativ A, B og C 

Drepte 92,0 

Hardt skadde 2,7 

Lettere skadde 69,6 

Personskadeulykker (sum alle skadegrader) 164,3 

Materiellskadeulykker 4,5 

SUM ulykkeskostnader 168,8 

 

Beregning av antall ulykker fordelt på skadegrad i det aktuelle vegnett for alle år i analyseperioden 

er vist i tabell 12. 
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Tabell 12: Antall ulykker fordelt på skadegrad 

Antall sparte ulykker i perioden (40 år) 

 Alternativ A, B og C 

Drepte personer 3,5 

Hardt skadde 0,0 

Lettere skadde 132,5 

Personskadeulykker  49,9 

 

Beregningene viser lik reduksjon i antall personskadeulykker for alle alternativene og således 

besparelse for samfunnet. Nye veglenker vil ha bedre standard og lavere ulykkesrisiko enn 

eksisterende veg. Nullvisjonen til Statens vegvesen er førende for utformingen av alle nye 

vegprosjekter og trafikksikkerhet ligger som en premiss.  

 

5.6.1 Ulykkesrisiko 
Grunnlaget for de samfunnsøkonomiske beregningene fanger ikke opp spesifikke forhold som kan 

innebære en ulykkesrisiko eller forskjellene mellom alternativene når det gjelder vurdering av 

ulykkesrisiko. Det er derfor foretatt en overordnet trafikksikkerhetsvurdering av alternativene som 

kartlegger noen punkter/løsninger som anbefales sett nærmere på i en risikoanalyse på 

reguleringsplannivå: 

- I Kolsdalen ved avkjøring til krysset ved Arkivet og til Statoil vil man få flere felt som skal 

flettes sammen. Skilting, oppmerking og evt. andre avbøtende tiltak bør sees på. 

 

- Busslomme i Meierikrysset i retning vest (på lokalveg Fidjebakken) vil kunne medføre 

kryssing i plan for de som skal til Kartheia. Avbøtende tiltak bør vurderes. 

 

- For alle alternativene er det øst for Gartnerløkkakrysset en busslomme i vestlig retning. 

Bruken av denne vil medføre veksling av felt for buss på en strekning hvor det også vil skje 

veksling av felt for bil som skal benytte filterfelt.  

Risikoanalysene viser at det ikke er forskjell mellom alternativene. 

 

5.7 Støy og luftforurensning 
Det er utført lokale støy- og luftberegninger for prosjektet.  

Det vises til egne fagrapporter (/2/ og /3/) for mer utførlig redegjørelse om støy og 

luftforurensning i forbindelse med dette prosjektet.  

 

5.7.1 Støy 
Ved etablering av ny støyende virksomhet, som for eksempel ny veg, er det påkrevd å følge nytt 

støyreglement med siste oppdatering i 2012. Dette innebærer blant annet at nye veger har 

strengere krav til støynivå på uteoppholdsplasser og oppholdsrom, i forhold til krav til støy fra 

eksisterende veger som er bygd i en tid da gammelt regelverk fortsatt var i bruk. I og med at mer 
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trafikk vil generere mer støy, og trafikken vokser fra år til år, legger det nye regelverket også vekt 

på at det er en prognosesituasjon for trafikkmengde 10-20 år frem etter åpning av ny veg som skal 

benyttes i beregningene. I dette prosjektet er det benyttet trafikktall for år 2040. 

Støyforskriften, "T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging", er koordinert med 

støyreglene som er gitt etter forurensningsloven og teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. T-

1442 tar hensyn til områder og bygg med såkalt støyfølsomt bruksformål. Med støyfølsomt 

bruksformål menes boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager som 

alle har krav til utendørs støynivå. Forskriften anbefaler at det beregnes to støysoner for utendørs 

støynivå rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone: 

- Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål. Etablering av ny 

støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

- Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak 

gir tilfredsstillende støyforhold.  

 

Nedre grenseverdi for hver sone er gitt i Tabell 13. 

 

Tabell 13: Kriterier for soneinndeling av områder og boliger etter støyforskriften 

Støykilde 

Støysone 

Gul sone Rød sone 

Utendørs støynivå 
Utendørs støynivå 
i nattperioden kl. 
23 - 07 

Utendørs støynivå 
Utendørs støynivå 
i nattperioden kl. 
23 - 07 

Veg 55 Lden 70 L5AF 65 Lden 85 L5AF 

 

Dette er verdier som beregnes og ikke kan måles, fordi støysonene gir et mål på hvor man kan 

forvente seg å bli støyplaget. Det tas blant annet hensyn til trafikkfordelingen over døgnet, og at 

støy på kvelds og nattestid oppfattes som mer plagsomt enn støy på dagtid. I beregningene får 

trafikk på kvelds- og nattestid et tillegg, og det er disse beregnede verdiene som utgjør grunnlaget 

for sonekart. De beregnede verdiene har da betegnelsen Lden, som står for lydnivået på day-

evening-night, i motsetning til Leq, som da betyr ekvivalent (gjennomsnittlig) lydnivå og er et nivå 

vi kan måle med støymåler. Lden verdien vil som regel være høyere enn Leq verdien på grunn av 

tillegget på kvelds- og nattestid. 

For å beregne sonekart beregnes det en mengde punkt 4 meter over terreng med en viss avstand 

(2-20 meter) mellom hvert punkt. Disse beregnede punktene deles inn i de to støysonene. Alle 

beregnede støyverdier mellom 55 og 65 havner i gul sone, mens alle beregnede verdier over 65 

havner i rød sone. Støyverdier lavere enn 55 vises ikke på sonekart. 

I tillegg til Lden verdien som gir oss et mål på plagegrad over døgnet, er det også et eget krav til 

støy fra trafikk på nattestid med betegnelsen L5AF. L5AF er et statistisk maksimalnivå som 

overskrides av 5 % av støyhendelsene, og gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt over 

grenseverdien. Dette benyttes for eksempel på strekninger der det i snitt er lite trafikk over et 

døgn, mens det kjører tungtransport eller lignende forbi strekningen på nattestid som vil oppleves 

som svært plagsomt som enkelthendelser. På grunn av trafikkmengden i dette prosjektet vil Lden 

nivået være høyere enn Leq, og det er ikke beregnet videre på slike nattesituasjoner med 

enkelthendelser. 
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Støysonekart 

Det er beregnet støysonekart for alternativ 0, og for de tre alternativene for prognosesituasjon i år 

2040. Alternativ 0 vil tilsvare dagens vegnett med den trafikkmengden som er forventet i år 2040. 

Alle sonekartene er beregnet 4 meter over terreng. 

 

Figur 51: Støysonekart for alternativ 0 år 2040 

 

Støysonekartene viser relativt like støysoner for alle alternativer. Støysonene for alternativene går 

lengre inn i Kolsdalen enn i alternativ 0, men har mindre utbredelse i Hannevikdalen.  

 

Punktberegninger på fasader 

I tillegg til sonekart er det beregnet punktverdier i frittfelt for alle utsatte fasader i 2 og 4 meters 

høyde. Med frittfelt menes beregning i fritt felt, dvs. at punkt er plassert slik at det ikke påvirkes av 

reflektert lyd fra husvegger og lignende. Det er kun boliger det beregnes støy på. Resultatet av 

punktberegningene gir oversikt over boliger som har en eller flere fasader med Lden over 55 dB i 

enten 2 eller 4 meters høyde. Disse blir registrert som støyutsatt. Dette gjøres slik at man kan 

sammenligne ulike alternativ og hvilken betydning de har for antall boliger som blir utsatt for støy. 

Regelverket sier at en støyutsatt fasade (fasade med verdi over 55) på en bolig skal tas hensyn til 

hvis denne ligger utenfor rom ment til støyfølsomt bruk. Det vil da si at man tar hensyn til fasader 

utenfor stue og soverom, men ikke til for eksempel garasje, verksted, gang og kjøkken. 

Dette innebærer at det kan finnes enkelte boliger som er registrert som støyutsatt, der den 

støyutsatte fasaden ikke ligger foran rom til støyfølsomt bruk. Dette vil da avhenge av posisjon på 

uteoppholdsareal knyttet til boligen, samt plassering av oppholdsrom. For de boligene der dette er 

tilfellet vil man ikke være påkrevd å tilby støytiltak selv om de har en fasade med støyverdi over 

grenseverdien. Det innebærer at det kan finnes boliger som per dags dato er registrert som 
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støyutsatt som ved en senere anledning kan sorteres ut og ikke få tilbud om tiltak. Støyutsatt 

fasade utløser krav om beregning av innendørs støy i senere planfase. 

Langsgående støyskjerming  

Det er vurdert effekten av langsgående skjerming mellom Kvadraturen og forbi Arkivet. For 

støyutsatte boliger på strekningen fra Kolsdalen til Meieriet, er det i stor grad gitt tilbud om lokale 

tiltak i forbindelse med bygging av Vågsbygdveien. Langsgående skjerming er derfor utelatt på 

denne strekningen. I senere planfase vil alle støyutsatte boliger bli vurdert med hensyn på 

eventuelt behov for lokal skjerming av uteoppholdsareal og eventuelt behov for fasadetiltak.  

For alternativ A er det beregnet med ca. 1550 løpemeter langsgående skjerming fra Gartnerløkka 

til Arkivet. Det er skjermet mot øst for begge felt. Det er benyttet skjermingshøyde 2 meter over 

vegbane. 

For alternativ B er det beregnet med ca. 1150 løpemeter langsgående skjerming fra kirkegården til 

Arkivet. Det er skjermet mot øst for begge felt. Også i dette alternativet er det benyttet 

skjermingshøyde 2 meter over vegbanen.  

For alternativ C er det beregnet med ca. 550 løpemeter langsgående skjerming ved Arkivet. Det er 

skjermet mot øst for begge felt. Det er benyttet skjermingshøyde 2 meter over vegbanen.  

 

Sonekart med skjerming 

Sonekartene er beregnet 2 meter over terreng for å vurdere effekten langsgående skjerming vil ha 

for uteoppholdsplass. Alternativ C gir størst støyutbredelse ved Gartnerløkka, alternativ A og B noe 

mindre. Det kommer av at nedsenket veglinje er vanskeligere å skjerme.  

 

Figur 52: Sonekart Gartnerløkka alternativ C med skjerming 
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Figur 53: Sonekart Gartnerløkka alternativ B med skjerming 

 

 

Figur 54: Sonekart Kolsdalen – Meieriet alternativ B. Ikke skjermingstiltak langs veg, beregningshøyde 4 
meter 

 

 

 

 

 

 



87 
 

Punktberegninger på fasader med langsgående skjerm ved Gartnerløkka 

 

Figur 55a Antall boliger i gul og rød sone for alle alternativer 2040 med skjerm som angitt, tallene gjelder 
for strekningen Gartnerløkka - Meieriet 

 

Alle alternativer vil være vesentlig bedre enn alternativ 0. Figuren over viser at alle alternativer vil 

ha omtrent 60 færre støyutsatte boliger enn alternativ 0. Støyberegning av skjermet løsning viser 

liten forskjell mellom alternativene. Støy er ikke utslagsgivende for valg av alternativ.  

 

 

Figur 55b: Støymessig fordeling av antall boliger over grenseverdien 2040 med skjerm 
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Støyutsatte boliger vil få tilbud om tiltak for å oppfylle kravene til innendørs støynivå og uteplass 

så langt det lar seg gjøre.  

 

5.7.2 Luftforurensning 
Lokal luftforurensning 

Luftkvaliteten er vurdert ved tre ulike vegalternativer med gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) for 

2020, samt referansesituasjonen med dagens vegtrasé med ÅDT regnet frem til 2020. 

Luftkvaliteten er vurdert opp mot forurensningsforskriftens kapittel 7, årsgrenseverdier for NO2 og 

PM10 (svevestøv), som angir lovpålagte grenseverdier for luftforurensning.  

Vurderingene er basert på spredningsberegninger. Ulike forhold vil prege de daglige og årlige 

spredningsforholdene, og beregningene vil derfor aldri helt vise de reelle forholdene. Hovedtrekk i 

områdets luftkvalitet vil derimot avdekkes, og spesielt problematiske områder vil kunne påvises.  

Beregning av lokal luftforurensning har mange usikkerhetskilder, og det er viktig å være klar over 

at resultatet er basert på data med varierende kvalitetsnivå. Prognoser for kjøretøyteknologi og 

utslippsfaktorer er for usikre til at de blir inkludert i denne studien. Det er derfor kjørt beregninger 

for ÅDT i 2020 der utslippsfaktorene er hentet ut for 2015. På strekningen Gartnerløkka – Meieriet 

er det flere tunneler. Det er tatt utgangspunkt i at alle utslipp som produseres inne i tunnelene 

slippes ut ved tunnelåpningene.  

I tillegg til utslipp fra trafikale kilder, vil det også være et generelt bidrag fra andre 

forurensningskilder i og utenfor modellen definert som bakgrunnsforurensning. Dette omfatter bl.a. 

langtransportert forurensning fra industri og vegsystemer, og lokal ved- og oljefyring. 

Resultatene fra spredningsberegningene fremstilt for det horisontale laget 0-3 meter over bakken. 

Ut fra modelleringen, er det ikke store forskjeller på spredning av forurensning av PM10 og NO2 fra 

trafikale kilder ved de ulike alternativene. Det er heller ikke vesentlige endringer i spredninger 

sammenlignet med referansesituasjonen. De største endringene er at utslippet fra dagens 

tunnelmunning på den vestlige delen av strekningen flyttes lengre vestover mot rundkjøringen ved 

Kartheia. 

Resultater for PM10 og NO2 for hhv. alternativ C og A er vist i Figur 56 og Figur 57. Det er lite som 

skiller de ulike situasjonene, men dette er de situasjonene som gir det verste bildet av de aktuelle 

parameterne. Kart for alle alternativer og referansesituasjon er presentert i fagrapport. Områder 

med konsentrasjoner av PM10 og NO2 over forurensningsforskriftens årsgrenseverdi (40 µg/m3) er 

markert med rødt i kartene. Forurensningsforskriftens årsgrenseverdi for både NO2 og PM10 vil 

høyst sannsynlig overskrides ved tunnelåpningene og i vegbanen på deler av strekningen for E39 

med hensyn på PM10, og vegbanen på stort sett hele strekningen med hensyn på NO2. Dette 

gjelder alle alternativer og referansesituasjon. Det er små forskjeller mellom alternativene, og det 

er heller ikke fremtredende forskjeller sammenlignet med referansesituasjonen. De største 

endringene er at utslippet fra dagens tunnelmunning på den vestlige delen av strekningen flyttes 

lengre vestover mot rundkjøringen ved Kartheia. 
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Figur 56: Resultater for spredningsberegninger for PM10 for alternativ C for strekningen Gartnerløkka-
Meieriet. Områder med rødt overskrider forurensningsforskriftens årsgrenseverdi (40µg/m3) 
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Figur 57: Resultater for spredningsberegninger for NO2 for alternativ A for strekningen Gartnerløkka-
Meieriet. Områder med rødt overskrider forurensningsforskriftens årsgrenseverdi (40µg/m3) 

 

5.7.3 Samfunnsøkonomiske kostnader av støy- og luftforurensning 
I støyberegning i forbindelse med konsekvensutredning er det tatt hensyn til skjermingstiltak langs 

veg. Ut fra beregningen av støymessig fordeling av antall boliger over grenseverdien for år 2040 

med skjerm, er det beregnet en reduksjon svært støyutsatte boliger tilsvarende ca. 50 personer for 

alle alternativene i forhold til alternativ 0. I den videre planleggingen vil berørte boliger bli vurdert 

med hensyn på behov for skjerming av utendørs uteoppholdsareal og ev. behov for fasadetiltak for 

å få tilfredsstillende støyforhold innendørs. Nødvendige tiltak for å nå målsetning om 0 svært 

plaget, vil bli innarbeidet i planen.  

Beregning av luftforurensing viser at ingen husstander vil være plaget av lokal luftforurensing og 

det er derfor ikke tatt med i de samfunnsøkonomiske beregningene.  

Klimagassutslipp er verdsatt med offisielle norske verdier basert på SFTs (nå KLIF) 

verdsettingsstudie fra 2009. Følgende miljøkostnader ligger til grunn for beregning av støy, global- 

og regional luftforurensning i EFFEKT i prisnivå 2009 (Tabell 14): 
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Tabell 14: Miljøkostnader som grunnlag for beregning av støy, global- og regional luftforurensning 

CO2 (kr/tonn) fram til år 2015 210 

CO2 (kr/tonn) fram til år 2020 320 

CO2 (kr/tonn) fram til år 2030 800 

NOx (kr/kg) 50 

Støy (kr/svært støyplaget) 15 100 

 

Tabell 15: Samfunnsøkonomiske kostnader av støy- og luftforurensning. Positive tall er gir gevinst for 
samfunnet 

 Støy- og luftforurensing (millioner kroner diskontert) 

Alternativ Planlagt Alternativ 0 Endring 

Alternativ A -15 041,4 -15 037,6 -3,7 

Alternativ B -15 045,7 -15 037,6 -8,0 

Alternativ C -15 055,5 -15 037,6 -17,9 

 

Alle alternativene kommer negativ ut i forhold til samfunnsnytte når det gjelder støy- og 

luftforurensning. Dette til tross for at trafikkarbeidet i perioden går ned med 127 millioner 

kjøretøykilometer. Dette skyldes at utvidelsen til 4-kjørefelt medfører økning i hastigheten og 

dermed økning i drivstofforbruket. Alternativ A er best og alternativ C kommer dårligst ut i forhold 

til støy, global- og lokal luftforurensning. Mye av årsaken til dette er den lange anleggstiden til C 

og at alternativ C har lengre stigning som medfører høyere drivstofforbruk.  

 

5.8 Restverdi 
Det er regnet med at tiltaket har en levetid på 40 år og beregningstiden er 40 år. Tidligere var 

beregningstiden 25 år og for da å ta hensyn til at veganlegget har en verdi også etter 25 år ble det 

beregnet en restverdi. Her er imidlertid levetid og beregningstid satt til 40 år og da er restverdien 

null. 

 

5.9 Skattekostnader 
Av Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet 2005) 

framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal beregnes en ekstra 

skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger 

samt tilskudd til kollektivtransport. Skattekostnaden på 20 % er beregnet for summen av 

investeringskostnader og endringer i drifts- og vedlikeholdskostnader og avgiftsinntekter.  

Beregnede skattekostnader framgår av Tabell 16, som oppsummerer netto nytte for samfunnet for 

prissatte konsekvenser. 
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5.10 Oppsummering prissatte konsekvenser 
Netto nytte er et uttrykk for tiltakets beregnede samfunnsøkonomiske lønnsomhet ut fra de 

prissatte konsekvensene. Dette er differansen mellom nytten av tiltaket og alle kostnader ved 

gjennomføring og drift av tiltaket, i løpet av analyseperioden. Kriteriet for at et prosjekt er 

lønnsomt er at netto nytte er større enn 0. 

Tabell 16: Netto nytte for alternativene 

 

Netto nytte (millioner kroner diskontert) 

Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Trafikant- og transportbrukernytte 2 593,8 2 593,8 2 593,8 

Operatørnytte 46,4 46,4 46,4 

Budsjettvirkning for det offentlige -2 198,5 -2 438,2 -2 625,0 

Ulykker 168,8 168,8 168,8 

Global og regional luftforurensning -3,7 -8,1 -17,9 

Skattekostnader -439,7 -487,6 -525,0 

Sum netto nytte 167,0 -125,0 -358,9 

 

Netto nytte pr. budsjettkrone sier hva forholdet mellom netto nytte og kostnad. Dette er et relativt 

mål som grovt sier hva samfunnet netto får igjen av hver krone som belastes det offentlige 

budsjettet for realisering av det beregnede tiltaket.  

Tabell 17: Netto nytte pr. budsjettkrone 

 

Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Netto nytte pr. budsjettkrone 0,08 -0,05 -0,14 

 

Alternativ A gir litt positiv samfunnsøkonomisk nytte og alternativ B gir litt negativ 

samfunnsøkonomisk nytte. Når et prosjekt ikke er samfunnsøkonomisk nyttig betyr det at 

kostnadene for prosjektet er dyrere enn det samfunnet får igjen i nytte. Alternativ A kommer best 

ut av alternativene og dette skyldes hovedsakelig at investeringskostnadene (anleggskostnadene) 

er lavere for dette alternativet. Nedsenkede løsninger for E18/E39 koster mer enn bru-løsninger. 

Da alle alternativene har det samme trafikksystemet blir det liten forskjell i trafikant- og 

transportnytte-beregningen mellom alternativene. Dette medfører at trafikant- og transportnytte er 

lik i alle alternativene. Dette utgjør ofte i nye transportprosjekter den største nyttekomponenten 

for de prissatte konsekvensene. Følgelig blir det forskjell i investeringskostnaden som utgjør den 

største forskjell mellom alternativene i netto-nytte-beregningen.  

Dette innebærer at en anbefaling av et annet alternativ enn alternativ A må begrunnes med at den 

ikke prissatte nytten vi oppnår i alternativ B er større enn merkostnaden. Denne nytten må da 

være verdt mer enn 292 millioner kroner. Dersom alternativ C skulle velges, må nytten være mer 

verdt enn 526 millioner kroner i forhold til alternativ A.   

Nytte som er beregnet her er bare knyttet opp mot dette prosjektet. Dette prosjektet er imidlertid 

en av flere tiltak som inngår i en samlet tiltakspakke, Samferdselspakke 2 for 

Kristiansandsregionen. Denne pakken inneholder både investeringsprosjekter og trafikkregulerende 
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tiltak, der nytten kommer av den samlede effekten av tiltakene. Siden dette er ett av de første 

tiltakene i denne tiltakspakken, speiler ikke denne beregningen mernytten for hele 

Kristiansandsregionen dette prosjektet kan medføre når andre tiltak også er gjennomført. 

Prosjektet er en forutsetning for å hente ut en samlet nytte og oppnåelse av målsetningene som 

ble satt i konseptvalgutredningen for Samferdselspakke 2 for Kristiansandsregionen.  

 

5.11 Usikkerhet i beregning av prissatte konsekvenser 
Usikkerhet i beregning av de prissatte konsekvenser vil opptre i alle ledd i analysen gjennom: 

 enhetspriser på tid, ulykker og miljø 

 kostnadsanslaget på tiltaket 

 anslag på trafikkutvikling 

 anslag på tiltakets virkning for hastighet, kjørekostnad, rutevalg, ulykker, miljø med mer 

 
Usikkerhet forbundet med enhetspriser kan det gjøres lite med i hver enkelt konsekvensanalyse. 

Enhetspriser er fastsatt som et nasjonalt gjennomsnitt og skal derfor ikke varieres med type 

prosjekt eller prosjektets beliggenhet. Usikkerhet i kostnadsanslaget vil kunne oppstå fordi 

grunnforhold, framtidige priser på arbeidskraft og materialer osv. er usikre. Ofte kan usikkerheten i 

kostnadsoverslaget være en av de største komponentene som slår ut på nytteberegningene.  

Framtidig trafikkutvikling vil være avhengig av demografisk utvikling, utvikling i bilhold, arealbruk, 

utvikling i drivstoffpriser, politiske rammevilkår, den makroøkonomiske utviklingen som igjen er 

avhengige av den internasjonale økonomien osv. Transportberegningen legger til grunn Statistisk 

sentralbyrås sin framskriving av arealutviklingen etter middelvekst. For å kunne beregne et nytt 

transportbehov som vil gi andre trafikkmengder på denne strekningen må det derfor defineres en 

annen arealutvikling enn den fra Statistisk sentralbyrå. Det er ikke gjort i denne utredningen. 

Generelt vil en høyere trafikkvekst enn det som er utgangspunktet i beregningene gi en større 

samfunnsnytte av prosjektet. En økning i trafikkmengden på strekningen vil øke trafikantnytten 

siden utvidelsen av E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet til 4 kjørefelt har en reservekapasitet fra 

antatt 50 000 kjøretøy i døgnet til 60 000 kjøretøy i døgnet før trafikkavviklingen går over i det 

ustabile området. I forbindelse med Belønningsordningen (se kapittel 0) er det imidlertid inngått 

avtale om at det ikke skal være trafikkvekst i bompengeringen rundt Kristiansand. Dette medfører 

at det ikke er ønskelig med høyere trafikk på strekningen enn det vi har tatt utgangspunkt i for 

beregningene aller helst bør trafikken reduseres ytterligere.  

Når det gjelder anslag på tiltakets virkning på tidsbruk, ulykker, miljø osv., vil usikkerheten både 

være knyttet til årsak-virkningssammenheng, verktøyet og nøyaktigheten av inngangsdata som 

benyttes til beregningen. 

Kun alternativ A gir i utgangspunktet positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet ut fra de prissatte 

konsekvensene. Det har derfor vært interessant å kjøre følsomhetsberegninger for å se hvor mye 

investeringskostnadene må reduseres for at alternativene skal gi samfunnsøkonomisk gevinst ut 

fra prissatte konsekvenser. 
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Tabell 18: Usikkerhet i prissatte konsekvenser, følsomhetsberegning 

 

Netto nytte (millioner kroner diskontert) 

Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Beregnet netto nytte 167,0 -125,0 -358,9 

Netto nytte ved 20 % høyere anleggskostnader -525,7 -883,1 -1 164,2 

Netto nytte ved 10 % lavere anleggskostnader 523,3 254,1 43,6 

Netto nytte ved 20 % lavere anleggskostnader 872,2 633,2 446,2 

 

Med en reduksjon i investeringskostnadene på 10 % vil også alternativ B og C være 

samfunnsøkonomisk nyttig. Metodikken for å beregne anleggskostnadene tar hensyn til 

usikkerheter i ulike parametere som ligger til grunn for kostnadsberegningene. Det er derfor ikke 

grunnlag på dette stadiet til å si at det er større sannsynlighet for at ett av alternativene kan 

redusere kostnadene enn de andre alternativene. Derfor er det sannsynlig at rangeringen av 

alternativene vil være den samme selv om kostnadene enten økes eller reduseres.  Alternativ A vil 

fremdeles være best ut fra de prissatte konsekvensene.  

I beregningen av prissatte virkninger er det i utgangspunktet ikke lagt inn egen 

bompengeinnkreving på det nye vegnettet selv om det er en bomstasjon på strekningen. Grunnen 

til dette er at bomstasjonen på strekningen er en del av bompengeringen og denne bomringen skal 

finansiere flere prosjekter enn bare dette utbyggingsprosjektet. Dette medfører at økningen i 

inntekter for bompengeselskapene som er vist i beregningene bare er merinntektene som følge av 

den økte trafikkmengden på nytt vegnett i forhold til referansealternativet.   

Gjør man imidlertid en forutsetning om at for eksempel 75 % av investeringskostnadene dekkes av 

bompengeselskapet og 25 % av staten vil nytteberegningen endres på følgende måte: 
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Tabell 19: Netto nytte for alternativene med 75 % bompengeandel og 25 % statlig finansiering 

 

Netto nytte (millioner kroner diskontert) 

Alternativ A 

 uten 
bompenger  

Alternativ A 

med 
bompenger  

Alternativ B 

 uten 
bompenger  

Alternativ B 

med 
bompenger  

Alternativ C 

uten 
bompenger  

Alternativ C 

med 
bompenger  

Trafikant- og 
transportbrukernytte 

2 593,8 2 593,8 2 593,8 2 593,8 2 593,8 2 593,8 

Operatørnytte 46,4 -2 123,7 46,4 -2 287,6 46,4 -2 382,6 

Budsjettvirkning for 
det offentlige 

-2 198,5 -28,5 -2 438,2 -104,3 -2 625,0 -196,0 

Ulykker 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 168,8 

Global og regional 
luftforurensning 

-3,7 -3,7 -8,1 -8,1 -17,9 -17,9 

Skattekostnader -439,7 -5,7 -487,6 -20,8 -525,0 -39,2 

Sum netto nytte 167,0 601,0 -125,0 341,8 -358,9 126,9 

 

Ved en bompengeandel på 75 % og en statlig andel på 25 % vil dette påvirke blant annet 

operatørnytten (endring i driftskostnader for operatørene). Denne endres ved at i tillegg til tallene 

som er vist under operatørnytte legges det inn en overføring av andelen av investeringskostnadene 

fra bompengeselskapet. Tilsvarende så endres budsjettvirkningen for det offentlige som følge av at 

det offentlige bare belastet med 25 % av investeringskostnadene og skatte- og avgiftsinntektene 

endres som følge av dette. Beregningene tar imidlertid hensyn til bompengekostnadene som 

belastes trafikantene og ser dette opp mot nytten trafikantene har av det nye vegprosjektet. Er 

bompengekostnadene som trafikantene belastes med større enn nytten de har av den nye vegen 

vil det i beregningene både ha innvirkning på hvor mange som velger å bruke den nye vegen og 

beregnes som en negativ komponent i beregningen av trafikantnytte. I dette tilfellet øker netto 

nytte for samfunnet fordi 75 % av investeringskostnadene ikke belastes det statlige budsjettet og 

gevinsten for trafikantene ved det nye vegprosjektet er større enn bompengekostnadene de 

belastet med. 
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6 IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER (VURDERING) 

6.1 Temautredninger 
Konsekvensutredningen baserer seg på verdianalyse for E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet /24/ der  

delområdene i utredningsområdet fikk en verdivurdering i forhold til følgende tema:  

 

 Landskapsbilde og bybilde 

 Nærmiljø og friluftsliv 

 Kulturminner og kulturmiljø 

 Naturressurser 

 

Verdianalysen ble utarbeidet som vedlegg til silingsrapporten for E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet 

/25/, som dannet grunnlag for planprogrammet. Verdianalysen er ikke revidert etter at 

planprogrammet ble vedtatt. Som en del av prosessen er enkelte områder tatt ut fordi de ikke er 

relevante å omtale for de tre alternative vegløsningene som skal konsekvensutredes. Fordi det er 

tilegnet ny kunnskap om området, er verdien av enkelte delområder endret i forhold til 

verdianalysen.  

 

6.2 Landskapsbilde/bybilde 
 

6.2.1 Generelt  
Det overordnete landskapet er typisk for Skagerakregionen med småkupert heilandskap og 

tydelige dalganger i fra sør mot nord. Landskapets hovedtrekk i planområdet består av 

linjedragene som er en forlengelse av Setesdalen og munner ut på Gartnerløkka, linjedraget som 

dannes av draget der E39 ligger i dag fra Rige mot Hannevika, og de bratte skrentene i nord-sørlig 

retning som ligger i hele landskapet. Byfjorden i sør danner en stor flate mot det bebygde og 

ubebygde landskapet.  

 

De ulike strukturene er innvevd i hverandre. Baneheia og andre heiområder rammer inn 

influensområdet i nord og enkelte steder strekker grønnstrukturen seg helt ned til planområdet. 

Boliger og tilhørende hager danner en innvevd grønnstruktur. Kirkegården med store trær danner 

et stort grønt volum mot Gartnerløkka i nordøst, mens Kvadraturen danner en tett, regelmessig 

sentrumsstruktur mot sørøst. Den planlagte bebyggelsen i reguleringsplanen for Vestre Strandgate 

49 (Quadrum), rett vest for Kvadraturen, vil medføre en tett og høy bygningsstruktur som vil skille 

seg klart fra bebyggelsen i Kvadraturen. Jernbanen danner en tydelig overgang mot industri og 

havneområder i sørvest. Industribebyggelsen til Glencore og øvrige bedrifter i Hannevika danner en 

tett struktur mellom fjord og hei.  

 

Dagens veg danner overgangen mellom sentrum, bolig- og industriområder. Eksisterende høybru 

over Gartnerløkka og lavbru vest for Gartnerløkka representerer hver sine tidsepoker og er tydelige 

i landskapsbildet. Dagens tofeltsveg har en liten rundkjøring på Gartnerløkka og nærmest en ”mini-

rundkjøring” ved Arkivet. I Kolsdalen er trafikkbildet mer komplisert med mange filer, på- og 

avkjørsler og tunnel mot Vågsbygd og E39 vestover. Planområdet starter i en urban sone nær 

sentrum, mens områdene lengre vest er mer preget av industri.  

 



97 
 

 
Figur 58: Oversiktsbilde av E18/E39 

 

De tre alternativene for E18/E39 fra Gartnerløkka – Kolsdalen har mange løsninger som er like i 

alle alternativene. Disse forholdene vil dermed vektes likt og ikke være utslagsgivende ved 

rangering av alternativene.  

De tre alternativene skiller seg vesentlig fra hverandre i enkelte løsninger og vil ha nyanser av 

forskjeller på andre løsninger. Disse forholdene vil bli omtalt og vurdert spesielt slik at forskjellene 

og konsekvensene av disse skal komme tydelig fram.   
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6.2.2 Vurdering av delområdenes verdi – sammenstilling  

Tabell 20: Sammenstilling av delområdenes verdi for landskapsbilde/bybilde 

Nr. Delområde Vurdering Verdi 

1 Gartnerløkka 

Vegen bryter med by- og landskapsform og danner en 
fysisk og visuell barriere. Bruer fra ulike tidsepoker og 
bebyggelsen som ligger innestengt under høybrua, gir 
området et totalt mindre godt totalinntrykk.  

Liten 

2 Kvadraturen 

Kvadraturen med en tydelig byplan utgjør et spesielt godt 
totalinntrykk. Samspillet mellom en helhetlig bebyggelse 
og et stramt gatenett danner til sammen spesielt gode 
visuelle kvaliteter. 

Stor 

3 Kristiansand kirkegård 
Kirkegården utgjør et stort sammenhengende 
grøntområde med gode visuelle kvaliteter i form av store 
trekroner og et vakkert kapell. 

Stor 

4 
Vestre Strandgate 49 
(Quadrum) 

Bebyggelsen er planlagt i en høyde opp til 13 etasjer og 
med et formspråk med mange vinkler og retninger som 
skiller seg fra øvrig bebyggelse i sentrum.  

Middels 

5 Baneheia 

Baneheia danner en tydelig horisontlinje og rammer inn 
sentrum av Kristiansand. Delområdet har visuelle 
kvaliteter som er vanlige i regionen, men kontrasten 
mellom naturlandskapet og det tettbygde bylandskapet 
gir et spesielt godt totalinntrykk.  

Middels-stor 

6 
Havne, jernbane- og 
industriområde med 
Byfjorden 

Bygninger og store åpne flater bryter med byformen, men 
ligger samlet og noe lavere enn byen ellers. «Tuben» for 
passasjerer er en visuell barriere og de fargesterke 
bygningene bryter med bybildet. E39 avgrenser og 
Byfjorden avgrenser området på hver sin side og gir 
området en klar avgrensning.  

Liten 

7 
Bellevueparken med Arkivet 
og Samsen 

Opprinnelig en sammenhengende park, som i dag er delt 
av E39 og som dermed ikke lengre oppfattes som én 
park. Parken rundt Arkivet danner en viktig helhet med 
bygningen. Arealet på sørsiden av E39 er til dels ødelagt 
av en parkeringsplass og har i mindre grad kvaliteter som 
en park.  

Middels 

8 Rundingen 
Parken er liten i størrelse, men er et viktig grøntområde 
langs en trafikkert veg og den er et viktig utsiktspunkt.  

Middels 

9 
Duekniben, Bellevue og 
Møllevannsveien 

Boligområde med et visuelt helhetlig uttrykk på grunn av 
enhetlig bebyggelse og god sammenheng mellom 
bebyggelse, topografi og vegetasjon. 

Middels 

10 «Heiene» 
Grøntområde som rammer inn bebyggelsen og som 
danner en viktig horisontlinje i landskapet.  

Middels 

11 E39/Kolsdalen  

Veganlegget dominerer landskapsrommet, som avgrenses 
av natur mot nord og mot industriområde i sør. Vegen 
består av mange filer, på- og avkjøringer samt av gang- 
og sykkelveg som til sammen gir et uryddig 
helhetsinntrykk med få visuelle kvaliteter.  

Liten 

12 Hannevika - Meieriet 
Delområdet ligger i en trang, dyp dal med høye 
skjæringer og eldre næringsbebyggelse langs vegen. Det 
er få - ingen visuelle kvaliteter. 

Liten 
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Figur 59: E18 på høybru på Gartnerløkka, her fra før opparbeidelse av trefeltsløsningen på høybrua 

 

 

Figur 60: Eksisterende rundkjøring ved Arkivet  
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Figur 61: Dagens Kartheikryss  

 

6.2.3 E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet, alternativ 0 
Alternativ 0 – referansealternativet, omtales i kapittel 4.3. I dette kapitel omtales kun forhold som 

har betydning for endringer i landskapsbilde/bybilde sammenlignet med dagens situasjon.  

Utbyggingen av Vestre Strandgate 49 (Quadrum) vil helt eller delvis være realisert. Utbyggingen vil 

medføre en tett bygningsstruktur i et område der det i dag er noen få, lave bygninger. De 

planlagte bygningene vil i stor grad skjule ny E39 sett i fra Tordenskjolds gate, Vestre Strandgate 

og kaiområdene langs dagens Havnegate.  

Dokka (slipp) på havneområdet er gjenfylt for å effektivisere arealutnyttelsen. Havneområdet har 

blitt større og mer sammenhengende.  

Tinnheiforbindelsen vil medføre inngrep i delområdet ”Heiene”, som i dagens situasjon utgjør et 

sammenhengende grøntområde nord for veganlegget i Kolsdalen.  

Vågsbygdveien vil være sluttført.  

 

Figur 62: Vågsbygdvegen/kobling mot E39 under utbygging i 2013  
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6.2.4 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ A 
Omfang hele strekningen  

Ny E18/E39 føres på tre ulike bruer med fire felt; en over Gartnerløkka, en over jernbanen og en 

over nytt kryss vest for Arkivet. Bruene vil være platebruer med spennvidder på ca. 40 meter og 

med et enkelt arkitektonisk uttrykk. Det vil bli lagt inn støyskjerming mot bebyggelsen i 

Frobusdalen, på Bellevue og mot kirkegården. Bruene vil få et beslektet uttrykk i motsetning til 

dagens situasjon der bruene representerer hver sin stilperiode og har et totalt forskjellig uttrykk.  

 

Når Vesterveibrua rives utgår også bebyggelsen som er integrert i brua og i tillegg 

bensinstasjonen. Brua over Gartnerløkka vil ha omtrent samme høyde som dagens høybru, men få 

fire felt i motsetning til dagens høybru som har to felt. Fra Vestre Strandgate, Tordenskjolds gate 

og rv. 9 vil ikke dagens barrierevirkning endres i betydelig grad. Likevel vil totalinntrykket bli bedre 

ved at dagens bygningsmasse forsvinner og i tillegg vil utforming og plassering av søylene gi et 

mer ryddig uttrykk på nært hold enn dagens situasjon. I området ved Bellevue og Arkivet vil ny 

bru være lavere enn dagens høybru. Fra Byfjorden og fra området rundt Odderøya vil bruene være 

mindre dominerende i omgivelsene enn i dagens situasjon. Ny bru over Gartnerløkka har et noe 

uheldig lengdeprofil ved at det er et «knekkpunkt» i det den lander på terreng og før ny bru 

fortsetter over jernbanen. Dette uttrykket vil i hovedsak oppleves av bilistene og ikke være synlig i 

fjernvirkning.  

 

De to nye toplanskryssene på Gartnerløkka og ved Arkivet vil kreve mer areal enn tidligere kryss. I 

dette alternativet er posisjonen for rundkjøringen på Gartnerløkka tydelig skjevt på Kvadraturens 

retninger. Dette gir et noe uryddig uttrykk som er uheldig for bybildet. Krysset ved Arkivet er 

plassert i en høyde mellom terreng på havna og terreng på E18/E39. Fra krysset føres Havnegata 

på bru over havna og treffer terreng nærmere jernbanen. Krysset ved Arkivet og ny Havnegate 

medfører store skjæringer mot eksisterende terreng og høye murer. Ny E18/E39 vest for krysset 

vil bli lagt i skråningen som i dag utgjør en grønn buffersone mellom Duekniben og Havna. Veg og 

ramper vil bli liggende tettere på havna og dette medfører lange og høye murer. Den grønne 

buffersonen har en positiv virkning i landskapsbildet som vil forsvinne. Likevel har store deler av 

dette området i dag et uryddig preg og ny utforming kan medføre en mer presis utforming som kan 

være positivt for landskapsbildet. Havneområdene er utformet i en stor skala, slik at store kryss og 

høye murer kan aksepteres i dette bebygde landskapet.  

 

Der eksisterende veg og «halvkryss» har maksimum to felt og to ramper vil nye toplanskryss med 

ramper medføre til sammen seks kjørefelt på øst- og vestsiden av kryssene. Veganlegget vil bli 

bredere og ta mer plass i landskapet enn tidligere. De skrå rampene fra bruene kan virke visuelt 

forstyrrende på andre elementer i landskapet. Dette gjelder spesielt i området ved Quadrum der 

bebyggelsen har et tydelig og utradisjonelt formspråk med mange vinkler og retninger. Når også 

veganlegget med bru og ramper har ulike vinkler kan dette til sammen gi et lite harmonisk uttrykk 

i bybildet. 

 

I alle alternativene vil ny E18/E39 få større avstand til kirkegården, Samsen, Arkivet og 

boligområdet Bellevue, men medføre at parken Rundingen og søndre del av parken Bellevue utgår. 

De frigjorte arealene vil bli benyttet til ny gang- og sykkelveg med et tilhørende parkbelte. I tillegg 

vil gjenstående del av Bellevueparken få en bedre innramming og fra parken vil det være utsikt 

utover Byfjorden. Bygningene Arkivet og Samsen vil få mer rom rundt seg og framstå mer tydelig i 

omgivelsene, men vegen vil ligge høyere enn terrenget foran Samsen.  

Utformingen av gangbruene over jernbanen og over E18/E39 ved Duekniben vil i en senere fase bli 

viet større oppmerksomhet. Dette er objekter som vil være synlig i landskaps- og bybildet og som 

kan tilføre veganlegget og byen en ekstra arkitektonisk kvalitet. 
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Konsekvenser for delområdene, alternativ A 

 

Tabell 21: Sammendrag av konsekvens for delområdene for landskapsbilde/bybilde, alternativ A 

Nr. Delområde Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

1 Gartnerløkka 

Ny bru med fire felt og tilhørende kryss over Gartnerløkka blir 
større enn dagens veganlegg. Skalaen på veganlegget bryter med 
by- og landskapsform og danner en fysisk og visuell barriere. 
Bruløsningen gir likevel et enklere uttrykk enn dagens slik at 
delområdet vil oppleves noe mer ryddig og harmonisk.  

Ubetydelig til 
liten positiv 

(0/+) 

2 Kvadraturen 

Den visuelle forbindelsen mellom Kvadraturen og Grim/Baneheia 
blir fremdeles brutt. Kryss og ny bru blir større og kommer 
nærmere Kvadraturen. Sett i fra Vestre Strandgate vil skalaen på 
en ny 4-felts bru oppleves som lite tilpasset bybildet.  

Liten til middels 
negativ 

(-/--) 

3 
Kristiansand 
kirkegård 

Større avstand mellom ny veg og kirkegården vil gi en bedre 
innramming av kirkegården. Veganlegget vil oppleves som enklere 
og mindre visuelt forstyrrende enn dagens to bruer, men vil likevel 
ligge høyere enn kirkegården og være synlig herfra.  

Liten til middels 
positiv 

(+/++) 

4 Quadrum 
Veganlegget og bebyggelsen har til sammen mange ulike retninger 
og vinkler som kan medføre et lite harmonisk uttrykk i dette 
delområdet.  

Liten negativ 

(-) 

5 Baneheia 
Dagens utsikt fra Baneheia vil ikke bli betydelig endret. 
Veganlegget blir større og mer dominerende, men samtidig får det 
et strammere og mer tydelig utforming.  

Liten negativ 

(-) 

6 

Havne-, 
jernbane- og 
industriområde 
med Byfjorden 

Havneområdet vil få en mer tydelig utforming enn i dagens 
situasjon og gi et bedre helhetsinntrykk. Selv om nye bruer, 
rundkjøring og forstøtningsmurer vil være dominerende i 

landskapsbildet, har landskapet her så store dimensjoner at dette 
ikke vil medføre store negative konsekvenser. I fjernvirkning fra 
Byfjorden vil dagens høybru utgå og ny bru over jernbanen vil 
være mindre synlig i landskapet. 

Liten positiv 

(+) 

7 
Bellevueparken 
med Arkivet og 
Samsen  

Bellvueparken på sørsiden av E39 forsvinner, men erstattes av et 
parkbelte langs gang- og sykkelvegen. Dette parkbeltet styrker 
den mest verdifulle delen av parken som er rundt Arkivet. Ny E39 
blir lagt lavere enn dagens høybru, men høyere enn terrenget 
foran Samsen. Bygningene Arkivet og Samsen vil bli mer 
framhevet i omgivelsene.  

Liten til middels 
positiv 

(+/++) 

8 Rundingen 
Parken vil i sin helhet forsvinne, men et nytt parkbelte langs gang- 
og sykkelvegen kan kompensere for dette. I tillegg kan ny gangbru 
ved Duekniben få en «plattform» med utsikt.  

Liten til middels 
negativ 

(-/--) 

9 

Duekniben, 

Bellevue og 
Møllevannsveien 

Overgangen mellom ny veg og boligfeltet vil få et mer harmonisk 

uttrykk med et parkbelte som en buffer mellom områdene, men ny 
veg vil stenge for utsikt fra Møllevannsveien.  

Liten til middels 

positiv 

(+/++) 

 

Samlet 
konsekvens 

En ny, større bru og veganlegg tettere på Kvadraturen blir 
dominerende og uheldig for bybildet. Likevel vil ny bru over 
Gartnerløkka rydde opp i et område som i dag gir et mindre godt 
totalinntrykk. Fordi ny veg legges lengre sør enn i dagens 
situasjon vil det på den øvrige strekningen i hovedsak være positiv 
for landskaps- og bybildet, med unntak av strekningen tett opp til 
Quadrum. Park- og grøntdrag som forsvinner vil erstattes av nye 
parkdrag.  

Liten positiv 

(0/+) 
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6.2.5 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ B 
 

Omfang hele strekningen 

I alternativ B legges ny E18/E39 i kulvert under Gartnerløkka. Når høybrua utgår vil det store og 

viktige byrommet på Gartnerløkka få en visuell kontakt til Grim og Baneheia. Dette vil oppleves i 

både nær og fjernvirkning fra rv. 9 i nord, Vestre Strandgate i sør og fra Tordenskjolds gate. 

Utsikten fra Baneheia og Bellevue mot Gartnerløkka vil også endres i positiv forstand når 

utformingen på Gartnerløkka får et annet uttrykk.  

Rundkjøringen på Gartnerløkka vil ligge hevet 1,5 meter over dagens terreng, mens E39 vil ligge i 

kulvert under. Rampene fra kulverten vil bli liggende i en sjakt der høydeforskjellene tas opp over 

en lang strekning. Rampene er lagt tett inn til vegen. Dette er positivt med tanke på fjernvirkning 

og arealbruk, men medfører lange strekninger med høye murer. Disse fysiske barrierene vil i 

hovedsak oppleves på nært hold og av bilistene.  

Over jernbanen og krysset ved Arkivet legges vegen på bru, som i alternativ A. Omfang og 

konsekvenser vil være lik som i A.  

På samme måte som i alternativ A vil de nye toplanskryssene være mer arealkrevende enn 

eksisterende kryss. Men eksisterende bebyggelse i kryssområdet vil utgå og området vil få et mer 

ryddig preg. I dette alternativet vil Gartnerløkka ligge 1,5 meter høyere enn i øvrige alternativer, 

men tilnærmet lik retningene i Kvadraturen og Vestre Strandgate. Kryssområdet vil oppleves som 

bedre tilpasset bybildet ved at retningene er tilnærmet lik. Høydeforskjellen mot tilgrensende 

områder kan utjevnes over et stort område og vil ikke medføre uheldige konsekvenser for bybildet.  

Krysset ved Arkivet er plassert i en høyde mellom terreng på havna og terreng på E18/E39 som i 

alternativ A. Omfang og konsekvenser vil være lik som i A.  

På samme måte som i alternativ A vil veg og kryssområdene være mer arealkrevende. Omfang og 

konsekvenser vil være lik som i A. Omfang og konsekvens for forholdene ved Quadrum vil være av 

samme karakter som i alternativ A.  

I alle alternativene vil ny E18/E39 få større avstand til kirkegården, Samsen, Arkivet og 

boligområdet Bellevue, men medføre at parken Rundingen og søndre del av Bellevueparken utgår. 

De frigjorte arealene vil bli benyttet til ny gang- og sykkelveg med et tilhørende parkbelte. I tillegg 

vil gjenstående del av Bellevueparken få en bedre innramming og fra parken vil det bli utsikt 

utover Byfjorden. Bygningene Arkivet og Samsen vil få mer rom rundt seg og framstå mer tydelig i 

omgivelsene enn dagens situasjon. 

De tre nye gangbruer, over Gartnerløkka, over jernbanen og over E18/E39 ved Duekniben vil i en 

senere fase bli viet større oppmerksomhet. Gang- og sykkelvegbruene vil være synlig i landskap- 

og bybildet og kan tilføre veganlegget og byen en ekstra arkitektonisk kvalitet.  

 

Figur 63: Snitt som viser ny situasjon mellom Arkivet og krysset ved Arkivet, alternativ A og B. Dagens 
høybru lagt inn som sammenlikning 
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Konsekvenser for delområdene, alternativ B  

Tabell 22: Sammendrag av konsekvens for delområdene for landskapsbilde/bybilde, alternativ B 

Nr. Delområde Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

1 Gartnerløkka 

Et nedsenket veganlegg vil være mindre dominerende enn dagens 
og frigjør arealene over. Dette styrker overgangen mellom 
Kvadraturen og omkringliggende landskap. De visuelle barrierene 
forsvinner.  

Liten til middels 
positiv  

(+/++) 

2 Kvadraturen 
Den visuelle forbindelsen mellom Kvadraturen og Grim/Baneheia blir 
styrket ved at ny E18/E39 legges i kulvert, men veganlegget blir 
større og kommer nærmere Kvadraturen.  

Liten positiv 
(+) 

3 
Kristiansand 
kirkegård 

Som i alternativ A er det større avstand mellom ny veg og 
kirkegården og det gir en bedre innramming av kirkegården. I 
tillegg er vegen på deler av strekningen lavere enn kirkegården slik 
at vegen ikke vil være så dominerende som i alternativ A  

Middels positiv  

(++) 

4 Quadrum Som i alternativ A. 
Liten negativ  

(-) 

5 Baneheia 
Fra Baneheia vil den visuelle forbindelsen mellom Kvadraturen, Grim 
og Baneheia oppleves og den vil være positivt for landskaps- og 
bybildet.  

Liten positiv 
(+) 

6 

Havne-, 
jernbane- og 
industriområde 
med Byfjorden  

Som i alternativ A. 
Liten positiv 

(+) 

7 
Bellevueparken 
med Arkivet og 
Samsen 

Som i alternativ A. 

Liten til middels 
positiv  

(+/++) 

8 Rundingen Som i alternativ A. 

Liten til middels 
negativ  

(-/--) 

9 
Duekniben, 
Bellevue og 
Møllevannsveien 

Som i alternativ A. 

Liten til middels 
positiv 

 (+/++) 

 

Samlet 
konsekvens 

Landskaps- og bybildet vil bli bedre enn i dag ved at ny E18/E39 
legges i kulvert under Gartnerløkka. På den øvrige strekningen vil 
konsekvensene for ny E18/E39 være lik som for alternativ A.  

Liten til 
middels 
positiv 
(+/++) 
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6.2.6 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ C 
 

Omfang hele strekningen 

I alternativ C legges ny E18/E39 i kulvert under Gartnerløkka som i alternativ B, og videre i kulvert 

under jernbanen. Omfang og konsekvenser for Gartnerløkka vil være lik som alternativ B, men i 

alternativ C blir ny rundkjøring lagt på dagens nivå.  

Rampene fra kulvertene vil ligge som sjakter i terrenget der høydeforskjellene tas opp over en lang 

strekning. Rampene er lagt tett inn til vegen og det er positivt med tanke på arealbruk, men 

medfører lange strekninger med høye murer. Sjaktene vil bli dypere og lengre i dette alternativet 

enn i alternativ B og medfører tilsvarende lange strekninger med høye murer. Disse fysiske 

barrierene vil i hovedsak oppleves på nært hold og av bilistene. Vegen vil legges i ny kulvert under 

jernbanen og stiger deretter fram mot bru over krysset vest for Arkivet. Brua vil bli lavere enn i 

alternativ B og C, og dette gir en større nivåforskjell mellom boligområdet på Bellevue og 

veganlegget. Fra Samsen og Møllevannsvegen vil det bli fri sikt utover havna og byfjorden ved at 

veg og bru ligger lavere i terrenget enn i alternativ A og B. Dette medfører også at i fjernvirkning 

vil veganlegget være mindre synlig enn i øvrige alternativer.  

Krysset vest for Arkivet er plassert lavere i terrenget enn i alternativ A og B. Dette gir større 

inngrep i terrenget på nordsiden av vegen, men medfører en lavere mur mot havneområdet. Fra 

krysset legges Havnegata på terreng og dette gir et enklere uttrykk i omgivelsene enn øvrige 

alternativ der Havnegata legges på bru. På samme måte som i alternativ A og B vil ny E18/E39 

vest for krysset vil bli lagt i skråningen, som i dag utgjør en grønn buffersone mellom Duekniben 

og Havna. Omfang og konsekvenser i dette området vil være det samme som for alternativ A og B.  

På samme måte som i alternativ A og B vil ny E18/E39 få større avstand til kirkegården, Samsen, 

Arkivet og boligområdet Bellevue, men medføre at parken Rundingen og søndre del av parken 

Bellevue utgår. Omfang og konsekvenser vil i hovedsak være lik. For dette alternativet er det noe 

bedre positiv konsekvens for kirkegården fordi E18/E39 vil ligge lavere enn kirkegården og dermed 

ikke være synlig der fra.  

De fire nye gangbruer, over Gartnerløkka, over jernbanen og over E18/E39 ved Samsen og ved 

Duekniben vil i en senere fase bli viet større oppmerksomhet. Gang- og sykkelvegbruene vil være 

synlig i landskap- og bybildet og kan tilføre veganlegget og byen en ekstra arkitektonisk kvalitet.  

 

 

Figur 64: Snitt som viser ny situasjon mellom Arkivet og krysset ved Arkivet, alternativ C. Dagens høybru 
lagt inn som sammenlikning 
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Konsekvenser for delområdene, alternativ C 

 

Tabell 23: Sammendrag av konsekvens for delområdene for landskapsbilde/bybilde, alternativ C 

Nr. Delområde Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

1 Gartnerløkka 
I hovedsak lik som i alternativ B, men rundkjøringen vil bli på 
dagens terreng.  

Liten til middels 
positiv  

(+/++) 

2 Kvadraturen Som i alternativ B. 
Liten positiv  

(+) 

3 
Kristiansand 
kirkegård 

Som alternativ A og B, men vegen vil bli liggende lavere i terrenget 
enn i alternativ A og B.  

Middels til stor 

positiv 
(++/+++) 

4 Quadrum 
Ny E19/E39 vil ligge lavere i terrenget enn nivået omkring 
utearealet til Quadrum og vil dermed ikke virke forstyrrende på 
bebyggelsen.  

Liten positiv  

(+) 

5 Baneheia Som i alternativ B. 
Liten positiv  

(+) 

6 

Havne-, 
jernbane- og 
industriområde 
med Byfjorden 

I fjernvirkning vil ny E18/E39 være lite synlig fordi vegen ligger 
lavt i terrenget. Havnegata er lagt på terreng og vil også være 
mindre synlig i omgivelsene. Som i alternativ A og B vil 
dimensjoner på rundkjøring og forstøtningsmurer være store, men 
fordi landskapsrommene har store dimensjoner kan landskapet tåle 
denne skalaen.  

Liten positiv  

(+) 

7 
Bellevueparken 
med Arkivet og 
Samsen  

Bellvueparken på sørsiden av E39 vil gå tapt, men erstattes av et 
parkbelte langs gang- og sykkelvegen. Parkbeltet styrker den mest 
verdifulle delen av parken som er rundt Arkivet. Fra områdene 
rundt Arkivet og Samsen vil det bli utsikt og bygningene vil bli 
positivt eksponert i omgivelsene. 

Middels positiv 
(++) 

8 Rundingen Som i alternativ A og B. 

Liten til middels 
negativ  

(-/--) 

9 
Duekniben, 
Bellevue og 
Møllevannsveien 

Overgangen mellom ny veg og boligfeltet vil få et mer harmonisk 
uttrykk med et parkbelte som en buffer mellom områdene. Det vil 
bli store nivåforskjeller som er uheldig for landskapsbildet, men 
veg og bru vil bli liggende lavere enn terrenget på nordsiden av 
vegen slik at det blir utsikt fra blant annet Møllevannsveien.  

Middels positiv 
(++) 

 

Samlet 
konsekvens 

Den visuelle forbindelsen mellom Kvadraturen, Grim og Baneheia 
styrkes ved at E18/E39 legges i kulvert under Gartnerløkka og 
jernbanen. På den øvrige strekningen vil ny E18/E39 i være positiv 
for landskaps- og bybildet fordi vegen legges lengre sør enn 
eksisterende veg og lavere i terrenget enn i alternativ A og B.  

Middels 
positiv  

(++) 
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6.2.7 E39 Kolsdalen – Meieriet  
 

Omfang hele strekningen 

I Kolsdalen vil ny firefeltsveg bli lagt nord for eksisterende veganlegg og medføre at heia mellom 

boligområdene i nord og dagens veganlegg i Kolsdalen blir redusert i utstrekning. Horisontlinja vil 

bli bevart men tiltaket medfører høye skjæringer langs vegen og i forbindelse med nytt påhogg for 

tunnel gjennom Hannevikåsen. Vegstrekningen ligger her i et lukket landskapsrom slik at 

fjernvirkningen av inngrepet vil få ubetydelig konsekvens, men skjæringene vil oppleves på nært 

hold og bli en del av reiseopplevelsen.  

I andre enden av tunnelen vil lokaltrafikken bli erstattet av et nytt T-kryss og en ny rundkjøring 

vest for dagens Kartheikryss. Rundkjøringen vil bli lagt høyere i terrenget enn dagens rundkjøring, 

slik at ny E39 kan legges i kulvert under lokalvegnettet og med påhogg for tunnel i eksisterende 

skjæring rett ved ny rundkjøring. Dagens vegstrekning mellom Hannevika – Meieriet ligger dypt i 

terrenget, med skjæringer på flere steder. Ved at lokalvegnettet legges høyere i landskapet vil 

høyden på skjæringen bli noe redusert.  

Konsekvenser for delområdene  

Tabell 24: Sammendrag av konsekvens for delområdene for landskapsbilde/bybilde, E39 Kolsdalen-
Meieriet 

 

Nr. Delområde Sammendrag av konsekvens  Konsekvens 

10 «Heiene» 
Ny E39 medfører uheldige arealbeslag i et viktig grøntområde. Det 
gjenstående arealet har likevel tilstrekkelig størrelse til at det fortsatt 
vil virke som en grønn buffer mot boligområdene i nord.  

Middels negativ 
(--) 

11 E39/Kolsdalen  

Det er uheldig at det totale veganlegget blir større og at tiltaket 

medfører høye skjæringer. Fjernvirkningene av veganlegget vil likevel 
være av begrenset omfang. 

Liten negativ  
(-) 

12 
Hannevika – 
Meieriet  

Ved at lokalvegnettet legges høyere i landskapet vil høyden på 
skjæringen bli noe redusert.  

Liten positiv 
(+) 

 

Samlet 
konsekvens 

Inngrepet i «Heiene» er ikke større enn at det resterende området 
utgjør en tilstrekkelig buffer mot boligområdet. I Kolsdalen blir 
veganlegget stort og medfører høye skjæringer. Tiltaket får en bedre 
landskapstilpasning mellom Hannevika og Meieriet enn i dag. 

Liten negativ 
(-) 
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Figur 65: Ny situasjon i Kolsdalen sett fra sør 
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6.2.8 Samlet vurdering  

Tabell 25: Samlet vurdering av konsekvens for landskapsbilde/bybilde for delområdene for alternativ A, B 
og C 

Nr. Delområde 
Konsekvens 
alternativ 0 

Konsekvens 
alternativ A 

Konsekvens 
alternativ B 

Konsekvens 
alternativ C 

1 Gartnerløkka 0 

Ubetydelig til 
liten positiv  

(0/+) 

Liten til middels 
positiv (+/++) 

Liten til middels 
positiv  

(+/++) 

2 Kvadraturen 0 

Liten til middels 
negativ  

(-/--) 

Liten positiv 
(+) 

Liten positiv  

(+) 

3 Kristiansand kirkegård 0 

Liten til middels 
positiv  

(+/++) 

Middels positiv 
(++) 

Middels til stor 
positiv  

(++/+++) 

4 Quadrum 0 
Liten negativ  

(-) 

Liten negativ  

(-) 

Liten positiv  

(+) 

5 Baneheia 0 
Liten negativ  

(-) 

Liten positiv 
(+) 

Liten positiv  

(+) 

6 
Havne-, jernbane- og 
industriområde med Byfjorden 

0 
Liten positiv  

(+) 

Liten positiv  

(+) 

Liten positiv  

(+) 

7 
Bellevueparken med Arkivet og 
Samsen  

0 

Liten til middels 
positiv  

(+/++) 

Liten til middels 
positiv  

(+/++) 

Middels positiv 
(++) 

8 Rundingen 0 

Liten til middels 
negativ  

(-/--) 

Liten til middels 
negativ  

(-/--) 

Liten til middels 
negativ  

(-/--) 

9 
Duekniben, Bellevue og 
Møllevannsveien 

0 

Liten til middels 
positiv 

 (+/++)  

Liten til middels 
positiv 

 (+/++) 

Middels til stor  

Positiv 

 (++/+++) 

 

Samlet konsekvens 0 

Ubetydelig til 
liten positiv  

(0/+) 

Liten til 
middels 
positiv  

(+/++) 

Middels 
positiv  

(++) 
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Tabell 26: Samlet vurdering av konsekvens for landskapsbilde/bybilde for delområdene for E39 Kolsdalen 
– Meieriet  

Nr. Delområde 
Konsekvens 

alternativ 0 

Konsekvens 
Kolsdalen - 

Meieriet 

10 «Heiene» 0 
Middels negativ 

(--) 

11 E39/Kolsdalen  0 
Liten negativ 

(-) 

12 Hannevika – Meieriet  0 
Liten positiv 

(+) 

 

Samlet konsekvens 0 
Liten negativ 

(-) 

 

 

 

Tabell 27: Oppsummering og rangering for landskapsbilde/bybilde av alternativ 0, A, B og C samt E39 
Kolsdalen – Meieriet 

Alternativ Oppsummering  Konsekvens Rangering 

0 

Bellevueparken, Rundingen og den grønne skråningen 
mellom havna og E18/E39 – Kolsdalen blir bevart. 
Forholdene på Gartnerløkka og for kirkegården, Arkivet og 
Samsen blir dårligere enn i alternativ A, B og C.  

0 4 

A 
Alternativ A er noe bedre enn 0 fordi det visuelle bildet på 
Gartnerløkka blir mer strukturert. Øvrige forhold er like for 
alle alternativene.  

Ubetydelig til 
liten positiv 

(0/+) 

3 

B 
Alternativ B er noe bedre enn A fordi bru erstattes av 
kulvert for E18/E39 på Gartnerløkka. Øvrige forhold er like 
for alle alternativene.  

Liten til middels 
positiv 

(+/++) 

2 

C 

Alternativ C er noe bedre enn B fordi bru erstattes av 
kulvert for E18/E39 både på Gartnerløkka og ved 
jernbanen slik at vegen blir liggende lavere og blir mindre 
synlig i fjern- og nærvirkning.  

Middels positiv 

(++) 
1 

Kolsdalen - 
Meieriet 

Forholdene er like for alle alternativene.  
Liten 

negativ 

(-) 

Ingen 
rangering 

 

Rangeringen omfatter kun de tre alternativene på strekningen Gartnerløkka- Kolsdalen, og ikke 

strekningen Kolsdalen – Meieriet, fordi det for denne strekningen bare er ett alternativ.  

Alternativ B og C skiller seg positivt ut ved at ny E18/E39 blir lagt i kulvert under Gartnerløkka og 

den visuelle barrieren, som en bru utgjør, forsvinner. Alternativ C blir noe bedre enn B fordi ny 

E18/E39 blir lagt i kulvert både under Gartnerløkka og under jernbanen. Veganlegget blir dermed 

mindre synlig i fjernvirkning sett fra Byfjorden. Alternativet gir bedre siktforhold for områdene ved 

Møllevannsveien og Samsen. Alternativ C gir best visuelle forhold for kirkegården ved at 

veganlegget ikke vil være synlig fra dette området.   
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6.3 Nærmiljø og friluftsliv 

6.3.1 Generelt 
Det er generelt kort avstand fra boligområdene til naturområder der det utøves friluftsliv og fysisk 

aktivitet. Det gjelder spesielt til Baneheia, Duekniben, Kolsbergheia, Tinnheia og Eigevann. Disse er 

vist som grønnstruktur og LNF-områder i kommuneplanen. Kvadraturen byr på friluftsaktiviteter i 

Nybyen, Strandpromenaden, Tresse og Tangen, mm.  

Idrettsanlegget Idda Arena og Samsen kulturhus på Grim har tilbud for befolkningen som strekker 

seg ut over bydelen.  

Reiseopplevelse for myke trafikanter beskrives under nærmiljø og friluftsliv og vektes. 

Reiseopplevelse for bilister beskrives under landskapsbilde og bybilde, men vektes ikke. 

Figur 66. Oversiktsbilde av Gartnerløkka sett mot vest. E39 danner overgangen mellom Kvadraturen som 
ligger mot venstre og bydelen Grim som ligger mot høyre  

Figur 67: Delområde 1 - Østre Grim og Frobusdalen. Husrekka ligger i Banehaven og utgjør randsonen av 
Gartnerløkka. 
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6.3.2 Vurdering av delområdenes verdi – sammenstilling 

Tabell 28: Sammenstilling av delområdenes verdi for nærmiljø og friluftsliv 

Nr. 
Nærmiljø og 
friluftsliv 

Vurdering  Verdi 

1 
Østre Grim og 
Frobusdalen 

Vanlig boligområde. Utgjør en del av bydelen Grim og deler av 
randsonen til Kvadraturen. Villabebyggelse og flermannsboliger, 
sykehjem, barnehager. De fleste boligene har hage og egne 
uteplasser. Tilfredsstillende antall lekeplasser, akebakke, balløkke. 
Grimsbekken med grøntdrag og turstier langs bekken brukes som 
nærrekreasjonsområde. Nærhet til Baneheia er verdifull i 
friluftssammenheng. Fortau langs de mest trafikkerte gatene, og 
gang- og sykkelveg til Kvadraturen og Grim bydelssenter. 
Trafikksikkert og barnevennlig område. Bolighus i Frobusdalen, 
Banehaven og sør i Baneheiveien har støybelastning fra E39. E39 er 
til en viss grad barriere mellom sentrum og boligområdene. 

Middels 

2 
Duekniben, 
Bellevue, 
Møllevannsveien 

Vanlig boligområde med villabebyggelse og flermannsboliger. De 
fleste boligene har hage og dermed egne uteplasser. Det er få 
lekeplasser, men kort veg til idrettsanlegget/flerbruksanlegget Idda 
Arena. Nærhet til Duedalen og Duekniben er verdifull i 
friluftssammenheng. Fortau langs Møllevannsveien, men ikke de 
øvrige vegene. Det er gang- og sykkelveg til Kvadraturen og Grim 
bydelssenter, men vanskelig å krysse E39 i enden av 
Møllevannsveien. Bolighus på Bellevue og sør i Møllevannsveien har 
støybelastning fra E39. 

Middels 

3 
Hannevika 
terrasse til 
Eigevannsveien 

Vanlig boligområde med villabebyggelse og flermannsboliger. De 
fleste boligene har hage og dermed egne uteplasser. Godt med 
lekeplasser. Den vestlige delen har nærhet til friområdene rundt 
Eigevann, noe større avstand til slike områder i den østre delen. 

Middels 

4 Grim bydelssenter 

Området ligger i influensområdet, men tiltaket er av stor betydning 
for Grim bydelssenter fordi det har et stort nedslagsfelt. Mange 
barn og unge brukere av Idda Arena kommer med buss på E39 fra 
andre bydeler. Svært stor bruks- og oppholdsintensitet. Skoler/ 
barnehager/fritidstilbud der mange barn og unge oppholder seg. 

Stor 

5 Kvadraturen 
Svært stor bruks- og oppholdsintensitet. Stor betydning for et 
større omland. 

Stor 

6 
Gang- og 
sykkelveger 

Mye brukt. Del av et sammenhengende nett til sentrale målpunkter.  Middels 

7 
Kristiansand 
kirkegård 

Stedsidentitet. Snarveg. Noen føler utrygghet å ferdes.  Stor 

8 Arkivet Stedsidentitet. Middels bruksfrekvens. Middels-stor 

9 Samsen 
Stor bruksfrekvens av ungdom og voksne. Bygningen har i dag 
dårlige utearealer med sterk trafikkbelastning. Ungdomsaktiviteter, 
moské. 

Stor 

10 Bellevueparken Stedsidentitet. Forholdsvis lite brukt. Middels 

11 Rundingen Stedsidentitet. Stor bruksfrekvens Stor 

12 Baneheia Særlig godt egnet til friluftsliv hele året. Meget stor bruksfrekvens. 
Stor-svært 

stor 

13 «Heiene» Mye brukt nærrekreasjonsområde.  Middels 
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Figur 68: Verdikart for nærmiljø og friluftsliv 
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Figur 69: Delområde 2 - Bellevue til venstre og Møllevannsveien til høyre 

Figur 70: Delområde 6 – Gang- og sykkelveger. Kryssing under E18/E39 på Gartnerløkka til venstre og 
gang- og sykkelvegen langs E39 ved Glencore til høyre 

Figur 71: Delområde 7 - Kristiansand kirkegård           Figur 72: Delområde 8 - Arkivet      

Figur 73: Delområde 9 - Samsen kulturhus            Figur 74: Delområde 11 - Rundingen 
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6.3.3 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ 0 
Økt trafikkmengden gjør at E18/E39 vil bli en enda større barriere for gående og syklende enn i 

dag og støybelastningen vil øke i forhold til dagens situasjon. Beboerne langs dagens E18/E39 vil 

oppleve at vegen i enda større grad vil påvirke deres nærmiljø og bomiljø.  

I henhold til håndbok 140, settes konsekvensene i referansealternativet lik null.  

 

6.3.4 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ A 
 

Omfang hele strekningen 

Ny E18/E39 vil ligge på bru med fire felt over Gartnerløkka, over jernbanen og over nytt kryss vest 

for Arkivet. Bruene vil få støyskjerming mot bebyggelsen i nord. 

Brua over Gartnerløkka vil fortsatt være en visuell barriere, men tre gangbruer vil redusere den 

fysiske barrierevirkningen som E18/E39 utgjør. Sykkelekspressvegen medfører at det blir lettere å 

ferdes mellom øst og vest enn i dag. Det blir totalt to nye bruer på det nye gang- og 

sykkelvegnettet og seks kulverter. 

Nytt kryss vest for Arkivet er plassert i en høyde mellom terreng på havna og terreng på E18/E39. 

Som følge av breddeutvidelsen av tiltaket vil parkene Rundingen og deler av Bellevueparken 

forsvinne. Uteområdene rundt Arkivet og Samsen vil bli bedre, fordi nivået på den nye brua foran 

bygningen blir senket i forhold til dagens bru og veganlegget kommer lenger vekk. Utearealene 

rundt Samsen vil bli nytt, bedre og større. Ingen av boligområdene blir berørt, men 

støysituasjonen kan bli bedre som følge av at det blir større avstand til E39. Det vil bli tryggere for 

myke trafikanter å ferdes langs Møllevannsveien fordi det blir mindre kjøretrafikk på denne vegen. 

Det blir muligheter for å etablere parkdrag langs sykkelekspressvegen på deler av strekningen fra 

Gartnerløkka til Duekniben. 
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Tabell 29: Sammendrag av konsekvens for delområdene for nærmiljø og friluftsliv, alternativ A 

Nr. Delområde Sammendrag av konsekvens, alternativ A Konsekvens 

1 
Østre Grim og 

Frobusdalen 

Veganlegget blir støyskjermet iht. dagens krav. Det blir ikke økt 
støybelastning for området. Ny bru i annet nivå enn eksisterende bru 
vil endre utsikten fra boligene i Frobusdalen. For bomiljøet i 
Frobusdalen er dette det alternativet som får mest nærvirkning av 
E18/E39. 

Ubetydelig til 
liten positiv 

(0/+) 

2 
Duekniben, 
Bellevue og 
Møllevannsveien 

Forholdene for myke trafikanter blir bedre når det kommer ny gang- 
og sykkelveg. Bomiljøet langs Møllevannsveien og nedre del av 
Bellevue blir bedre som følge av at det ikke blir 
gjennomgangstrafikk. 

Liten positiv 

(+) 

3 
Hannevik terrasse 
- Eigevannsveien 

Beskrives under Konsekvenser for E39 Kolsdalen-Meieriet 
 

4 Grim bydelssenter 
Det blir tryggere skoleveg langs Møllevannsveien når den stenges for 
kjøretrafikk mellom Bellevue og E39. Konsekvensene er like i alle de 
tre alternativene.  

Liten positiv 

(+) 

5 Kvadraturen 

Forholdene for Kvadraturen blir uendret, men tilgjengeligheten blir 
noe bedre. Det blir fortsatt kulvertløsning under E18/E39 og Vestre 
Strandgate. Kulvertene blir lengre enn i dag, men får bedre kvalitet. 
Barrierevirkningen blir derfor noe bedre enn i dag.  

Ubetydelig til 
liten positiv 

(0/+) 

6 
Gang- og 
sykkelveger 

Sykkelekspressvegen øker kvaliteten for syklister både fordi det blir 
flere krysningsmuligheter av eksisterende veger enn i dag og fordi 
antall trafikkfarlige krysningspunkter reduseres. Det blir universell 
utforming. Standarden på bussholdeplassene vil øke. Dette 
alternativet har færrest krysningspunkter på bru og flest i kulvert, og 
anses derfor som det med minst positiv konsekvens for myke 
trafikanter. Det blir nytt grøntanlegg langs gang- og sykkelvegene. 

Middels 
positiv 

(++) 

7 
Kristiansand 
kirkegård 

Den roen mange mennesker søker når de besøker en kirkegård vil 
bli bedre fordi det blir mindre trafikkstøy ved bedre støyskjerming av 
E18/E39. Tyngden av trafikken vil oppleves som fjernere fra 
kirkegården, noe som er positivt. 

Liten -
middels 
positiv 

(+/++) 

8 Arkivet 

Det blir kun gang- og sykkeltrafikk, personbiltrafikk og varelevering i 
Møllevannsveien mellom Bellevue og E39. Det vil bli utsikt fra 
Arkivet mot havna fordi høybrua forsvinner og erstattes av en lavere 
bru. Utemiljøet rundt Arkivet vil få mindre støybelastning enn i dag.  

Middels 
positiv 

(++) 

9 Samsen 

Mange brukere av Samsen vil få en tryggere adkomst. Det kan bli et 
bedre utemiljø med mindre støy rundt bygningen. Plasseringen av 
brukaret for E18/E39 gjør at det ikke vil bli utsikt fra Samsen mot 
havna som i dag, og det er uheldig. E39 vil danne en visuell barriere 
og kaste skygge på utearealene. 

Middels 
positiv 

(++) 

10 Bellevue parken 
Det er negativt for syklende og gående å miste denne parken, men 
dette vil kompensere noe med nytt grøntdrag langs gang- og 
sykkelvegene.  

Liten negativ 

(-) 

11 Rundingen 

Den lille parken er en kjærkommen rasteplass med stor betydning 
for syklister og gående langs Vesterveien, som ellers er svært 
trafikkert. Parken vil nå forsvinne, men dette blir til en viss grad 
kompensert med et parkbelte langs gang- og sykkelvegen og 
utsiktsplattform på gang- og sykkelvegbrua.  

Middels til 
stor negativ 

(--/---) 

12 Baneheia 

Ingen konsekvenser for Baneheia. Det antas at støysituasjonen vil 
bli omtrent den samme som i dag. Utsikten fra «Utsikten» blir noe 
endret, men i ubetydelig grad. Tilgjengeligheten blir ikke endret. 
Barrierevirkningen mellom Baneheia og Kvadraturen blir ikke endret. 

Ubetydelig 

(0) 

13 «Heiene» Beskrives under Konsekvenser for E39 Kolsdalen-Meieriet 
 

 

Samlet 
konsekvens 

Alternativ A gir noe mindre fysisk barrierevirkning mellom 
boligområdene nord for veganlegget, og Kvadraturen og resten av 
sentrum enn i dag, men ikke så god som i alternativ B og C. 
Løsningen gir mer trafikksikre løsninger og noe mindre støy for 
boligområdene nærmest veganlegget. Løsningen ivaretar utemiljøet 
på kirkegården, rundt Samsen og Arkivet bedre enn i dag. Parken 
Rundingen og deler av Bellevueparken forsvinner. Gir bedre forhold 
for gående og syklende enn i dag, men ikke så gode som for 
alternativ B og C. Endrer ikke forholdene i Baneheia.  

Liten positiv 

(+) 
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6.3.5 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ B 
Omfang hele strekningen 

Tiltaket påvirker ikke Kvadraturen direkte, men rundkjøringen på Gartnerløkka heves ca. 1,5 

meter. Den eksisterende brua over Gartnerløkka forsvinner. På strekningen fra jernbanen til 

Kolsdalen er omfanget som i alternativ A. Det blir totalt tre nye bruer på det nye gang- og 

sykkelvegnettet og fire kulverter.  

Som følge av breddeutvidelsen av tiltaket vil parkene Rundingen og deler av Bellevueparken 

forsvinne. Uteområdene rundt Arkivet og Samsen vil bli bedre som i alternativ A fordi nivået på den 

nye brua foran bygningen blir senket i forhold til dagens bru. Ingen av boligområdene blir berørt, 

men støysituasjonen kan bli bedre som følge av at det blir større avstand til E39. Det kan bli 

tryggere for myke trafikanter å ferdes langs Møllevannsveien fordi det blir mindre kjøretrafikk på 

denne vegen.  
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Tabell 30: Sammendrag av konsekvens for delområdene for nærmiljø og friluftsliv, alternativ B 

Nr. Delområde Sammendrag av konsekvens, alternativ B Konsekvens 

1 
Østre Grim og 

Frobusdalen 

Veganlegget blir støyskjermet iht. dagens krav og det blir 

ikke økt støybelastning for området. Ny gang- og sykkelbru 
vil redusere barrieren mellom området og sentrum. 
Gangbrua kan bli et nytt identitetsskapende element.  

Liten til 

middels positiv 

(+/++) 

2 
Duekniben, Bellevue og 

Møllevannsveien 

Forholdene for myke trafikanter blir bedre når det kommer 

ny gang- og sykkelveg. Bomiljøet langs Møllevannsveien og 
nedre del av Bellevue blir bedre som følge av mindre 
gjennomgangstrafikk.  

Liten positiv 

(+) 

3 
Hannevik terrasse - 

Eigevannsveien 
Beskrives under konsekvenser for E39 Kolsdalen-Meieriet. 

 

4 Grim bydelssenter 
Det blir tryggere skoleveg langs Møllevannsveien når den 

stenges for kjøretrafikk mellom Bellevue og E39. 

Liten positiv 

(+) 

5 Kvadraturen 

Gang- og sykkelvegen legges på bru over E39 og blir mer 

positivt for gående og syklende. Denne brua reduserer 
barrierevirkningen. Det blir fortsatt kulvertløsning under 
Vestre Strandgate, men bredde- og linjeføring blir bedre.  

Liten positiv 

(+) 

6 Gang- og sykkelveger 

Sykkelekspressvegen øker kvaliteten for syklistene pga. 

flere krysningsmuligheter og redusert antall trafikkfarlige 
krysningspunkter. Dette alternativet har tre 
krysningspunkter på bru og fire i kulvert. Det blir universell 
utforming. Noe tungvint fra bussholdeplassen ved E39, 
vestgående retning, til Kvadraturen, men mer trafikksikre 
løsninger. Standarden på alle bussholdeplassene vil øke. Det 
blir nytt grøntdrag langs gang- og sykkelvegene.  

Middels til stor 

positiv 

(++/+++) 

7 Kristiansand kirkegård Det blir mindre trafikkstøy på kirkegården.  
Middels positiv 

(++) 

8 Arkivet 

Det blir kun gang- og sykkeltrafikk, personbiltrafikk og 

varelevering i Møllevannsveien mellom Bellevue og E39. Det 
vil bli bedre forhold på utearealene rundt Arkivet. Det vil bli 
utsikt fra Arkivet mot havna. 

Middels positiv 

(++) 

9 Samsen 

Brukerne vil få en tryggere adkomst. Det vil bli bedre 

utemiljø rundt bygningen. Kjørebrua med E18/E39 vil danne 
en visuell barriere og kaste skygge på utearealene, men 
mindre enn dagens høybru. 

Middels positiv 

(++) 

10 Bellevue parken 

Det er noe negativt for syklende og gående å miste en slik 

park, men det vil kompenseres noe med nytt grøntdrag 
langs gang- og sykkelvegene.  

Liten negativ 

(-) 

11 Rundingen Den lille parken vil forsvinne. 

Middels til stor 

negativ 

(--/---) 

12 Baneheia 
Ingen konsekvenser for Baneheia. Utsikten fra «Utsikten» 

blir ubetydelig endret. Barrierevirkningen mellom Baneheia 
og Kvadraturen blir mindre. 

Ubetydelig til 

liten positiv 

(0/+) 

13 «Heiene» Beskrives under konsekvenser for E39 Kolsdalen-Meieriet. 
 

 
Samlet konsekvens 

Alternativ B gir mindre fysisk barrierevirkning mellom 
boligområdene nord for veganlegget og Kvadraturen og 
resten av sentrum enn i dag. Løsningen gir mer trafikksikre 
løsninger og noe mindre støy for boligområdene nærmest 
veganlegget. Løsningen ivaretar utemiljøet på kirkegården, 
rundt Samsen og Arkivet bedre enn i dag. Parken Rundingen 
og deler av Bellevueparken forsvinner. Gir bedre forhold for 
gående og syklende enn i dag. Endrer ikke forholdene i 
Baneheia.  

Liten til 

middels 
positiv 

(+/++) 
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6.3.6 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ C 
Omfang hele strekningen 

I alternativ C legges E39 i ny kulvert under både Gartnerløkka og jernbanesporene, mens 

rundkjøringen med tilkobling til Vestre Strandgate og rv. 9 ligger på et lokk over E39.  

Sykkelløsninger vil krysse Vestre Strandgate i kulvert, mens tverrforbindelsen fra Grim-området vil 

krysse på bru ved Slottet, og får en god inngang mot sentrum.  

Det blir totalt fem nye bruer på det nye sykkelvegnettet og én kulvert.  

Tiltaket vil fremdeles oppfattes som en barriere mot boligområdene på nordsiden av E39, men i 

mindre grad og med flere og bedre krysningspunkter.  

Dette alternativet er det som ligger lavest på strekningen helt til Duekniben, og det er det som 

åpner for kryssingsmuligheter for gang- og sykkelvegnettet på bruer.  

Alternativ C gir størst støyutbredelse ved Gartnerløkka, alternativ A og B noe mindre. Det kommer 

av at nedsenket veglinje er vanskeligere å skjerme. Nærvirkningen av alternativ C er best.  

Tabell 31: Sammendrag av konsekvens for delområdene for nærmiljø og friluftsliv, alternativ C 

Nr. Delområde Sammendrag av konsekvens, alternativ C Konsekvens 

1 Østre Grim og Frobusdalen 

Veganlegget blir støyskjermet iht. dagens krav og 
det blir ikke økt støybelastning for området. Ny 
gang- og sykkelbru vil redusere barrieren mellom 
området og sentrum. Gangbrua kan bli et nytt 
identitetsskapende element.  

Liten til middels 
positiv 

(+/++) 

2 
Duekniben, Bellevue og 
Møllevannsveien 

Forholdene for myke trafikanter blir bedre når det 
kommer ny gang- og sykkelveg. Bomiljøet langs 
Møllevannsveien og nedre del av Bellevue blir 

bedre som følge av mindre gjennomgangstrafikk. 
Det blir mindre nærvirkning og mindre støy. 

Liten til middels 
positiv 

(+/++) 

3 Hannevik terrasse - Eigevannsveien 
Beskrives under konsekvenser for E39 Kolsdalen-
Meieriet. 

 

4 Grim bydelssenter 
Det blir en tryggere skoleveg for barn og unge 
langs Møllevannsveien når den stenges for 
kjøretrafikk mellom Bellevue og E39.  

Liten positiv 

(+) 

5 Kvadraturen 

Gang- og sykkelvegen legges på bru over 
E18/E39 og blir mer positivt for gående og 
syklende. Brua reduserer barrierevirkningen. Det 
blir fortsatt kulvertløsning under Vestre 
Strandgate, men bredde- og linjeføring blir bedre.  

Liten positiv 

(+) 

6 Gang- og sykkelveger 

Dette alternativet er det som best ivaretar gang- 
og sykkeltrafikken. Det har flest krysningspunkter 
på bru, som anses som en bedre løsning enn 
kulvert. Dette fordi det er kriminalforebyggende 
og fordi det gir en bedre reiseopplevelse for 
gående og syklende å ferdes på bru over 
veganlegget enn i kulvert under. 
Sykkelekspressvegen øker kvaliteten for 
syklistene både fordi det blir flere krysnings-
muligheter av eksisterende veger enn det er i 
dag, og fordi trafikkfarlige krysningspunkter 
reduseres i forhold til dag. Den blir universelt 
utformet. Standarden på alle bussholdeplassene 
vil øke i forhold til dagens situasjon. Det blir nytt 
grøntdrag langs gang- og sykkelvegene.  

Stor positiv 

(+++) 
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7 Kristiansand kirkegård 

Det blir mindre nærvirkning når E18/E39 blir lagt 
lavt i kulvert forbi kirkegården. Alternativet C er 
det beste med tanke på nærvirkning. Alternativet 
gir størst støyutbredelse ved Gartnerløkka, fordi 

nedsenket veglinje er vanskelig å støyskjerme.  

Middels til stor 
positiv 

(++/+++) 

8 Arkivet 

Når E39 senkes så mye i forhold til dagens 
situasjon i tillegg til å få større avstand, vil det bli 
mindre støy- og støvbelastning for utearealene 
rundt Arkivet. Det vil bli svært god utsikt fra 
Arkivet mot havna fordi høybrua som er en visuell 
barriere forsvinner. Dagens kjøretrafikk i 
Møllevannsveien mellom Bellevue og forsvinner, 
og det blir kun gang- og sykkeltrafikk og 
varelevering på denne strekningen. Det vil derfor 
øke kvaliteten på utearealene rundt Arkivet 
ytterligere.  

Middels til stor 
positiv 

(++/+++) 

9 Samsen 

Mange brukere av Samsen vil få en tryggere 
adkomst. Det vil bli et bedre utemiljø rundt 
bygningen. Det forsvinner en kraftig visuell 

barriere når høybrua forsvinner. Behandlingen av 
nivåforskjellen i terrenget mellom Samsen og E39 
er viktig for hvordan utnyttelsen av arealet kan 
benyttes. Dette er det beste alternativet med 
tanke på utearealene rundt Samsen. 

Middels til stor 
positiv 

(++/+++) 

10 Bellevue parken 
Det er noe negativt for syklende og gående å 
miste en slik park, men det vil kompensere noe 
med nytt grøntdrag langs gang- og sykkelvegene.  

Liten negativ 

(-) 

11 Rundingen Den lille parken vil forsvinne. 

Middels til stor 
negativ 

(--/---) 

12 Baneheia 

Liten konsekvens for Baneheia. Utsikten fra 
«Utsikten» blir ubetydelig endret. 
Barrierevirkningen mellom Baneheia og 
Kvadraturen blir mindre.  

Ubetydelig til 
liten positiv 

(0/+) 

13 «Heiene» 
Beskrives under Konsekvenser for E39 Kolsdalen 
- Meieriet. 

 

 

Samlet konsekvens 

Alternativ C gir mye mindre fysisk 
barrierevirkning mellom boligområdene nord for 
E18/E39 og Kvadraturen og resten av sentrum. 
Mer trafikksikre løsninger. Mindre støy for 
boligområdene nærmest veganlegget. Betraktelig 
bedrer utemiljøet på kirkegården, rundt Samsen 
og Arkivet. Rundingen og deler av Bellevueparken 
forsvinner. Mye bedre forholdene for gående og 
syklende. Noe bedre forhold for Baneheia. 

Middels 
positiv 

(++) 
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6.3.7 E39 Kolsdalen – Meieriet  

 
Omfang hele strekningen 

Denne strekningen er en ny 4-felts tunnel i to løp mellom Kolsdalen og Meieriet, og er lik for alle de 

tre alternativene.  

Tiltaket går i tunnel under Hannevikåsen med tunnelportal i øst ved Kolsdalen og i vest i en 

naturlig fjellskjæring ved dagens rundkjøring i Kartheikrysset. E39 kommer ut av fjelltunnelen og 

går direkte inn i løsmassekulvert for så å fortsette i dagen forbi Meieriet der den knyttes til 

eksisterende E39.  

I Kolsdalen vil ny E39 bli liggende nærmere heia enn eksisterende veganlegg og medføre store 

skjæringer som berører randsonen av friluftsområdet på «Heiene». Både turvegen Gamle 

Flekkerøyvei og St. Morritz som går mellom Tinnheia og E39 og øvrige friluftsområder i 

utredningsområdet blir ivaretatt. For boligbebyggelsen over tunnelportalen i Kolsdalen blir 

støysituasjonen noe dårligere enn dagens situasjon.  

Hele kryssområdet med sekundærvegnettet heves ca. 6 meter i forhold til dagens nivå, slik at det 

blir liggende over løsmassekulverten. Dette gir større nærhet til boligbebyggelsen i 

Eigevannskollen, men kun av trafikk fra sekundærvegnettet. For boligbebyggelsen over 

tunnelportalen i Eigevannskollen blir støysituasjonen bedre enn dagens situasjon.  

Samlet blir støysituasjonen bedre for flere boliger enn den blir dårligere for.  

Sykkelvegen fortsetter fra dagens gang- og sykkelveg og legges over løsmassekulverten for E39 og 

videre i kulvert under Hellemyrbakken. En forbindelse tar av og går i kulvert under sekundærvegen 

mot Vågsbygd, til Kartheia. 

Konsekvenser for delområdene 

Tabell 32: Sammendrag av konsekvens for delområdene for nærmiljø og friluftsliv, Kolsdalen – Meieriet 

Nr. Delområde Sammendrag av konsekvens Konsekvens 

3 

Hannevik 
terrasse – 
Eigevanns-
veien 

Løsmassetunnelen reduserer støyproblematikken for 
boligbebyggelsen på Eigevannskollen, hvilket er positivt. Men 
støysituasjonen blir dårligere for noen boliger i Hannevik terrasse. 
Det er flere boliger som får bedre enn dårligere støysituasjon. 

Liten positiv 
(+) 

13 «Heiene» 

Det er lav bruksfrekvens i det totale området, og tiltaket ivaretar de 
arealene som er i bruk som turområder, bl.a. St. Morritz. Hvis det 
ikke blir kulvert under E39 for Gamle Flekkerøyvei, vil E39 bli en 
barriere for nærmiljø og friluftsliv. Konsekvensen er basert på at det 
ikke blir kulvert under E39. 

Liten til 
middels negativ 

(-/--) 

14 
Kartheia- 
Meieriet 

For gang- og sykkeltrafikken blir det tryggere og enklere forhold enn i 
dagens situasjon. I dagens situasjon krysses Hellemyrbakken i plan, 
mens tiltaket innebærer ny kulvert, som gir en mer trafikksikker 
løsning. Nåværende E39 krysses i dag på en bratt gangbru, mens ny 
løsning tilsier kulvert. Den nye situasjonen blir enklere å ferdes på, 
men kulvert kan oppfattes som mindre attraktivt enn gangbru med 

tanke på kriminalitet.  

Liten positiv 
(+) 

 

Samlet 
konsekvens 

Bedre støysituasjon for boligbebyggelsen. Noe reduserte 
turmuligheter. Bedre forhold for gående og syklende ved Kartheia og 
Meieriet. 

Ubetydelig til 
liten positiv 

(0/+) 
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6.3.8 Samlet vurdering  

Tabell 33: Samlet vurdering av konsekvens for nærmiljø og friluftsliv for delområdene for alternativ A, B og 
C 

Nr. Delområde 
Konsekvens 

alternativ 0 

Konsekvens 

alternativ A 

Konsekvens 

alternativ B 

Konsekvens 

alternativ C 

1 Østre Grim og Frobusdalen  0 0/+ +/++ +/++ 

2 
Duekniben, Bellevue, 
Møllevannsveien 

0 + + +/++ 

4 Grim bydelssenter  0 + + + 

5 Kvadraturen 0 0/+ + + 

6 Gang- og sykkelveger  0 + ++/+++ +++ 

7 Kristiansand kirkegård 0 +/++ ++ ++/+++ 

8 Arkivet 0 ++ ++ ++/+++ 

9 Samsen  0 ++ ++ ++/+++ 

10 Bellevueparken  0 - - - 

11 Rundingen 0 --/--- --/--- --/--- 

12 Baneheia  0 0 0/+ 0/+ 

 

Samlet konsekvens 0 + +/++ ++ 

 

Tabell 34: Samlet vurdering av konsekvens for nærmiljø og friluftsliv for delområdene for Kolsdalen - 
Meieriet 

Nr. Delområde 
Konsekvens 

alternativ 0 

Konsekvens 
Kolsdalen-

Meieriet 

3 Hannevik terrasse – Eigevannsveien 0 
Liten positiv  

(+) 

13 «Heiene» 0 

Liten til middels 

negativ  

(-/--) 

14 Kartheia- Meieriet 0 
Liten positiv  

(+) 

 Samlet konsekvens 0 
Ubetydelig til 

liten positiv 
(0/+) 
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Tabell 35: Oppsummering og rangering for nærmiljø og friluftsliv av alternativ A, B og C samt Kolsdalen – 
Meieriet 

Alternativ Oppsummering Konsekvens Rangering 

0 

Alternativ 0 er det eneste alternativet som ivaretar 
Bellevueparken og Rundingen. I forhold til Baneheia er det 
bare dette alternativet og alternativ A som ikke forbedrer 
situasjonen. Alternativ 0 ivaretar hensynet til gående og 
syklende dårligst. 

0 4 

A 

Positivt at veganlegget kommer lenger vekk fra både 
boligområder, kirkegården, Arkivet og Samsen. Negativt at 
Bellevueparken og Rundingen forsvinner. Alternativ A 
ivaretar hensynet til gående og syklende dårligst av de nye 
alternativene, men bedre enn alternativ 0. 

+ 3 

B 

Positivt at veganlegget kommer lenger vekk fra både 
boligområder, kirkegården, Arkivet og Samsen. Negativt at 
Bellevueparken og Rundingen forsvinner. Alternativ B 
ivaretar hensynet til gående og syklende nest best. 

+/++ 2 

C 

Positivt at veganlegget kommer lenger vekk fra både 
boligområder, kirkegården, Arkivet og Samsen og ligger 
lavere i terrenget. Nærvirkningen blir derfor best i alternativ 
C. Alternativ C er det beste med hensyn til barrierevirkning 
mellom Kvadraturen og boligområdene på grunn av flest og 
best krysningsmuligheter. Negativt at Bellevueparken og 
Rundingen forsvinner. Alternativ C ivaretar hensynet til 
gående og syklende best.  

++ 1 

Kolsdalen - 
Meieriet 

Forholdene er like for alle alternativene. 0/+ 
Ingen 

rangering 

 

Rangeringen omfatter kun de tre alternativene på strekningen Gartnerløkka- Kolsdalen, og ikke 

strekningen Kolsdalen – Meieriet, fordi det for denne strekningen bare er ett alternativ.  

Det er små nyanser som utgjør forskjellene, men alternativ C anses å være det beste for nærmiljø 

og friluftsliv, spesielt med tanke på myke trafikanter.  
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6.4 Naturmiljø 

6.4.1 Generelt 
Området er sterkt preget av boligbebyggelse, industri og infrastruktur. Det er bare restarealer 

igjen av natur, og disse arealene er mer eller mindre sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Det 

er også plantet, innført og spredt mange fremmede arter i hele området. Området som skråner 

sørover fra Tinnheia mot E39 i Hannevika til Kolsdalen og Bellevue er det eneste naturområdet av 

en viss størrelse. Her er det mye ungskog dominert av furu, bjørk og eik. Jordsmonnet er for det 

meste tynt morenedekke eller helt fraværende. Ny Vågsbygdvei med forbindelse til Tinnheia er 

under utbygging og splitter dette området i to. 

De fleste av bekkene i området er lagt i rør på kortere eller lengre strekninger. De to største 

bekkene som renner gjennom området er Grimsbekken og Hanneviksbekken. 

Strandsonen er sterkt påvirket av industri og næring. Mange steder er strandlinja kunstig på grunn 

av tidligere utfyllinger i sjøen. Glencore nikkelverk ligger sentralt i området. Produksjonen ved 

nikkelverket har ført til sterk forurensning av en rekke miljøgifter både på land og i vann/sjø. Fram 

til 1982 ble det deponert store mengder jernslam i Hannevika. Dette har preget dyre- og 

plantelivet sterkt. Utslippene i dag er kraftig redusert, og store deler av Hanneviksbukta er dekket 

til med sand for å hindre videre spredning av miljøgifter fra forurensede masser. 

Det er registrert seks naturtypelokaliteter i planområdet og de er listet i tabellen nedenfor. 

Naturtypene er spesielt viktige for biologisk mangfold og skiller seg ut i forhold til resten av 

naturen i området. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 75: Eksempler på vegetasjon i Heiene er tørr knausfuruskog (øverst t.v.), eikeskog iblandet andre 
treslag(t.h.) og skrinne svaberg (nederst t.v.)  
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Figur 76: Duekniben vest er en viktig naturtypelokalitet. Et markant, fuktig, nord-sørgående dalsøkk med 
gjennomgående bekk. Svartor preger området. 
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Figur 77: Verdikart for naturmiljø 
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6.4.2 Vurdering av delområdenes verdi – sammenstilling 

Tabell 36: Registrerte naturtypelokaliteter i planområdet og verdivurdering for den enkelte lokalitet. Merk 
at ID 20 er tatt med i tabellen selv om det ikke er en naturtypelokalitet 

ID Lokalitet Vurdering Verdi 

1 Grim kirke 
Enkeltstående grov eik med bhd>1 meter. Ikke synlig hul. Ingen 
spesielle arter registrert. Lokaliteten er en utvalgt naturtype. 

Middels 

3 Sørlandsbanen 

Relativt rik karplanteflora. Eng- og tørrbakkkearter som engtjæreblom. 
smalkjemper, harekløver, prikkperikum, hvitdodre, kystgriseøre, 
lintorskemunn, hestehavre, prestekrage og rødknapp, Ingen 
rødlistearter registrert. 

Middels 

4 Grimsbekken 
Bekken går to lengre strekk i dagen, for øvrig er den lukket. Svært 
mange bekker i området er lukket. 

Middels 

5 
Christianssands 
mølle 

Skrotemark ved den gamle mølla. Her er registrert arter som kan 
relateres til mølledriften. Men ingen sjeldne arter er oppgitt. Fremmede 
arter er registrert. 

Middels 

10 
Kristiansand 
kirkegård 

Parklandskap med store gamle trær. Mange grove lind, bøk, alm, ask og 
spisslønn. 

Middels 

11 Hannevik platå 
Alm-lindeskog mellom bebyggelse og veg. Stort trau som danner flott 
amfi. 

Liten-middels 

17 Glencore 
Yngleområde for fiskemåke. Vilt-vekt 2-3, fiskemåke er rødlistet i 
kategori NT 

Middels 

20 
Heiene, 
Baneheia og 
øvrig natur 

Fattige vegetasjonstyper med triviell artssammensetning, ung og 
middelaldrende skog uten spesielle biologiske verdier. De er også 
middels til sterkt menneskepåvirket 

Liten 

21 
Hanneviktoppen 
nord 

Lokaliteten innehar rik edelløvskog, gjennomgående bekk og 
sumptendenser i øst, samt markante topografiske forhold. 

Vegetasjonstypen er uvanlig, men med lite velutviklet utforming. 
Naturverdiene er likevel klart høyere naturverdier enn omkringliggende 
områder, og kvalifiserer som lokalt viktig naturtype. Det er ikke 
registrert rødlistearter i lokaliteten. Forekomst av kjempebjørnekjeks og 
avskjæring av veger og fylling trekker verdien ned. 

Middels 

22 Duekniben vest 

Lokaliteten innehar rik sumpskog av typen svartorsump, 
gjennomgående bekk, samt markante topografiske forhold. Arealet er 
imidlertid begrenset og utformingen er ikke spesielt rik. Lokaliteten har 
likevel høyere naturverdier enn omkringliggende, skrinne skogområder, 
og kvalifiserer som lokalt viktig naturtype. Arealet er begrenset, og 
forekomst av kjempebjørnekjeks, tekniske inngrep og forsøpling trekker 
verdien ned.  

Middels 

 

 

6.4.3 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ 0 
I alternativ 0 - referansealternativet, vil E18/E39 ligge som i dag, samt at pågående byggearbeider 

med Vågsbygdveien i Kolsdalen vil stå ferdig 2014. Ny Tinnheiforbindelse vil være koplet sammen 

med Vågsbygdvegen og E39. Naturmiljø vil ikke få endret påvirkning.  
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6.4.4 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ A 
Omfang hele strekningen 

Alternativ A vil, som dagens E18, gå på bru over Gartnerløkka. Vegen vil få større avstand til 

kirkegården, men det har liten eller ingen betydning for naturverdiene i parken. I anleggsfasen vil 

lindetrær langs rv. 9 og kirkegården bli berørt. Langs ny E18/E39 vil det forsvinne noe park- og 

grøntarealer, men disse har ingen registrerte naturverdier. 

Konsekvenser for naturlokalitetene 

Tabell 37: Sammendrag av konsekvens for delområdene for naturmiljø, alternativ A 

Nr. Lokalitet Sammendrag av konsekvens Konsekvens 

1 Grim kirke 
Planlagt tiltak berører ikke lokaliteten og medfører ingen 
konsekvens. 

Ubetydelig 

(0) 

3 Sørlandsbanen 
Planlagt tiltak berører ikke lokaliteten og medfører ingen 
konsekvens. 

Ubetydelig 

(0) 

4 Grimsbekken 

Den åpne strekningen av Grimsbekken berøres ikke av planlagte 
tiltak. Men alternativet krysser den lukkede delen av bekken 
nærmere sjøen. Det må tas hensyn til bekkeforløpet slik at ikke 
vannføring og vannstand i bekken endres. Gitt dette, vil ikke 
tiltaket få noen konsekvens. 

Ubetydelig 

(0) 

5 
Christianssand 
mølle 

Planlagt tiltak berører ikke lokaliteten og medfører ingen 
konsekvens. 

Ubetydelig 

(0) 

10 
Kristiansand 
kirkegård 

Hvis spesielle hensyn tas i anleggsperioden, bl.a. slik at ikke 
røtter skades, vil ikke tiltaket ha noen konsekvens for lokalitetens 
kvaliteter. 

Ubetydelig 

(0) 

17 Glencore 
Aktivitets- og støyforhold vil endre seg ubetydelig og ikke ha noen 
konsekvens for lokaliteten. 

Ubetydelig 

(0) 

 

Samlet 
konsekvens 

Alternativ A berører stort sett arealer uten verdi for naturmiljø. 
Alternativet vil ikke gi noen konsekvens for de registrerte 
naturtypelokalitetene, forutsatt at det tas tilstrekkelig hensyn i 
anleggsperioden. 

Ubetydelig 

(0) 

 

 

6.4.5 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ B 
Omfang hele strekningen 

Alternativ B innebærer at E18 går i kulvert under Gartnerløkka. Både i anleggs- og driftsfasen vil 

grunnvannstanden for kirkegården kunne endres. Forandring i vann-/ og næringstilførsel kan være 

negativt for trærne på kirkegården. I anleggsfasen vil lindetrær langs rv. 9 og kirkegården måtte 

fjernes. Langs ny E18/E39 vil det forsvinne noe park- og grøntarealer, men disse har ingen 

registrerte naturverdier. 
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Konsekvenser for naturlokalitetene 

Tabell 38: Sammendrag av konsekvens for delområdene for naturmiljø, alternativ B 

Nr. Lokalitet Sammendrag av konsekvens Konsekvens 

1 Grim kirke 
Planlagt tiltak berører ikke lokaliteten og medfører ingen 
konsekvens. 

Ubetydelig 

(0) 

3 Sørlandsbanen 
Planlagt tiltak berører ikke lokaliteten og medfører ingen 
konsekvens. 

Ubetydelig 

(0) 

4 Grimsbekken 

Den åpne strekningen av Grimsbekken berøres ikke av planlagte 
tiltak. Men alternativet krysser den lukkede delen av bekken 
nærmere sjøen. Det må tas hensyn til bekkeforløpet slik at ikke 
vannføring og vannstand i bekken endres. Gitt dette, vil ikke tiltaket 
få noen konsekvens. 

Ubetydelig 

(0) 

5 
Christianssand 
mølle 

Planlagt tiltak berører ikke lokaliteten og medfører ingen 
konsekvens. 

Ubetydelig 

(0) 

10 
Kristiansand 
kirkegård 

Grunnvannstanden vil ivaretas både i anleggs- og driftsfasen og 
planlagt tiltak medfører derfor ingen konsekvens. 

Ubetydelig 

(0) 

17 Glencore 
Aktivitets- og støyforhold vil endre seg ubetydelig og ikke ha noen 
konsekvens for lokaliteten. 

Ubetydelig 

(0) 

 

Samlet 
konsekvens 

Alternativ B berører stort sett arealer uten verdi for naturmiljø. 
Anleggelse av kulvert under Gartnerløkka forutsetter at 
grunnvannsstanden, og dermed næringstilførsel for kirkegården, blir 
ivaretatt. 

Ubetydelig 

(0) 

 

6.4.6 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ C 
Omfang hele strekningen 

Alternativ C innebærer at E18 går i kulvert under Gartnerløkka, og alternativ C vil gå enda dypere 

enn alternativ B. Både i anleggs- og driftsfasen vil grunnvannstanden for kirkegården kunne 

endres. Forandring i vann-/ og næringstilførsel kan være negativt for trærne på kirkegården. I 

anleggsfasen vil lindetrær langs rv. 9 og kirkegården måtte fjernes. Langs ny E18/E39 vil det 

forsvinne noe park- og grøntarealer, men disse har ingen registrerte naturverdier. 
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Konsekvenser for naturlokalitetene 

Tabell 39: Sammendrag av konsekvens for delområdene for naturmiljø, alternativ C 

 

Nr. Lokalitet Sammendrag av konsekvens Konsekvens 

1 Grim kirke 
Planlagt tiltak berører ikke lokaliteten og medfører 
ingen konsekvens. 

Ubetydelig 

 (0) 

3 Sørlandsbanen 
Planlagt tiltak berører ikke lokaliteten og medfører 
ingen konsekvens. 

Ubetydelig 

 (0) 

4 Grimsbekken 

Den åpne strekningen av Grimsbekken berøres ikke 
av planlagte tiltak. Alternativet krysser den lukkede 
delen av bekken nærmere sjøen. Det må tas hensyn 
til bekkeforløpet slik at ikke vannføring og vannstand 
i bekken endres. Gitt dette, vil ikke tiltaket få noen 
konsekvens. 

Ubetydelig 

 (0) 

5 Christianssand mølle 
Planlagt tiltak berører ikke lokaliteten og medfører 
ingen konsekvens. 

Ubetydelig 

 (0) 

10 Kristiansand kirkegård 

Både i anleggs- og driftsfasen vil anlegning av dyp 
kulvert under Gartnerløkka gjøre lokaliteten sårbar 
for grunnvannstandsendringer og dermed 
næringstilførsel. Grunnvannstanden vil ivaretas både 
i anleggs- og driftsfasen og planlagt tiltak medfører 
derfor ubetydelig til liten negativ konsekvens. 

Ubetydelig til 
liten negativ 

 (0/-) 

17 Glencore 
Aktivitets- og støyforhold vil endre seg ubetydelig og 
ikke ha noen konsekvens for lokaliteten. 

Ubetydelig 

 (0) 

  Samlet konsekvens 

Alternativ C berører stort sett arealer uten verdi for 
naturmiljø. Anleggelse av kulvert under Gartnerløkka 
gjør lokaliteten sårbar for grunnvannsendringer og 
dermed næringstilførsel for kirkegården. 

Ubetydelig til 
liten negativ 

 (0/-) 

 

 

6.4.7 E39 Kolsdalen – Meieriet  
Omfang hele strekningen 

 

I Kolsdalen vil ny vegtrasé i noen grad skjære inn i naturområdet Heiene. To registrerte 

naturtypelokaliteter blir påvirket gjennom arealbeslag og vil bli vesentlig mindre. Hanneviksbekken, 

som ikke er naturtypelokalitet, går delvis åpen og delvis i rør og vil berøres. 
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Konsekvenser for naturlokalitetene 

Tabell 40: Sammendrag av konsekvens for delområdene for naturmiljø, Kolsdalen – Meieriet  

Nr. Lokalitet Sammendrag av konsekvens Konsekvens 

11 Hannevik platå 
Planlagt veg vil gå i tunnel under lokaliteten som dermed 
ikke blir berørt. Tiltaket medfører ingen konsekvens. 

Ubetydelig 

(0) 

20 
Heiene, Baneheia og øvrig 
natur 

Arealreduksjonen som følge av inngrepet vil være lite og 
det er ikke viktige naturtyper som påvirkes. 

Ubetydelig 

(0) 

21 Hanneviktoppen Nord 

Tiltaket medfører at naturtypelokaliteten blir redusert i 
størrelse og har derfor negativ konsekvens. Lokaliteten 

har middels verdi (svak). Konsekvensen begrenses av at 
den delen som beslaglegges fra før er negativt påvirket av 
veganlegg, forsøpling og invadering av fremmede arter, 
samt at nedre del er regulert og kan i henhold til 
gjeldende reguleringsplan benyttes til midlertidig 
anleggsområde. 

Liten negativ 

(-) 

22 Duekniben Vest 

Tiltaket medfører at lokaliteten blir vesentlig redusert, 
men den har relativt lav verdi og er allerede sterkt 
negativt påvirket av inngrep og spredning av fremmede 
arter. 

Liten negativ 

(-) 

  Samlet konsekvens 

Alternativet berører stort sett arealer uten verdi for 
naturmiljø. To naturtypelokaliteter blir vesentlig berørt, 
men lokalitetene er fra før negativt påvirket av veganlegg, 
forsøpling og invadering av fremmede arter. 
Hanneviksbekken, som ikke er naturtypelokalitet, berøres, 
men på en strekning som fra før er sterkt påvirket i form 
av at den ligger i rør eller at løpet er kunstig endret. 

Liten negativ 

(-) 
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6.4.8 Samlet vurdering  
 

Tabell 41: Samlet vurdering av konsekvens for naturmiljø for delområdene for alternativ A, B og C 

Nr. Delområde Alternativ 0 Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

1 Grim kirke 0 0 0 0 

3 Sørlandsbanen 0 0 0 0 

4 Grimsbekken 0 0 0 0 

5 Christianssands mølle 0 0 0 0 

10 Kristiansand kirkegård 0 0 0 0/- 

17 Glencore 0 0 0 0 

  Samlet konsekvens 0 0 0 0/- 

 

Tabell 42: Oppsummering og rangering for naturmiljø av alternativ A, B og C samt Kolsdalen – Meieriet 

 

Alternativ  Oppsummering Konsekvens Rangering 

0 Alternativ 0 har ingen konsekvens for naturmiljø. 
Ubetydelig 

(0) 
1 

A 
Alternativet er vurdert til å ha ubetydelig konsekvens for 
naturmiljø og vurderes som marginalt dårligere enn 
alternativ 0. 

Ubetydelig 

(0) 
2 

B 
Alternativet er vurdert til å ha ubetydelig konsekvens for 
naturmiljø og vurderes på samme måte som alternativ A 
som marginalt dårligere enn alternativ 0. 

Ubetydelig 

(0) 
2 

C 

I alternativ C skal også grunnvannstand på kirkegården 

ivaretas som i alternativ B, men alternativet vurderes 
likevel marginalt dårligere på grunn av en noe større 
risiko for påvirkning av lokaliteten. 

Ubetydelig/liten 

(0/-) 
3 

Kolsdalen-
Meieriet 

Forholdene er like for alle alternativene 
Liten negativ 

(-) 
Ingen 

rangering 

 

Rangeringen omfatter kun de tre alternativene på strekningen Gartnerløkka- Kolsdalen, og ikke 

strekningen Kolsdalen – Meieriet, fordi det for denne strekningen bare er ett alternativ.  

 

  



134 
 

Vurderinger i henhold til utredningskrav i naturmangfoldloven 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

Med datainnsamling av eksisterende kunnskap om arter og naturtyper samt supplerende 

feltundersøkelser er kunnskap om naturmangfoldet i influensområdet beskrevet. Konsekvensene av 

tiltaket er vurdert. 

En del eksisterende informasjon om arter og naturtyper har dårlig datakvalitet i form av 

mangelfulle beskrivelser. De mest sentrale områdene er derfor kvalitetssikret i felt og det ble også 

søkt etter uregistrerte viktige naturtyper. Kunnskapsgrunnlaget om naturmangfoldet vurderes på 

bakgrunn av dette som relativt godt. 

§9 Føre-var-prinsippet 

Siden kunnskapsgrunnlaget vurderes som relativt godt, reduseres behovet for å ta i bruk føre-var-

prinsippet.  

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Generelt er tiltaksområdet svært påvirket av fysiske inngrep og dette nye tiltaket vil i liten grad 

endre kvaliteten av naturmangfoldet. Inngrep i to lokalt viktige naturtypelokaliteter er negativt, 

men på grunn av områdenes beskjedne areal, reduserte kvalitet på grunn av tidligere inngrep, 

fremmedartpåvirkning og foreslåtte avbøtende tiltak, anses den samlede belastning å være liten. 

Tiltaket vil etter vår vurdering ikke hindre måloppnåelse av nasjonale forvaltningsmål for 

naturtyper og økosystemer eller forvaltningsmål for arter, jf. naturmangfoldloven §4 og 5. 

§11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Dette gjelder aktuelle avbøtende tiltak og er beskrevet under hvert delområde i fagrapporten. 

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

 

I anleggsfasen og driftsfasen forutsettes det at nødvendige detaljplaner vil sikre best mulig 

teknikker og driftsmetoder, jf. § 12. Det bør lages en Ytre Miljø-plan som beskriver dette og som 

har spesielt stort fokus på håndtering av fremmede arter og behandling av fyllmasser med tanke 

på spredning av biologisk forurensning. 

 

6.5 Naturressurser 
Det er ingen forekomster for dette temaet, bortsett fra en vannkilde på Christianssands Bryggeri. 

Denne er nevnt i fagrapporten for temaet Kulturminner og kulturmiljø. Kilden ligger utenfor 

området som blir berørt av veganlegget og utredes derfor ikke. 

Det er ingen andre naturressurser innenfor undersøkelsesområdet som er påregnelige å utnytte.  
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6.6 Kulturmiljø og kulturminner 

6.6.1 Generelt 
Det viktigste kulturminnet/ kulturmiljøet i utredningsområdet er Kvadraturen med bebyggelsen og 

strukturen fra renessanseplanen av 1641. Byen var omrammet av Baneheia og Duekniben mot 

fastlandet. Den gamle vegen gikk der det var mulig å komme fram og Vesterveien eller dagens 

trasé av E39 langs sjøsiden eksisterte ikke på den tiden. Den viktigste gata ut av byen var Markens 

gate – gata som ledet ut mot marka – Setesdalsveien – som førte dyrene til beite. På hver side av 

vegen opp mot kapellet på Kristiansand kirkegård var det flotte allétrær. De fleste måtte hugges da 

E18/ E39 ble anlagt, men noen står igjen som minne om den gamle traséen.  

Kristiansand kirkegård utgjør et vesentlig kulturmiljø. Vesterbrua og deler av Gamle Flekkerøyvei 

er gamle ferdselsårer, stasjonsbygningen på Kristiansand stasjon og Statsarkivet – (nå Arkivet) er 

kulturhistoriske enkeltbygninger, og deler av Møllevannsveien, Bellevue og Duekniben består av 

tidstypiske boligområder. Disse kulturhistoriske enkeltobjektene og miljøene utgjør viktige deler av 

Kristiansands historie.  

 

Figur 78. Utsnitt av amtskart produsert fra 1826 og frem til 1917, da de ble erstattet av nye kart. Dagens 
E18/E39 er vist meg grønne markeringer 
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6.6.2 Vurdering av delområdenes verdi – sammenstilling  

 

Tabell 43: Sammenstilling av delområdenes verdi for kulturmiljø og kulturminner 

Nr. Kulturmiljø/kulturminne  Vurdering Verdi 

1 Kvadraturen  

Renessanseplanen fra 1641 og Kvadraturen er det viktigste 
kulturmiljøet/kulturminnet i utredningsområdet. Gatene 
var like brede og likeverdige. I store trekk er mønsteret fra 
1600-tallet beholdt. Kvadraturen fremstår som enhetlig og 
tidstypisk i strukturen, men med stort innslag av nyere 
arkitektur. 

Svært stor 

2 
Postveien/ Gamle 

Mandalsvei 1791 

Traséen til den gamle postvegen gikk i samme løp som rv. 
9 i dag. Det er få bevaringsverdige elementer igjen i 

utredningsområdet, men lindetrærne på Gartnerløkka er 
rester fra en gammel allé. 

Middels-stor 

3 Gamle Flekkerøyvei 1811 

Gjenværende del av Gamle Flekkerøyvei ned 
Ledningedalen/Kolsdalen er bevaringsverdig. Nedre del i 
Kolsdalen er pr oktober 2013 gjenfylt med masser i 
forbindelse med utbygging av fv. 456. Det er ingen 
elementer igjen av den gamle vegen på denne 
strekningen.  

Middels-stor 

4 
Vesterveien/ gamle 
vesterbrua 1938 

Det er få gjenværende gamle elementer. Vesterveien også 
kalt den Sørlandske hovedveg, nå E18/E39, hadde en gang 
en sterk plass i folks bevissthet og var en viktig del av 
byens kulturhistoriske identitet. Parken Rundingen med 
statuen av Vilhelm Krag er et viktig enkeltobjekt langs 
vegen. Verdien har blitt redusert gjennom flere 
utbyggingstrinn av både vegen, havna og tilliggende 
industriområder.  

Liten-middels 

5 
Jernbanen; 
Setesdalsbanen 1896, 
Sørlandsbanen 1938/ 1944  

Setesdalsbanen åpnet i 1896, Sørlandsbanen åpnet i 1938, 
utvidet i 1944. Slutt-steinene og kongesteinene har stor 
verdi. Øvrige spor har varierende verdi. 

Middels 

6 Stasjonsbygning 1895 
Stasjonsbygningen er fra 1895, er bygget i mur og har stor 
verdi.  

Stor 

7 Møllebekken/ Grimsbekken 

Gjenværende del av Møllebekken/Grimsbekken med rester 
etter demninger og vannkraft er bevarings-verdig. 
Strekningen fra Grims bru til utløpet i KMV-dokka i havna 
ligger i rør. I utredningsområdet ligger bekkeløpet i rør og 

har liten verdi, mens Grimsbekken i influensområdet ligger 
i dagen og har stor verdi. Dette delområdet angis derfor 
som liten verdi.  

Liten 

8 
Kristiansand mekaniske 
Verksted 

Har en viktig industrihistorie, men få bevaringsverdige 
elementer. Gjenværende elementer har liten verdi. 
Enkeltstående objekter som KMV-dokka hadde inntil 
september 2013 middels til stor verdi, men da den ble fylt 
igjen vurderes den til liten–ingen verdi. 

Liten 

9 
Kristiansand kirkegård 
1821 m/ kapell 1927 

Kirkegården er et kulturmiljø av stor historisk verdi. 
Kapellet utgjør et eget kulturminne innenfor kulturmiljøet.  

Svært stor 
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10 Statsarkivet - Arkivet 1935 

Ble bygd til å oppbevare lokale og regionale arkivsaker. 
Bygningen ble plassert i Bellevue-parken. Fra 1942 til 1945 
ble den brukt som hovedkvarter for Gestapo på Sørlandet, 
dvs. også som torturkammer. Har stor kulturhistorisk 
verdi. Kombinasjonen av bygningsmessig historie og 
krigshistorie gjør at den vurderes til stor verdi. Minnestøtte 
over falne sørlendinger under krigen står i parken. Da E39 
ble bygd på 1980-tallet kom vegen mye nærmere Arkivet 
og beslagla mye av Bellevue-parken. Det forringet 
utearealene rundt bygningen.  

Stor 

11 
Glencore Nikkelverk AS 
(Xstrata Nikkelverk AS) 

Har vært en hjørnesteins-bedrift i Kristiansand. 
Industrihistorien strekker seg fra 1910 til i dag. Enkelt 
elementer av historisk interesse. Deler av det industrielle 
kultur-minnet har stor verdi. Andre deler har mindre verdi. 
Helhetsvurderingen har middels verdi. 

Middels 

12 Frobusdalen og Banehaven 

Er angitt som hensynssone kulturmiljø i kommuneplanen. I 
Frobusdalen er det tidstypisk villabebyggelse fra 
mellomkrigsårene. Banehaven består av en tidstypisk 
boligbebyggelse fra perioden rundt forrige århundreskiftet 
(1890-1910) i rekke, med en liten hage mot gata.  

Middels-stor 

13 
(B10) Hannevika 1930-
tallet 

Deler av boligbebyggelsen i Hannevika er tidstypisk for 
1930-tallet. Boligbebyggelse er omfattet av forslag til 
bevaring i kommuneplanen for Kristiansand. 

Stor 

14 
(B13) Deler av 
Møllevannsveien, Bellevue 
1910-1940 

Deler av Møllevannsveien og Bellevue er fra perioden 
1910-1940. Området ble utbygd på begynnelsen av 1900-
tallet. Var det eneste området innenfor byens grenser som 
var mulig å bygge ut på den tiden. Tidstypisk 
boligbebyggelse omfattet av forslag til bevaring i 
kommuneplanen for Kristiansand. En stor del av 
bebyggelsen karakteriseres som bevaringsverdig etter 
tradisjonelle bevaringskriterier. 

Stor 

15 
(B14) Duekniben 1950-
/60-tallet 

Duekniben er fra 1950/1960-tallet. Bygd ut som 
“jernbaneansattes boligområde” på 1950-tallet. Fremstår 
med ens møneretning og valmtak plassert enhetlig i 
forhold til adkomstveg. Fremdeles godt intakt, selv om det 
er foretatt utvidelser/påbygg mm. Tidstypisk 
boligbebyggelse omfattet av forslag til bevaring i 
kommuneplanen for Kristiansand. 

Stor 
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Figur 79: Verdikart for kulturmiljø 

  

Bildene viser delområdene slik de framstår i dag. 
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Figur 80. Delområde 4. Vesterveien, Vesterbrua, sett mot vest t.v., sett ved kryssing av jernbanen t.h. 

Figur 81. Delomr. 5. Sluttsteinene for Sørlands- og Setesdalsbanen t.v. Delomr. 6. Kr.sand stasjon t.h. 

Figur 82. Delområde 9. Kristiansand kirkegård. Kapellet ligger inne på kirkegården 

 

Figur 83. Delområde 10. Statsarkivet sett fra Bellevue, parkområdet t.h. 
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6.6.3 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ 0 
I alternativ 0 - referansealternativet, vil E18/E39 ligge som i dag, samt at pågående byggearbeider 

med Vågsbygdveien i Kolsdalen vil stå ferdig 2014. Ny Tinnheiforbindelse vil være koplet sammen 

med Vågsbygdvegen og E39.  

Kulturminner og kulturmiljøer vil ikke få endret påvirkning.  

Det er uavklart hva som skjer med rv. 9 og hvor ny trasé eventuelt vil komme. Alternativ 0 

omtales med rv. 9 som i dag, det vil si at den ender opp på Gartnerløkka.  

6.6.4 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ A 
Omfang hele strekningen  

Tiltaket som ligger på bru forbi nordvestre del av Kvadraturen påvirker ikke Kvadraturen direkte, 

men veganlegget blir større og mer dominerende og kommer nærmere. Løsningen vil berøre noen 

av trærne fra den gamle lindealléen på Gartnerløkka. Alle historiske elementer fra Vesterveien vil 

forsvinne, dvs. lavbrua (Vesterbrua), Rundingen og deler av Bellevueparken, som følge av nytt 

veganlegg. Kirkegårdsmuren vil bli berørt i anleggsfasen, men vil erstattes med ny mur. 

Omgivelsene rundt Arkivet blir bedre fordi nivået på den nye brua foran bygningen blir senket i 

forhold til dagens bru. Ingen av de tidstypiske boligområdene blir berørt.  

Konsekvenser for delområdene, alternativ A 

Tabell 44: Sammendrag av konsekvens for delområdene for kulturminner og kulturmiljø alternativ A 

Nr. Delområde Sammendrag av konsekvens, alternativ A Konsekvens 

1 Kvadraturen 

Tiltaket medfører en ytterligere barriere mellom Kvadraturen og 
rv. 9, som gir liten negativ konsekvens for Kvadraturen. 
Veganlegget blir mer dominerende og kommer nærmere 
Kvadraturen. 

Liten negativ  

(-) 

2 
Postvegen/Gamle 
Mandalsvei 

Tiltaket kan føre til at noen av trærne i den gamle alléen kan 
forsvinne i anleggsfasen.  

Liten negativ  

(-) 

3 Gamle Flekkerøyvei Beskrives under Konsekvenser for E39 Kolsdalen-Meieriet 
 

4 
Vesterveien, Gamle 
Vesterbrua 

Tiltaket medfører at lavbrua (Vesterbrua) forsvinner. Man 
mister en bru som hadde stor betydning for folk tidligere, men 
som ikke lenger har så sterk kulturhistorisk identitet. 
Rundingen forsvinner. Parken er knyttet til en av Kristiansands 
viktigste forfattere og stedet har kulturhistorisk verdi for 
befolkningen. 

Liten-middels 

negativ 

(-/--) 

5 
Jernbanen; 
Setesdalsbanen 
Sørlandsbanen 

Tiltaket vil ikke påvirke noen kulturminner eller objekter på 
jernbaneområdet og medfører ingen konsekvens.  

Ubetydelig 

(0) 

6 Stasjonsbygning 
Tiltaket vil ikke påvirke stasjonsbygningen og medfører ingen 
konsekvens.  

Ubetydelig 

(0) 

7 
Møllebekken/ 
Grimsbekken 

Tiltaket berører ikke bekken fordi den allerede ligger i rør.  
Ubetydelig 

(0) 
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8 
Kristiansand Mek. 
Verksted 

Tiltaket vil ikke endre forholdene for noen bevaringsverdige 
elementer som ikke allerede er berørt. Tiltaket forsterker at 
igjenfylling av KMV-dokka er et irreversibelt inngrep.  

Ubetydelig 

(0) 

9 
Kristiansand 
kirkegård med kapell 

Det er positivt at biltrafikken kommer lenger vekk fra 
kirkegården. Kirkegårdsmuren kan bli ødelagt av 
anleggsarbeidene fordi den ligger tett inntil tiltaket. 
Kirkegårdsmuren og Vesterbrua (lavbrua) er del av samme 
konstruksjon på den vestre delen av muren. Denne kan også bli 
ødelagt i anleggsfasen, men vil bli bygd opp igjen på samme 
måte. Det nye anlegget vil bli dominerende i forhold til 
kirkegården. 

Liten positiv 
(+) 

10 Statsarkivet - Arkivet 

E39 vil kommer lenger vekk fra bygningen og parken rundt 
Arkivet, hvilket er positivt. Gang- og sykkelvegen vil ligge 
omtrent der E39 går i dag, dvs. lavere enn bygningen. Dette vil 
ikke påvirke miljøet rundt bygningen. Arkivet, parken på 
vestsiden og plassen på østsiden vil ikke bli berørt fysisk.  

Liten positiv 
(+) 

11 
Glencore Nikkelverk 
AS  

Ingen industrielle kulturminner blir berørt av tiltaket. 
Alternativene vurderes som like. 

Ubetydelig 

(0) 

12 
Frobusdalen og 

Banehaven 

Ingen direkte konsekvens for bebyggelsen i Frobusdalen og 

Banehaven.  

Ubetydelig 

(0) 

13 Hannevika  Beskrives under Konsekvenser for E39 Kolsdalen-Meieriet 
 

14 
Deler av 
Møllevannsveien 
Bellevue 

Tiltaket berører ikke boligbebyggelsen fra 1910-1940-tallet 
direkte, men det er positivt vegen ligger lavere og at avstanden 
til tiltaket øker.  

Ubetydelig 

(0) 

15 Duekniben 
Tiltaket berører ikke boligbebyggelsen på Duekniben, men det 
er positivt vegen ligger lavere og at avstanden til tiltaket øker. 

Ubetydelig 

(0) 

 

Samlet konsekvens 

Alternativ A berører ingen kulturminner og svært få 
kulturmiljøer eller enkeltobjekter. Det vil fremdeles være en 
barriere mellom rv. 9 og Kvadraturen, og løsningene er den 
dårligste i forhold til dette av de tre alternativene. Noen trær 
fra den gamle lindealléen på Gartnerløkka vil forsvinne. 
Vesterveibrua vil rives. Miljøet på Kristiansand kirkegård og 
kapell vil bli litt bedre, det samme gjelder Statsarkivet – 
Arkivet. Øvrige kulturminner og kulturmiljøer vil få litt positive 

eller ubetydelig endrete forhold. 

Ubetydelig til 
liten negativ 

(0/-) 

 

6.6.5 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ B 
Omfang hele strekningen 

Tiltaket påvirker ikke Kvadraturen direkte, men dagens høybru forsvinner og veganlegget 

(E18/E39) blir senket. Rundkjøringen (sekundærveger) på Gartnerløkka heves og medfører at 

Tordenskjolds gate og Vestre Strandgate som utgjør nordvestre del av Kvadraturen må heves ca. 

1-1,5 meter. Løsningen vil berøre noen av trærne fra den gamle lindealléen på Gartnerløkka. Alle 

historiske elementer fra Vesterveien vil forsvinne, dvs. lavbrua (Vesterbrua), Rundingen og deler 

av Bellevueparken, som følge av nytt veganlegg. Kirkegårdsmuren vil bli berørt i anleggsfasen, 

men vil erstattes med ny mur. Omgivelsene rundt Arkivet blir bedre fordi nivået på den nye brua 
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foran bygningen blir senket i forhold til dagens bru. Ingen av de tidstypiske boligområdene blir 

berørt. Det er kun nordvestre del av Kvadraturen som blir påvirket forskjellig i de ulike 

alternativene. For de øvrige delområdene blir omfanget omtrent likt.  

 

Konsekvenser for delområdene, alternativ B 

Tabell 45: Sammendrag av konsekvens for delområdene for kulturminner og kulturmiljø alternativ B 

Nr. Delområde Sammendrag av konsekvens, alternativ B Konsekvens 

1 Kvadraturen 

Det er positivt at høybrua forsvinner fordi det forsterker den 
historiske forbindelsen mellom Kvadraturen, Gartnerløkka og 
Setesdalsveien. Veglinjen vil ligge svært nær området og 
medvirker til at Tordenskjolds gate og Vestre Strandgate må løftes 
mot Gartnerløkka. Den kulturhistoriske verdien blir berørt, men 
bygget på hjørnet Tordenskjolds gate 2/Vestre Strandgate 42 har 
isolert sett ingen kulturhistorisk verdi. 

Liten positiv 

(+) 

2 
Postvegen/Gamle 
Mandalsvei 

Den historiske forbindelsen mellom Kvadraturen og 
Postveien/Gamle Mandalsvei blir mer lesbar. Tiltaket vil kanskje 
føre til at ett eller to trær i den gamle alléen kan forsvinne i 
anleggsfasen. 

Ubetydelig til 
liten positiv 

(0/+) 

3 
Gamle Flekkerøy 
vei 

Beskrives under Konsekvenser for E39 Kolsdalen-Meieriet 
 

4 
Vesterveien, 
Gamle Vesterbrua 

Tiltaket medfører at lavbrua (Vesterbrua) forsvinner. Man mister 
en bru som hadde stor betydning for folk tidligere, men som ikke 

lenger har så sterk kulturhistorisk identitet. Rundingen forsvinner. 
Parken er knyttet til en av Kristiansands viktigste forfattere og 
stedet har kulturhistorisk verdi for befolkningen. 

Middels negativ 

(-/--) 

5 
Jernbanen; 
Setesdalsbanen 
Sørlandsbanen 

Tiltaket vil ikke påvirke noen kulturminner eller objekter på 
jernbaneområdet og medfører ingen konsekvens. Alternativene 
vurderes som like. 

Ubetydelig 

(0) 

6 Stasjonsbygning 
Tiltaket vil ikke påvirke stasjonsbygningen og medfører ingen 
konsekvens. Alternativene vurderes som like. 

Ubetydelig 

(0) 

7 
Møllebekken/Grim
sbekken 

Tiltaket berører ikke bekken fordi den allerede ligger i rør. 
Alternativene vurderes som like. 

Ubetydelig 

(0) 

8 
Kristiansand Mek. 
Verksted 

Tiltaket vil ligge med ny gang- og sykkelveg i KMV-området, men 
vil ikke endre forholdene for noen bevaringsverdige elementer som 
ikke allerede er berørt. Tiltaket forsterker at igjenfylling av KMV-
dokka som skjer høsten 2013 er et irreversibelt inngrep. 
Konsekvensene vurderes som like for alle tre alternativer. 

Ubetydelig 

(0) 

9 
Kristiansand 
kirkegård med 
kapell 

Veganlegget kommer lenger vekk fra kirkegården og det blir 
mindre trafikkstøy. Kirkegårdsmuren og lavbrua (Vesterbrua) er 
del av samme konstruksjon. Deler kan bli ødelagt i anleggsfasen. 
Det forutsettes at kirkegårdsmuren blir bevart eller erstattet, og 
samlet gir dette en liten positiv konsekvens for delområdet. 
Alternativene vurderes som like. 

Liten positiv 

(+) 
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10 
Statsarkivet - 
Arkivet 

E39 vil komme lenger vekk fra bygningen og parken rundt Arkivet, 
hvilket er positivt. Gang- og sykkelvegen vil ligge omtrent der E39 
går i dag, dvs. lavere enn bygningen. Dette vil ikke påvirke miljøet 
rundt bygningen. Arkivet, parken på vestsiden og plassen på 

østsiden vil ikke bli berørt fysisk. Alternativene vurderes som like. 

Liten positiv 

(+) 

11 
Glencore 
Nikkelverk AS 

Ingen industrielle kulturminner blir berørt av tiltaket. Alternativene 
vurderes som like. 

Ubetydelig 

(0) 

12 
Frobusdalen og 
Banehaven 

Innsynet til bebyggelsen i Frobusdalen og Banehaven øker fra 
gangvegen fordi den blir hevet i terrenget. Alternativene vurderes 
som like. 

Ubetydelig 

(0) 

13 Hannevika  Beskrives under Konsekvenser for E39 Kolsdalen-Meieriet 
 

14 
Deler av 
Møllevannsveien 
Bellevue 

Tiltaket berører ikke boligbebyggelsen fra 1910-1940-tallet 
direkte, men det er positivt vegen ligger lavere og at avstanden til 
tiltaket øker.  

Ubetydelig 

(0) 

15 Duekniben 
Tiltaket berører ikke boligbebyggelsen på Duekniben, men det er 
positivt at vegen ligger lavere og at avstanden til tiltaket øker. 

Ubetydelig 

(0) 

 

Samlet 
konsekvens 

Alternativ B berører ingen kulturminner og svært få kulturmiljøer 
eller enkeltobjekter. Det vil fremdeles være en barriere mellom rv. 
9 og Kvadraturen, men løsningen gir noe bedre kontakt. Krysset 
på Gartnerløkka vil i noe grad påvirke nordvestre hjørne av 
Kvadraturen. Noen trær fra den gamle lindealléen på Gartnerløkka 
vil forsvinne. Vesterveibrua vil rives. Miljøet på Kristiansand 
kirkegård og kapell vil bli litt bedre, det samme gjelder 
Statsarkivet – Arkivet. Øvrige kulturminner og kulturmiljøer vil få 
litt positive eller ubetydelig endrete forhold. 

Liten positiv 
(+) 

 

6.6.6 E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ C 
Omfang hele strekningen 

Tiltaket som ligger i dyp kulvert forbi nordvestre del av Kvadraturen påvirker ikke Kvadraturen 

direkte, men veganlegget blir større og kommer nærmere. Nedsenkningen vil likevel gjøre at 

veganlegget vil påvirke Kvadraturen mindre enn i dag. Løsningen vil berøre noen av trærne fra den 

gamle lindealléen på Gartnerløkka. Som følge av breddeutvidelsen av tiltaket vil alle historiske 

elementer fra Vesterveien forsvinne, dvs. lavbrua (Vesterbrua), Rundingen og deler av 

Bellevueparken. Kirkegårdsmuren vil bli berørt i anleggsfasen, men vil erstattes med ny mur. 

Omgivelsene rundt Arkivet blir bedre fordi nivået på den nye brua foran bygningen blir senket i 

forhold til dagens bru. Ingen av de tidstypiske boligområdene blir berørt.  

Det er kun strekningen fra nordvestre del av Kvadraturen og forbi jernbanen som blir påvirket 

forskjellig i de ulike alternativene. For de øvrige delområdene blir omfanget omtrent likt.  
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Konsekvenser for delområdene, alternativ C 

Tabell 46: Sammendrag av konsekvens for delområdene for kulturminner og kulturmiljø alternativ C 

Nr. Delområde Sammendrag av konsekvens, alternativ C Konsekvens 

1 Kvadraturen 

Det er positivt at høybrua forsvinner fordi det forsterker 
den historiske forbindelsen mellom Kvadraturen, 
Gartnerløkka og Setesdalsveien. Tiltaket medfører ingen 
konsekvenser for Kvadraturen.  

Liten positivt 

(+) 

2 
Postvegen/Gamle 
Mandalsvei 

Den historiske forbindelsen mellom Kvadraturen og 
Postveien/Gamle Mandalsvei blir mer lesbar. Tiltaket vil 
føre til at noen av trærne i den gamle alléen kan 
forsvinne i anleggsfasen.  

Ubetydelig til 
liten positiv 

(0/+) 

3 Gamle Flekkerøy vei Beskrives under konsekvenser for E39 Kolsdalen-Meieriet 
 

4 
Vesterveien, Gamle 
Vesterbrua 

Tiltaket medfører at Vesterbrua forsvinner. Man mister en 
bru som hadde stor betydning for folk tidligere, men som 
ikke lenger har så kulturhistorisk identitet. Verre er det at 
Rundingen forsvinner, fordi plassen er knyttet til en av 

Kristiansands viktigste forfattere.  

Middels negativ 

(-/--) 

5 
Jernbanen; 
Setesdalsbanen 
Sørlandsbanen 

Tiltaket vil ikke påvirke noen kulturminner eller 
bevaringsverdige objekter på jernbaneområdet og 
medfører ingen konsekvens.  

Ubetydelig 

(0) 

6 Stasjonsbygning 
Tiltaket vil ikke påvirke stasjonsbygningen og medfører 
ingen konsekvens.  

Ubetydelig 

(0) 

7 Møllebekken/Grimsbekken Tiltaket berører ikke bekken fordi den allerede ligger i rør.  
Ubetydelig 

(0) 

8 
Kristiansand Mek. 
Verksted 

Tiltaket vil ligge med ny gang- og sykkelveg i KMV-
området, men vil ikke endre forholdene for noen 
bevaringsverdige elementer som ikke allerede er berørt. 
Tiltaket forsterker at igjenfylling av KMV-dokka som skjer 
høsten 2013 er et irreversibelt inngrep.  

Ubetydelig 

(0) 

9 
Kristiansand kirkegård 
med kapell 

Veganlegget kommer lenger vekk fra kirkegården og det 
blir mindre trafikkstøy. Kirkegårdsmuren og Vesterbrua 
(lavbrua) er del av samme konstruksjon. Deler kan bli 
ødelagt i anleggsfasen. Det forutsettes at 
kirkegårdsmuren blir bevart eller erstattet, og samlet gir 
dette en liten positiv konsekvens for delområdet. Det er 
positivt for kirkegården at høybrua rives og at 
veganlegget ligger i nedsenket kulvert forbi kirkegården. 

Liten til middels 
positiv 

(+/++) 

10 Statsarkivet - Arkivet 

E39 vil komme lenger vekk og lavere fra bygningen og 
parken rundt Arkivet, hvilket er positivt. Gang- og 
sykkelvegen vil ligge omtrent der E39 går i dag, dvs. 
lavere enn bygningen. Dette vil ikke påvirke miljøet rundt 
bygningen. Arkivet, parken på vestsiden og plassen på 
østsiden vil ikke bli berørt fysisk. Området får mindre 
trafikk og støybelastning, hvilket er positivt. 

Liten positiv 

(+) 
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11 Glencore Nikkelverk AS  
Det er ingen industrielle kulturminner som blir berørt av 
tiltaket.  

Ubetydelig 

(0) 

12 Frobusdalen og Banehaven 

Tiltaket gir ingen direkte konsekvens for bebyggelsen i 
Frobusdalen og Banehaven. Innsynet til bebyggelsen i 
Frobusdalen og Banehaven blir litt endret sett fra ny 
gangbru over E18.  

Ubetydelig 

(0) 

13 Hannevika  Beskrives under Konsekvenser for E39 Kolsdalen-Meieriet 
 

14 
Deler av Møllevannsveien 
Bellevue 

Tiltaket berører ikke boligbebyggelsen fra 1910-1940-
tallet direkte, men det er positivt at avstanden til tiltaket 
øker og at vegen legges lavere i terrenget. Dette er det 
alternativet som kommer lengst vekk fra delområdet.  

Ubetydelig til 

liten positiv 
(0/+) 

15 Duekniben 

Tiltaket berører ikke boligbebyggelsen på Duekniben, men 
det er positivt at avstanden til tiltaket øker og at vegen 
legges lavere i terrenget. Dette er det alternativet som 
kommer lengst vekk fra delområdet.  

Ubetydelig til 

liten positiv 
(0/+) 

  Samlet konsekvens 

Alternativ C berører ingen kulturminner og svært få 
kulturmiljøer eller enkeltobjekter. Det vil fremdeles være 
en barriere mellom rv. 9 og Kvadraturen, men løsningen 
gir den beste kontakten av de tre alternativene. Noen 
trær fra den gamle lindealléen på Gartnerløkka vil 
forsvinne. Vesterbrua vil rives. Miljøet på Kristiansand 
kirkegård og kapell vil bli mye bedre, spesielt fordi 
veganlegget ligger nedsenket i kulvert. Det samme 
gjelder Statsarkivet – Arkivet. Øvrige kulturminner og 
kulturmiljøer vil få litt positive eller ubetydelig endrete 
forhold. 

Liten til 
middels 
positiv 
(+/++) 

    

 

6.6.7 E39 Kolsdalen – Meieriet  

 
Omfang hele strekningen 

Det er bare ett kulturminne/kulturmiljø langs strekningen og det er Gamle Flekkerøyvei som har 

middels til stor verdi..  

Tiltaket griper inn i Gamle Flekkerøyvei som er et allerede berørt kulturminne. Hvis det bygges 

kulvert under E39, vil man fortsatt kunne benytte Gamle Flekkerøy til ferdsel, men det gjøres et 

inngrep og en ytterligere ødeleggelse i kulturminnet. Hvis det ikke bygges kulvert under E39, vil 

muligheten for å ferdes langs Gamle Flekkerøyvei forringes, og det gjøres et inngrep og en 

ytterligere ødeleggelse i kulturminnet. Konsekvensen er basert på at det ikke blir kulvert under 

E39.  

Tiltaket vil gå under Hannevika i tunnel fra Kolsdalen til Kartheia, og påvirker ikke den tidstypiske 

bebyggelsen i Hannevika.  
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Konsekvenser for delområdene 

Tabell 47: Sammendrag av konsekvens for delområdene for kulturminner og kulturmiljø Kolsdalen – 
Meieriet  

Nr. Delområde Sammendrag av konsekvens Konsekvens 

3 Gamle Flekkerøy vei Tiltaket vil føre til nye inngrep i Gamle Flekkerøyvei.  
Liten negativ  

(-) 

13 Hannevika 
Tiltaket påvirker ikke den tidstypiske bebyggelsen i 
Hannevika.  

Ubetydelig  

(0) 

 

Samlet konsekvens 
Alternativet medfører inngrep i Gamle Flekkerøyvei, men 
berører ingen øvrige kulturminner eller kulturmiljøer. 

Ubetydelig til 

liten negativ  

(0/-) 

6.6.8 Samlet vurdering  

Tabell 48: Samlet vurdering av konsekvens for kulturminner og kulturmiljø for delområdene for alternativ 
0, A, B og C 

Nr. Delområde 
Konsekvens 
alternativ 0 

Konsekvens 
alternativ A 

Konsekvens 
alternativ B 

Konsekvens 
alternativ C 

1 Kvadraturen 0 - 0/+ 0/+ 

2 Postvegen/Gamle Mandals vei 0 - 0/+ 0/+ 

3 Gamle Flekkerøy vei     

4 Vesterveien, Gamle Vesterbrua 0 -/-- -/-- -/-- 

5 
Jernbanen; Setesdalsbanen 
Sørlandsbanen 

0 0 0 0 

6 Stasjonsbygning 0 0 0 0 

7 Møllebekken/Grimsbekken 0 0 0 0 

8 Kristiansand Mek. Verksted 0 0 0 0 

9 
Kristiansand kirkegård med 
kapell 

0 + + +/++ 

10 Statsarkivet - Arkivet 0 + + + 

11 Glencore Nikkelverk AS 0 0 0 0 

12 Frobusdalen og Banehaven 0 0 0 0 

13 Hannevika     

14 
Deler av Møllevannsveien og 
Bellevue 

0 0 0 0/+ 

15 Duekniben 0 0 0 0/+ 

 

Samlet konsekvens 0 0/- + +/++ 
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Tabell 49: Oppsummering og rangering for kulturmiljø og kulturminner av alternativ A, B og C samt E39 
Kolsdalen – Meieriet 

Alternativ Oppsummering  Konsekvens Rangering  

0 
Alternativ 0 påvirker ikke kulturminnenes og kulturmiljøenes 
logiske sammenheng.  

Ubetydelig  

(0) 
3 

A 

Alternativ A er dårligst for kulturminner og kulturmiljø for 
Kvadraturen fordi løsningen på Gartnerløkka har den største 
barriereeffekten mellom Kvadraturen og Setesdalsveien og 
er dårligst tilpasset bygningsmiljøet og renessanseplanen. 
Dette hensynet er tungtveiende i konsekvens-vurderingen.  

Alternativ A er likt med alternativ B i forhold til restene etter 

den gamle lindealléen på Gartnerløkka.  

Ubetydelig til 
liten negativ 

(0/-) 
4 

B 
Alternativ B er likt med alternativ C i forhold til Kvadraturen 
og kontakten med rv. 9 Setesdalsveien. For øvrig er det 
svært likt med alternativ A.  

Liten positiv 

(+) 
2 

C 

Alternativ C er sammen med alternativ B litt bedre enn 
alternativ A, fordi det ivaretar forlengelsen av den 
opprinnelige forbindelsen fra Kvadraturen til Setesdalsveien 
på den beste måten.  

Alternativ C er det beste for kulturminner og kulturmiljø 

Alternativ C ivaretar miljøet på Kristiansand kirkegård på 
den beste måten. Det er sammen med alternativ B det beste 
for Kvadraturen.  

Liten til 
middelspositiv 

(+/++) 
1 

Kolsdalen - 
Meieriet 

Alternativet medfører inngrep i Gamle Flekkerøyvei, men 
berører ingen øvrige kulturminner eller kulturmiljøer 

Ubetydelig til 
liten negativ 

(0/-) 

Ingen 
rangering 

 

Rangeringen omfatter kun de tre alternativene på strekningen Gartnerløkka- Kolsdalen, og ikke 

strekningen Kolsdalen – Meieriet, fordi det for denne strekningen bare er ett alternativ.  

De tre alternativene har forskjeller i konsekvensene for noen få kulturminner og kulturmiljøer. Hvis 

alle kulturminnene/kulturmiljøene vektes likt, vil de få tilnærmet lik konsekvens, men hensynet til 

Kvadraturen og Kristiansand kirkegård er viktigere og veier mer enn de øvrige forholdene. 

Alternativ 0 medfører ingen endringer og påvirker ikke kulturminnenes og kulturmiljøenes logiske 

sammenheng. Det er lagt vekt på at alternativ C er det beste for miljøet på Kristiansand kirkegård. 

Alternativ B og alternativ C er best for kontakten mellom Kvadraturen og rv. 9 Setesdalsveien. 

Basert på vurderingen av tiltakets påvirkning i de tre alternativene, vurderes alternativ C som det 

alternativet som påvirker kulturminner og kulturmiljøer og deres logiske sammenheng minst av de 

tre alternativene. Derfor vurderes alternativ C til å være det beste. 
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6.7 Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser 
Samlet vurdering av ikke prissatte konsekvenser er vist i tabell 61.  

Sammen med gang- og sykkelvegsystemet er hensynet til delområdene rundt Gartnerløkka og 

Kvadraturen det som veier tyngst i vektleggingen av de tre alternativene.  

Alternativ A 

Alternativ A er det alternativet som har minst positive konsekvenser for landskapsbilde og bybilde. 

Den mest negative konsekvensen er at hensynet til bybildet i forhold til Kvadraturen blir dårligst 

ivaretatt. Alternativ A har ingen delområder med bedre konsekvenser enn de andre alternativene 

for dette temaet. 

Alternativ A er ikke best for noen delområder for nærmiljø og friluftsliv. 

Alternativ A er dårligst for kulturminner og kulturmiljø for Kvadraturen fordi løsningen på 

Gartnerløkka har den største barriereeffekten mellom Kvadraturen og Setesdalsveien og er dårligst 

tilpasset bygningsmiljøet og renessanseplanen. Dette hensynet er tungtveiende i 

konsekvensvurderingen. Alternativet er ikke best for noen delområder når det gjelder kulturminner 

og kulturmiljø. 

Alternativ B 

Alternativ B har for landskapsbilde og bybilde positiv konsekvens for både Gartnerløkka og 

Kvadraturen. Alternativ B er positiv for både Bellevueparken, Arkivet og Samsen, og Duekniben, 

Bellevue og Møllevannsveien, i likhet med alternativ A.  

For nærmiljø og friluftsliv har alternativ B positiv konsekvens for kirkegården og boligområdene 

ved Møllevannsveien, Bellevue og Duekniben. Alternativ B er positiv for gang- og sykkelveger, men 

noe dårligere enn alternativ C. Gang- og sykkelveger er tungtveiende for tema nærmiljø og 

friluftsliv.  

For kulturminner og kulturmiljø er alternativ B nest best eller likt med alternativ C for mange 

delområder, men ikke bedre enn C for noe område. 

Alternativ C 

Alternativ C er for landskaps- og bybilde bedre eller likt for alle delområdene på strekningen. For 

Gartnerløkka og Kvadraturen er det i likhet med alternativ B best. 

Alternativ C har flest positive konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv, og det som veier mest er at 

det har den beste løsningen for gående og syklende. Det har også best konsekvens for 

boligområdene ved Møllevannsveien, Bellevue og Duekniben, samt kirkegården, Arkivet og 

Samsen.  

Alternativ C er det beste for kulturminner og kulturmiljø, spesielt med hensyn til Kristiansand 

kirkegård. Det gir sammen med alternativ B den beste løsningen for Kvadraturen.  

Tabell 50: Vurdering av samlet nytte for alternativene 

 

Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Vurdering av samlet nytte 0/+ + +/++ 

Rangering 3 2 1 
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7 SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER  
 

7.1 Lokal og regional utvikling  

7.1.1 Overordnete forhold 
I Areal- og transportprosjektet i Kristiansandsregionen (ATP) samarbeider kommuner, Aust- og 

Vest Agder fylkeskommune, Statens Vegvesen region Sør og Agder kollektivtrafikk om areal- og 

transportplanleggingen.  

Flere utredninger og regionale satsinger bygger opp om Agderbyen, som beskriver en flerkjernet 

bystruktur med Kristiansand og Arendal som de to største byene. Øvrige byer og kommuner som 

Risør, Tvedestrand, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Vennesla, Songdalen, Søgne og Mandal inngår i 

Agderbyen. Målet med strategien ”Agderbyen” er at mange små byer og tettsteder sammen kan 

bidra til en bærekraftig og konkurransekraftig byregion av nasjonal interesse. Innenfor dette 

geografiske området er det stor pendlertrafikk og størst pendlertrafikk er det til Kristiansand. God 

infrastruktur med vekt på bærekraftige løsninger er sentral i strategien for Agderbyen.  

Både konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen, Framtidens byer og kommuneplan for 

Kristiansand kommune bygger opp om en felles areal- og transportplanlegging for Agderbyen.  

Bymiljøpakke for Kristiansandsregionen blir overordnet tiltaksplan for areal- og 

transportplanleggingen i Agderbyen.  

E18/E39 fra Gartnerløkka til Meieriet er en sentral strekning i Bymiljøpakken. Mens Ytre ringveg 

skal ivareta overordnet framkommelighet i regionen, skal E18/E39 i første rekke ivareta 

tilgjengeligheten til Kristiansand sentrum, kvadraturen og ferjehavna. Fram til Ytre ringveg er 

ferdig, må imidlertid strekningen også ivareta overordnet framkommelighet.  

Det er derfor vesentlig å utbedre dagens situasjon som har kødannelser i rushperiodene og dermed 

også begrenset kapasitet og framkommelighet for kollektivtrafikken, og et dårlig gang- og 

sykkelvegnett på strekningen.  

Det foreslåtte tiltaket bygger i stor grad opp om disse overordnete satsingene:  

- Agderbyens kontakt til kontinentet via sjøvegen styrkes ved at det etableres ny direkte 

atkomst til ferjekaia med nytt kryss for forbindelse til E18 i øst og E39 i vest. Nytt 

toplanskryss får betydelig større kapasitet enn tidligere.  

- Vestre deler av Agderbyen får en bedre forbindelse til flyplassen på Kjevik. 

- Tilgjengeligheten til Kristiansand sentrum, som er den største byen i regionen, øker ved at 

det blir bedre kryssløsninger, bedre trafikkflyt og mindre kødannelser.  

- God framkommelighet generelt gir også kollektivtrafikken bedre betingelser. Gode 

betingelser for kollektivtrafikken gir større mulighet for at befolkningen velger kollektive 

løsninger framfor privat bil.  

- Gang- og sykkelvegnettet på strekningen planlegges i tråd med satsingen for 

sykkelekspressveg. Dette gjør det mer attraktivt å bruke sykkel og reduserer vekst i 

biltrafikken.  

7.1.2 Vurdering av delområdenes verdi - sammenstilling 
Verdivurderingen av de enkelte delområdene baserer seg på verdianalysen for E18/E39 

Gartnerløkka – Meieriet /24/, som ble utarbeidet i forbindelse med silingsrapporten /25/, og som 

dannet grunnlag for planprogrammet. I undersøkelsesområdet er det foretatt en vurdering av verdi 

i to trinn: 

- Verdien av eksisterende arealbruk 

- Verdien av planlagt arealbruk slik det fremgår av vedtatte reguleringsplaner 
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Kriteriene legger vekt på følgende forhold 

- Hvor viktig eksisterende og/eller planlagt arealbruk er i den samlede arealpolitikken i 

kommunen 

- Etterspørsel etter/knapphet på den aktuelle typen arealer 

- I hvor stor grad arealbruken legger til rette for effektiv og miljøvennlig transport 

Tabell 51: Vurdering av delområdenes verdi - sammenstilling 

Nr. Delområde Vurdering 
Verdi 

eksisterende 
Verdi 

planlagt 

1 
Kvadraturen og 
omkringliggende 
arealer 

Høy konsentrasjon av arbeidsplasser. 
Utviklingsmuligheter for fortetting, 
transformasjon bl.a. kvartal 71. Begrensninger 
pga. renessanseplanen.  

Stor Middel-stor 

2 Quadrum Næringsareal Stor Stor 

3 
Jernbanen med 
stasjonsområdet 

Sekkespor fra Sørlandsbanen med 
stasjonsområde i sentrum. Adkomst via Vestre 
Strandgate. Sidespor til Glencore og havna. 
Godsterminal på Langemyr (rv. 9). Dagens 

lavbru har for liten fri høyde til 
jernbanesporene. 

Stor Stor 

4 
Agder kollektivtrafikk 
/ rutebilstasjonen og 
bussholdeplasser  

Rutebilstasjonen planlegges bygd om. I 
kommuneplanen er kollektivtransport planlagt 
via Vestre Strandgate.  

Stor Stor 

5 
Christianssands 
Bryggeri 

Viktig arbeidsplass. Lite mulighet for utvidelse. 
Eksisterende arealbruk inngår i kommunens 
arealpolitikk.  

Middels Liten 

6 

Kolsdalen/Hannevika 
(Statoil, Glencore, 
Aker/Herman Hansen, 
Hennig Olsen) 

Viktige arbeidsplasser. Eksisterende planlagt 
arealbruk er en viktig del av arealpolitikken i 
kommunen. Kommunen har betydelig 
knapphet på denne type areal. Arealbruken 
legger i stor grad til rette for effektiv og 
miljøvennlig transport. Begrensede 
utvidelsesmuligheter. 

Stor Middel-stor 

7 Kristiansand havn  

En av de viktigste havnene i Norge og utpekt 
som nasjonal havn i NTP. Kort veg til E18 
østover og E39 vestover. Viktig for 
turistnæring og øvrige næringer i regionen.  

Stor Stor 

8 
Hannevikdalen/ 
Kartheia 

Eksisterende og planlagt arealbruk inngår i den 
samlede arealpolitikken i kommunen. 
Kommunen har knapphet på den aktuelle typen 
areal. Arealbruken legger til rette for effektiv 
og miljøvennlig transport. 

Middel-stor Middel-stor 

9 Tine Meierier  

Ved siden av et lite meieri i Setesdalen er dette 
eneste meieri i regionen og en viktig 
arbeidsplass. Bedriften utvider mot øst pga. ny 
avkjørsel fra Hellemyrbakken. 

Middel-stor Middel-stor 
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Figur 84: Verdikart for lokal og regional utvikling 

 



152 
 

7.1.3  Vurdering av konsekvenser for lokal og regional utvikling  
 

KRISTIANSAND HAVN 

Registrerte verdier 

Eksisterende: Stor verdi 

Planlagt: Stor verdi 

Planstatus 

Revidert havnestruktur (vedtak av 10.4.2013) er grunnlag for videre planlegging av ferjehavna. 

Dokka ble fylt igjen høsten 2013 og det jobbes kontinuerlig med å bedre driften. På lengre sikt 

ønskes kapasiteten til ferjehavna betydelig forbedret, bl.a. ved at det tilrettelegges for tre 

ferjekaier, og at det er kapasitet til å avvikle flere ferjeanløp samtidig. Det ønskes også økt 

kapasitet og fleksibilitet til å håndtere uforutsette avvik i ferjeavviklingen, spesielt som følge av 

forsinkelser eller ferjestans på grunn av uvær.  

Dette gjør at det ønskes raskere og enklere adkomst til/fra E18/E39, flere oppstillingsplasser både 

av og på ferjene, mer effektiv tollavvikling, mulighet til å håndtere gods for overgang mellom ferje 

og bane, ulike former for godstransport mellom bil og ferje, bedre tilgjengelighet for syklister, samt 

bedre personadkomst fra jernbaneområdet.  

Det pågår planarbeid for videre utvikling av Kristiansand havn, og i dette inngår også koordinering 

av de ulike partene for å ivareta alle aktørenes interesser.  

Konsekvens 

Tiltaket medfører noe arealbeslag som følge av at E18/E39 i alle alternativene legges lengre mot 

sør. Ny trasé for Havnegata frigir på den andre side arealer til havn. For alternativ A og B er netto 

beslag ca. 4,3 daa, mens det for alternativ C er ca. 8,5 daa.  

For å oppnå best mulig arealutnyttelse for havna er det lagt til rette for «trange kryss» og en 

optimalisering av vegutformingen for å oppnå størst mulig arealer til havna. Byggefasen er 

imidlertid utfordrende og medfører at hele veganlegget må legges nærmere havna enn i dag.  

Adkomsten via Havnegata blir lagt om. Nytt stort kryss med E18/E39 blir etablert vest for Arkivet 

og vil erstatte dagens rundkjøring ved Arkivet. Det etableres egen havneadkomst direkte til dette 

krysset som egen arm, med egen tilkobling fra ferjeterminalen til E18/E39 i alle retninger via dette 

krysset. Nytt kryss og direktetilkobling til hovedvegnettet gir bedre flyt i trafikken ved ankomst og 

avreise fra havna for alle alternativer. 

I alternativ A og B blir ny Havnegata fra det samme krysset lagt på bru over store deler av 

havneområdet, men i alternativ C legges Havnegata på bakkenivå. Havnegata på bru frigjør arealer 

på terreng, som da også kan benyttes til havneformål.  

Det skal sikres adkomst for syklister til nytt terminalbygg, og detaljavklaringen på havna vil bli 

fastsatt av Kristiansand Havn. Gangtrafikk vil være som tidligere via Vestre Strandgate/Havnegata 

og «tuben», og blir ikke berørt av dette tiltaket.  

Nytt havnespor fra jernbanen inn på ferjeterminalområdet kan etableres i kulvert under Havnegata 

i alternativ A og B. I alternativ C lar dette seg ikke gjennomføre fordi Havnegata legges på terreng 

og krysning i plan ikke tillates.  

Havnesporet er en forutsetning for å kunne ivareta lossing mellom båt og jernbane, og dette kan 

derfor bli en viktig forbindelse for transport av gods via bane og båt mellom Norge og kontinentet. 

I nasjonal transportplan 2014 – 2023 er det lagt stor vekt på å overføre godstransport fra veg til 
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bane, og det vil samsvare godt med denne målsettingen at gods fra ferje kan føres direkte over til 

bane framfor bil.  

I alle alternativ foreslås det å legge om jernbanesporet til Glencore i ny tunnel. Ny tunnel frigjør 

arealer som tidligere har vært brukt til jernbanespor, og dette vil derfor være gunstig for utnyttelse 

av arealene.  

Til tross for arealbeslag vil det være mulig, med tilpasninger og bruk av tilgjengelig 

utvidelsesarealer, å løse havnas behov for dimensjonering for tre ferjeleier og to ferjer samtidig. 

Bedre kryssløsninger vil gi bedre trafikkflyt og hindre køer. Det vil bli bedre forbindelse til 

bussholdeplasser og bedre forhold for gang- og sykkeltrafikk enn i dag. 

Samlet sett oppfattes både alternativ A og B å gi best utviklingsmuligheter for ferjehavna. Også 

alternativ C oppfattes å være positiv totalt sett.  

Det er ikke forskjell på alternativ A og B vedrørende konsekvens for ferjehavna.  

Bedre direkteadkomst til E18/E39 og mulighet for sidespor til jernbanespor til ferjehavnområdet 

utgjør de største positive konsekvensene for alternativ A og B, mens relativt lite arealbeslag ikke 

trekker så mye ned.  

Vesentlig større arealbeslag og ingen mulighet til å anlegge sidespor til bane utgjør de største 

negative forholdene for alternativ C. 

Tabell 52: Konsekvenser for Kristiansand havn for de ulike alternativene 

 

 

Figur 85: Situasjon for havneområdet med ny tilfartsvei til ferjehavna og Quadrum i bakgrunnen. Vist 
situasjon gjelder for alternativ A og B 

Delområde 
Konsekvens 
alternativ A 

Konsekvens 
alternativ B 

Konsekvens 
alternativ C 

Kristiansand havn  ++ ++ 0/+ 

Rangering 1 1 3 
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Figur 86: Mulig utnyttelse av havneområdet. Se også tiltaksbeskrivelse kapittel 4  

 

 

 

JERNBANEN MED STASJONSOMRÅDET (JERNBANEVERKET OG ROM EIENDOM) 

Registrerte verdier  

Eksisterende: Stor verdi 

Planlagt: Stor verdi 

Planstatus 

Det pågår reguleringsplanarbeid for videre utvikling av Kristiansand stasjon med 

kollektivtrafikkterminal for buss og drosje, og i dette inngår også koordinering av de ulike partene 

for å ivareta alle aktørenes interesser.  

Stasjonsområdet ønskes modernisert for å være bedre tilpasset nye togtyper og togruter, og til 

bedre overgangsmuligheter til andre kollektive transportformer som buss og båt. 

Reguleringsplanarbeidet skal sikre jernbanen de arealene det er behov for med tanke på fremtidig 

togavvikling og mulighet for oppgradering til dagens tekniske regelverk.  Moderniseringen inngår i 

en langsiktig strategi for å kunne tilby hyppigere persontransport på bane mellom Oslo og 

Stavanger og lokaltrafikk i Kristiansandsområdet.   

Dette medfører behov for lengre, bredere og høyere perronger med annen utforming, oppgradering 

av kundefasiliteter med informasjonsløsninger, ny sporplan med funksjonelt dobbeltspor mellom 

stasjonen og Krossen, nytt signalanlegg og signalsentral, direkte togspor til fergehavnen mv. Det 
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er en forutsetning for Jernbaneverket at det opprettholdes tilknytning mellom havn og jernbane i 

en fremtidig løsning. Dersom tilkopling til containerhavn ved Odderøya tones ned, må forbindelse 

til ferjehavna etableres for å ivareta tilknytningen.   

På trafikantsiden utredes adkomstløsninger med ankomsthall, kundefasiliteter, parkering, overgang 

til buss, båt og drosje mm.  

Revidert planprogram for stasjonsområdet ble vedtatt 20.6.2013, og det er et mål at 

detaljreguleringsplanen for Kristiansand stasjon og reguleringsplanen for E39 fremmes samtidig, i 

august 2014.  

 

Konsekvens 

Planlagte tiltak for E39 vil medføre arealbeslag på Jernbaneverkets eiendom ved at banegården 

mot Gartnerløkkakrysset utgår. Også ROM Eiendoms bygning mellom høybrua og lavbrua må rives 

i alle alternativ. I reguleringsplanarbeidet vil det bli vurdert om arealet mellom veganlegget og 

Kirkegården kan utnyttes til noe ny bebyggelse, samtidig som man ivaretar regelverket for bygging 

nær vei og jernbaneanlegg. 

Ved at vegen krysser sporområdet i bru eller senket kulvert, vil veganlegget ikke gjøre direkte 

arealbeslag her, men planlagt ny jernbanestasjon vil gi føringer blant annet plassering av søyler for 

veibrua.  

Jernbaneanlegget påvirker utforming av veganlegget, og utformingen av veganlegget påvirker 

jernbaneanlegget.  For veganlegget gjelder vegnormalkrav for dimensjonering og utforming, og 

tilsvarende gjelder Teknisk regelverk for utforming av jernbaneanlegget.  

Ved valg av brutype for krysning av sporområdet er det konkludert med at platebru med delt 

spenn ut fra en samlet vurdering vil være det mest hensiktsmessige /7/. 

I eksisterende situasjon er det er det ikke tilstrekkelig fri høyde for jernbanen under dagens 

Vesterveibru for å ivareta gjeldende teknisk regelverk. Ny E18/E39 vil ivareta behovet for fri høyde 

under brukonstruksjonene for jernbanen i alternativ A og B samt i kulvert i alternativ C. Det er i 

planarbeidet samarbeidet med Jernbaneverket for tilpasning av brukrysningen til ny sporplan, bl.a. 

ved at brupilarer er plassert i senter av framtidig ny perrong, samt at høydekravene og avstand til 

strømførende ledninger er tilfredsstilt.   

Nytt havnespor fra jernbanen kan etableres i alternativ A og B under Havnegata, som legges på 

bru. I alternativ C lar dette seg ikke gjennomføre fordi Havnegata legges på terreng og krysning i 

plan ikke tillates. Havnesporet er en forutsetning for å kunne ivareta direkte lossing mellom båt og 

jernbane. Dette kan bli en viktig forbindelse for transport av gods via bane og båt mellom Norge og 

kontinentet. 

I alle alternativ foreslås det å legge om sidesporet til Glencore til ny tunnel. Det er ikke tatt stilling 

til hvordan dette kan løses. 

Stasjonsbygningen og adkomst til stasjonen blir ikke berørt i den permanente løsningen.   

Faseomlegging medfører betydelige utfordringer. Se kapittel 7.6. 

Det vil være store, felles besparelser både for Statens vegvesen og Jernbaneverket, dersom 

gjennomføringen av tiltakene kan samordnes og utføres samtidig. Ved samtidighet kan en unngå 

midlertidige tiltak, og det kan også unngås valg av dårligere løsninger. Moderniseringen av 

Kristiansand stasjon er per i dag ikke vist fullfinansiert i NTP, men det er avsatt midler til tiltak på 

blant annet Kristiansand stasjon i perioden 2018-23. Vegvesenet har følgelig ikke kunnet forutsette 

samtidig bygging i sin faseplanlegging. Ved beregning av anleggskostnader er det derfor tatt 
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utgangspunkt i at det ikke blir samtidig bygging og at jernbanestasjonen må stenges i over 70 uker 

for å gjennomføre tiltak på E39. Jernbaneverket er negative til en slik løsning.  

Om Kristiansand stasjon skal ha kontinuerlig drift gjennom hele anleggsperioden for veganlegget, 

eller om løsninger med buss for tog benyttes, vil også ha stor betydning både for jernbanen og de 

reisende, samt veganlegget.  

Det vil bli store ekstra kostnader dersom det skal være kontinuerlig drift på stasjonsområdet. 

Statens vegvesen har i kostnadsanslagene foreløpig tatt utgangspunkt i at jernbanestasjonen 

stenges i byggeperioden for den del av veganlegget som berører jernbanen, og at det etableres en 

midlertidig stasjon på Dalane. I denne perioden foreslås det buss for tog på strekningen mellom 

Kristiansand stasjon og Dalane.  

God samordning mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket så langt har ivaretatt felles løsning 

og prinsipper for detaljreguleringen av E18/E39 uten større konflikter. Det er derimot ikke blitt 

enighet mellom SVV og JBV angående hvordan selve anleggsgjennomføring kan løses. I det videre 

planarbeidet med reguleringsplanen vil det fortsatt være nær kontakt mellom Statens vegvesen og 

Jernbaneverket for å avklare kostnadsforskjellene mellom kontinuerlig drift av dagens stasjon og 

midlertidige løsninger.  Det vil også bli utarbeidet tekniske planer for en eventuell midlertidig 

stasjon på Dalane. Spørsmål om eventuell utarbeiding av detaljreguleringsplan vil bli avklart med 

Kristiansand kommune.   

Endelig valg om kontinuerlig drift av stasjonen eller midlertidig stasjon på Dalane vil bli tatt i de 

senere planprosessene, og vil ikke ha innvirkning på valg av alternativ for ny E39. 

Både alternativ A, B og C medfører at banegården mot Gartnerløkka, sidespor til Odderøya og 

oppstillingssporene ved Spatten utgår, uten at dette er regnet som sentrale hensyn, så fremt en 

oppnår nytt havnespor til ferjehavna.  

Selve krysningen, bru eller kulvert, ser ut til å kunne løses planmessig på en tilfredsstillende måte.  

For alle alternativer gjelder som positiv konsekvens at dagens lavbru med manglende frihøyde 

forsvinner, og det legges opp til løsning med søyler som er mest mulig tilpasset framtidig sporplan. 

Som positiv konsekvens for alternativ A og B gjelder muligheten for anleggelse av sidespor til 

ferjehavna. Dette gjelder ikke for alternativ C, noe Jernbaneverket har angitt som klart negativt.  

Konsekvensen for jernbanen er liten og overveiende positiv for alternativ A og B, mens alternativ 

C, selv om det inneholder positive elementer for selve persontogstasjonen, ødelegger dette 

muligheten for rasjonell kombitrafikk på jernbane til og fra Danmark.  

 

Tabell 53: Konsekvenser for jernbanen med stasjonsområdet for de ulike alternativene 

Delområde 
Konsekvens 
alternativ A 

Konsekvens 
alternativ B 

Konsekvens 
alternativ C 

Jernbanen med stasjonsområdet ++ ++ + 

Rangering 1 1 3 
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ANNEN NÆRING 

KVADRATUREN  

Registrerte verdier 

Eksisterende: Stor verdi 

Planlagt: Middels - stor verdi 

Planstatus 

Det er ingen pågående reguleringsarbeider som har direkte betydning for dette prosjektet. Det er 

flere godkjente planer nær opp til E18/E39 som ikke er realisert. Dette gjelder bl.a. Setesdalsveien 

24 og Nybyen.  

Dagens direkte avkjørsel fra E18/E39 fra vest til Slottskvartalet vil utgå i alle alternativene for ny 

E18/E39. Vareleveringen i vest kan bli noe berørt i anleggsfasen, men dagens løsning kan 

opprettholdes i permanent løsning. En eventuell heis eller annen tilknytning fra gangbrua øst for 

Gartnerløkka i alternativ B og C kan gi mulighet til en ny adkomst til bygningen.  

Konsekvens 

Tiltaket medfører ingen arealbeslag. I alternativ B er rundkjøringen lagt høyere enn dagens nivå og 

dette kan påvirke høydene i Tordenskjolds gate.  

Bedre trafikkflyt generelt og styrking av forholdene for miljøvennlig transport (buss, gange og 

sykkel) vil være av stor betydning for delområdet.  

Alternativ A er det alternativet som vil være raskest å gjennomføre.  

 

VESTRE STRANDGATE 49 (QUADRUM) 

Registrerte verdier 

Eksisterende: Stor verdi 

Planlagt: Stor verdi 

Planstatus 

Godkjent detaljregulering for Vestre Strandgate 49 (bystyret 19.6.2013). Utbygging av næring, 

bolig og hotell tett inntil E18 rett sørvest for Gartnerløkka.  

Konsekvens 

Tiltaket medfører ingen arealbeslag.  

Planlagt adkomst vil bli opprettholdt, men i alternativ B vil nivået på adkomsten bli hevet ca. 0,5 

meter, som følge av at krysset på Gartnerløkka blir hevet over dagens nivå. Alle alternativene 

tilrettelegger for god adkomst for gang- og sykkeltrafikk fra nordvest, noe som styrker områdets 

sammenheng med byens øvrige sentrum.  

Bedre trafikkflyt generelt og styrking av forholdene for miljøvennlig transport (buss, gange og 

sykkel) vil være av stor betydning for delområdet. Alternativ A er det alternativet som vil være 

raskest å gjennomføre.  
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SHELLSTASJONEN PÅ GARTNERLØKKA  

Registrerte verdier  

Eksisterende: Stor verdi 

Planlagt: Liten verdi 

Planstatus 

- 

Konsekvens 

Tiltaket medfører behov for innløsing da ny veg og kryss medfører behov for større arealer enn i 

dag.  

Innløsing av bensinstasjonene er en negativ konsekvens for Shell og lokale franchisetakere. 

Tilbudet til publikum vil bli redusert ved at en av de få bensinstasjonen i sentrum vil forsvinne.  

 

CHRISTIANSSANDS BRYGGERI 

Registrerte verdier 

Eksisterende: Middels verdi 

Planlagt: Liten verdi 

Planstatus 

Området er omfattet av en eldre reguleringsplan. Området er bygd ut og har få 

utvidelsesmuligheter.  

Konsekvens 

Området berøres ikke.  

Generell bedre trafikkflyt og bedre situasjon for kollektiv, gang- og sykkeltrafikk har stor nytteverdi 

både for transport av inngående råvarer og utgående ferdigvarer samt for ansatte ved bedriften.  

 

STATOIL 

Registrerte verdier 

Eksisterende: Stor verdi 

Planlagt: Middels-stor verdi 

Planstatus 

- 

Konsekvens 

Statoil har mange interesser i og tett inn til planområdet. Ingen av tankanleggene vil bli berørt og 

det legges til rette for nytt anlegg mellom dagens anlegg og ferjekaien. Bensinstasjonene sør for 

E39 i Kolsdalen må løses inn, da det ikke er mulig å løse av- og påkjøring til denne i det nye 

veganlegget på en tilfredsstillende sikker måte. Dette er en negativ konsekvens for Statoil og 
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publikum. Bensinstasjonen nord for E39 i Kolsdalen kan muligens bestå, med adkomst fra E39 i øst 

som i dag. Påkjøringen til E39 vil erstattes av en avkjørsel der trafikken kommer inn på det lokale 

vegnettet (rv. 456) til Vågsbygd. Dette vil bli endelig avklart i reguleringsplanen.  

Bensinstasjonen sør for vegen har en kjelleretasje som vil bli bevart. Adkomsten til tankanlegget 

vil bli bygd om, men får samme funksjon som tidligere. Gang- og sykkeltrafikk vil krysse denne 

som tidligere, men endring av lengdeprofilet vil gi bedre oversikt og en mer trafikksikker løsning. 

Planskilt kryssing vil bli vurdert i reguleringsplanen. 

Avbøtende tiltak 

Statens vegvesen vurderer nye, alternative områder for bensinstasjoner langs E18/E39 i 

Kristiansandsområdet.  

 

GLENCORE  

Registrerte verdier  

Eksisterende: Stor verdi 

Planlagt: Middels-stor verdi 

Planstatus 

Bedriften er i hovedsak omfattet av en eldre reguleringsplan. Reguleringsplan for fv. 456 Kolsdalen 

– Hannevikdalen inkluderer deler av Glencores arealer, bl.a. arealer planlagt til parkering ved ny 

Tinnheiforbindelse.  

Konsekvens 

Tiltaket medfører ingen arealbeslag av industriområdet på sørsiden av E39, men arealer som 

bedriften har planlagt til parkering blir berørt. Fabrikken har i dag avtale om etablering av 

parkeringsplasser utenfor selve fabrikkområdet. Med overskuddsmasse fra tunneldriften kan det 

nordligste området fylles opp, og utvides. Parkeringene vil bli lagt på to plan med hver sin adkomst 

fra ny Tinnheiforbindelse. I tillegg kan det vurderes om Glencore skal tilbys omtrent 100 nye p-

plasser som kan opparbeides i Hanneviktunnelen, som utgår som del av vegnettet.   

Gang- og sykkelvegen langs fabrikkområdet er lagt i samme trasé som tidligere. Ved å justere 

traseen for gang- og sykkelvegen, kan arealet mellom gang- og sykkelvegen og fabrikkområdet gi 

muligheter for noe tilleggsareal til bedriften,. Dette vil være avhengig av endelig fletteløsning 

mellom E39 og Vågsbygdveien, og vil bli fastlagt i reguleringsplanen. 

Adkomsten til fabrikken vil være som tidligere. Adkomst fra øst vil være som før via ny rundkjøring 

i starten av Tinnheiavegen og over tunnelportalen videre sørover. Adkomsten fra vest vil skje via 

ny lokalveg over E39 og videre til Hannevika. Adkomst via KMV-tomta vil være som tidligere, men 

via nytt kryss vest for Arkivet. Den nye kryssløsningen er lik i alle tre alternativene, men alternativ 

C ligger på et lavere nivå enn A og B. Nytt kryss vil gi en bedre adkomst til området enn tidligere.  

Fabrikken har i dag leveranse av saltsyre én gang pr. uke over eget jernbanespor, som tar av fra 

hovedsporet til jernbanen i tunnel rett nord for Samsen og kommer ut på havna i det området hvor 

det er planlagt ny rundkjøring for Havnegata. I alle alternativ er det foreslått å bygge nytt spor i 

tunnel under Arkivet. Det kan benyttes samme tunnelpåslag i øst, mens nytt tunnelpåslag i vest 

blir noe lengre vest. Transport av saltsyre med båt kan vurderes som alternativ for ny tunnel. 

Faseomlegging medfører betydelige utfordringer da fabrikken ikke takler strømstans utover noen 

minutter, men det er flere forsyningspunkter til anlegget. En høyspentlinje som kommer ned 

Ledningedalen må legges om. Vannforsyning til bedriften må være ivaretatt.  
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Parkeringssituasjon og løsning for sidespor til jernbanen lar seg løse. Generell bedre trafikkflyt og 

bedre situasjon for kollektiv, gang- og sykkeltrafikk har stor nytteverdi både for transport av 

inngående råvarer og utgående ferdigvarer samt for ansatte ved bedriften.  

Med oppfylling av areal til parkering i Kolsdalen vil tiltaket kunne gi positiv konsekvens for 

Glencore. Mulig utvidelsesareal av selve industritomten vil forsterke dette vesentlig.  

Det er ingen forskjell mellom alternativene.  

 

ANDRE BEDRIFTER PÅ STREKNINGEN HANNEVIKA – MEIERIET  

Registrerte verdier 

Eksisterende: Stor verdi 

Planlagt: liten - middels-stor verdi 

Planstatus 

I området er det flere gjeldende reguleringsplaner av eldre dato.  

Området rett øst for Meieriet er regulert til industri og gir Meieriet ekspansjonsmuligheter. 

Konsekvens 

Tiltaket medfører arealbeslag på eiendommen til Meieriet. En lagerbygning må rives. Ingen 

adkomster blir berørt.  

Tiltaket medfører arealbeslag på Rigetjønnveien 12 og 12b. Et tilbygg må rives og arealer som 

benyttes til parkering må innløses.  

Generell bedre trafikkflyt og bedre situasjon for kollektiv, gang- og sykkeltrafikk har stor nytteverdi 

både for transport av inngående råvarer og utgående ferdigvarer samt for ansatte ved bedriftene. 

Konsekvensforskjellene på alternativene går på anleggsfasen og utstrekningen av anlegget i tid.  

 

Tabell 54: Konsekvenser for næringslivet for de ulike alternativene 

Delområde 
Konsekvens 
alternativ A 

Konsekvens 
alternativ B 

Konsekvens 
alternativ C 

Annen næring  +/++ +/++ 0/+ 

Rangering 1 2 3 
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7.1.4 Samlet vurdering lokal og regional utvikling 

Tabell 55: Samlet vurdering av lokal og regional utvikling for de ulike delområdene 

Delområde 
Konsekvens 
alternativ A 

Konsekvens 
alternativ B 

Konsekvens 
alternativ C 

Kristiansand havn  ++ ++ 0/+ 

Jernbanen med stasjonsområdet ++ ++ + 

Annen næring  +/++ +/++ 0/+ 

Samlet konsekvens  ++ ++ + 

 

Tabell 56: Rangering av de ulike delområdene for konsekvensene for lokal og regional utvikling  

Alternativ Oppsummering  Konsekvens Rangering  

A 

Bedre overordnet vegnett gir bedre adkomst og avvikling 
er positivt for lokal og regional utvikling i området.  

Løsningen gir noe arealbeslag på ferjehavna, men bedre 
vegadkomst og jernbanespor gir stor positiv konsekvens.  

Det er negativt at to bensinstasjoner må innløses.  

++ 1 

B I all hovedsak som A. ++ 1 

C 

Større arealbeslag på havneområdet og ikke mulighet for 
havnespor til ferjeområdet er negativt for dette 

alternativet.  

Det er negativt at to bensinstasjoner må innløses. 

+ 3 

 

Ny E39 vil gi bedre trafikkflyt enn i dag i alle tre alternativer. Dette er positivt for alle virksomheter 

både i og utenfor planområdet.  

Kvadraturen og andre virksomheter i Agderregionen som benytter E18/E39 vil ha stor nytte av et 

forbedret og kapasitetssterkt vegnett vestover, og det er liten forskjell på alternativene for disse 

gruppene. 

For store bedrifter og virksomheter som havna, jernbanen og Glencore kan ny E39 gjennomføres 

uten at dette gir vesentlig negativ konsekvens for virksomhetene, utenom arealbeslag for 

havneområdet. Bedre trafikkavvikling er viktig for at havna og ferjetrafikken skal ha 

utviklingsmuligheter. Alle alternativene medfører arealbeslag på havna, men størst for alternativ C. 

Alternativ C har også en stor ulempe ved at det ikke kan kombineres med nytt havnespor til 

ferjeterminalen for overføring gods bane – ferje.  

De foreslåtte alternativene for ny E18/E39 vil ivareta dagens tekniske regelverk og gi jernbanen 

mulighet for omlegging av sporene. Detaljreguleringsplanen for veganlegget tilpasses 

Jernbaneverket sin plan for Kristiansand stasjon, og begge planene vil bli fremmet samtidig. 
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7.2 Samferdselspakke Kristiansand 
Samferdselspakken for Kristiansandsregionen er et samarbeid med Kristiansand kommune og Vest-

Agder Fylkeskommune om å utvikle et godt og tjenlig vegnett for alle trafikantgrupper. Bakgrunn, 

mål og hensikt er beskrevet i kapittel 1.4.2 og 1.4.3. Se også figur 1.  

Samferdselspakke for Kristiansandsregionen består av flere vegprosjekter, der dette prosjektet er 

ett av mange i en samlet tiltakspakke. I tiltakspakken inngår også andre tiltak som kollektivtiltak, 

tiltak for gående og syklende, trafikkrestriksjoner og arealpolitiske virkemidler.  

Fram til Ytre ringveg er etablert, skal E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet også ivareta 

gjennomfartsfunksjonen som Ytre ringveg skal dekke i framtiden.  

Kapasitet og framkommelighet på denne strekningen, avhengig av gjennomføringstidspunkt for 

Ytre ring og bruk av andre tiltak i samferdselspakken, er drøftet i kap. 4.1. 

Planarbeid for ny rv. 9 er igangsatt. Ny rv. 9 skal bedre situasjonen for dagens strekning fra 

Krossen til Gartnerløkka. Ferjetrafikken kan kanskje ledes via ny rv. 9 til Ytre ring framfor å kjøre 

dagens E18/E39. Tilkoblingen mellom rv. 9 og E18/E39 er ikke avklart, men kan komme i 

Kolsdalen eller ved Arkivet. Planlagt kryss ved Arkivet er tilpasset en eventuell påkobling av rv. 9. 

Nytt påkoblingspunkt for rv. 9 vil avlaste Gartnerløkka og bydelene Grim og Tinnheia. 

På sikt skal det også etableres ny Havnegate, med kobling med Dronningensgate. Dette 

prosjektet ivaretar påkobling mellom Havnegata og ny E18/E39 i ny rundkjøring ved Arkivet. 

Havnegata avsluttes slik at den senere kan kobles mot Vestre Strandgate i krysset med 

Gyldenløves gate. Havnegata er dimensjonert med ett felt i hver retning. Alternativ A og B gir 

mulighet for å etablere et nytt jernbanespor til havna i kulvert under havnegata, mens dette ikke 

lar seg realisere i alternativ C.  

Vestre Strandgate knytter Kvadraturen til E18 i rundkjøringen på Gartnerløkka. Vestre 

Strandgate er i kommuneplanen planlagt for å ivareta kollektivtrafikken sammen med 

Festningsgata, Tollbodgata og Henrik Wergelandsgate. Kryssløsningene på Gartnerløkka er 

dimensjonert for å tilpasses mot fire eller fem felt i Vestre Strandgate, med eget filterfelt fra 

østgående rampe inn på Vestre Strandgate.  

I samsvar med «Avtale om belønningstilskudd» skal det legges til grunn at målsettingene for 

trafikkutviklingen skal nås gjennom restriktive tiltak for personbiltrafikk, arealpolitiske virkemidler 

og kollektivtransportfremmende tiltak (ev. også tiltak for sykkel og gange). Ut fra denne ble det 

høsten 2013 innført tidsdifferensiert bompengeavgift.  

Ettersom dette tiltaket er ett av mange tiltak i ei omfattende og variert sammensatt tiltakspakke, 

har utformingen av enkelttiltakene også avhengigheter til løsninger i andre tiltak.  

Det er derfor vanskelig å beskrive trafikal virkning og angi nytte og konsekvenser av de første 

enkelttiltakene i ei slik tiltakspakke alene. Det vil også være slik at de første tiltakene er en 

forutsetning for å hente ut virkninger av tiltak som kommer senere i pakken.  

I dette prosjektet er det derfor lagt stor vekt på gode tiltak for gående og syklende, og god 

framkommelighet for kollektivtrafikken. Dette er derfor nærmere oppsummert i de følgende 

kapitlene, og det vises også til måloppnåelse for prosjektspesifikke mål, se kap. 8.  

Det er også lagt vekt på et fleksibelt og robust trafikksystem som kan tilpasse seg endringer i 

behov i framtida.  
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7.3 Gang- og sykkeltrafikk 
Tilrettelegging av gang- og sykkeltrafikk er beskrevet i kap 4.2.4. Gang- og sykkelveger er 

konsekvensutredet under kapittel 6.3 «Nærmiljø og friluftsliv», og er også et av de 

prosjektspesifikke målene. Dette følger av målene fra KVU om å styrke alternative transportformer. 

Da gang- og sykkeltrafikk er et så sentralt mål i dette prosjektet, er det i dette kapitlet gjort en 

egen oppsummering av temaet, spesielt med tanke på attraktivitet og reiseopplevelse. 

De klimatiske forholdene ligger til rette for at Kristiansand er en god by å sykle i, med milde vintre. 

Topografien tilsier at det er lett å sykle. 

Gange og sykkel er vurdert som et svært viktig forhold gjennom hele prosessen, og har hatt stor 

betydning for utformingen av alle tre alternativer. Det er ett av fire punkter i prosjektspesifikk 

måloppnåelse, som er innfridd i alle tre alternativene.  

Løsningene i alle alternativene har ivaretatt krav til sykkelanlegg gitt i Statens vegvesen Håndbok 

233 Sykkelhåndboka /21/: 

 Helhetlig 

 Ensartet 

 Enkelt 

 Trafikksikkert 

 Lesbart 

 Godt vedlikehold 

Løsningene gir et sykkelvegnett for området som blir betydelig mer attraktivt, med bedre kvalitet, 

både når det gjelder trafikksikkerhet, frisikt, antall krysningsmuligheter og opplevelse. Alle 

alternativene ivaretar sykkelhandlingsplanens /31/ krav til en sykkelekspressrute med god 

kapasitet, god linjeføring, god flyt og framkommelighet og med forgreininger til ulike målpunkter 

utenfor sykkelekspressruten.  

Sykkelekspressrutene er planlagt med 5 % som største stigning, mens det for sidevegene er noen 

strekninger med 7 % stigning. Dette er i samsvar med kravene for universell utforming. For 

alternativ B har sykkelekspressruten imidlertid en stigning opp mot 7 % på en 30 meter lang 

strekning ved krysning av jernbanen. Dette er i henhold til krav for universell utforming, men 

søkes likevel forbedret i videre planlegging.  

Det blir gode krysningspunkter til det sekundære gang- og sykkelvegnettet.  

Det har vært vurdert at det er mer attraktivt for myke trafikanter at krysninger med hovedvegen 

skjer på gang- og sykkelbru framfor i kulvert bl.a. fordi det er knyttet større trivsel, trygghet og 

opplevelsesverdi til å ferdes over kjørebanene enn under. Det er i første rekke dette som skiller 

alternativene.  

I alternativ A krysser sykkelekspressvegen i undergang under Vestre Strandgate og videre i ny 

undergang under E18/E39 ved Quadrum over til kirkegårdsiden. Det er 4 tverrforbindelser som 

krysser hovedruten i underganger.  

I alternativ B krysser sykkelekspressvegen også under Vestre Strandgate i undergang, men føres 

så bort til jernbanesporene hvor den krysser under E18/E39-bruen. Bare to av tverrforbindelsene 

krysser i kulvert. Fordi Vestre Strandgate er løftet noe opp, er krysningspunktet under Vestre 

Strandgate heller ikke så lavt i alternativ B som alternativ A. Det er 2 tverrforbindelser som er lagt 

i underganger, hovedruten langs Havnegata og gang- og sykkeladkomsten til ferjehavna.  

For alternativ C er det bare sykkelekspressvegens krysning under Vestre Strandgate som er lagt i 

en undergang.  
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Alternativene gir derfor gode muligheter for overføring av transport fra bil til sykkel, selv om dette 

også er avhengig av andre tiltak. Den helsemessige gevinsten blir vurdert i kapittel 5.3 

Helsevirkninger for gang- og sykkeltrafikk.  

Tabell 57: Samlet vurdering av konsekvens og rangering for gang- og sykkeltrafikk for de ulike 
delområdene 

Alternativ Oppsummering  Konsekvens Rangering  

A 
Alternativ A har god kapasitet og framkommelighet og har 
mange krysninger, men de fleste i kulvert. Alternativ A 
anses som det minst gode.  

+ 3 

B 

Alternativ B har også god kapasitet og framkommelighet, og 
flere krysningspunkter enn alternativ A. Løsningen gir færre 
krysningspunkter i kulverter og flere på gang- og 
sykkelbruer enn alternativ A.  

++ 2 

C 
Alternativ C har flest krysningspunkter og best kvalitet på 
krysningspunktene av alle alternativene, og flest på gang- 
og sykkelbruer.  

++/+++ 1 

 

Omfang av kulverter betraktes som en vesentlig kvalitetsforskjell på alternativene, slik at det blir 

en klar forskjell i rangeringen, der C er best, men B er også vesentlig bedre enn A. Også at B ikke 

senkes så mye under Vestre Strandgate, forsterker at B er bedre enn A.  

Selv om det er forskjell i kvaliteten på alternativene, er alle alternativene betydelig bedre enn 

alternativ 0. 

 

7.4 Kollektivtrafikk 
Konsekvenser for kollektivtrafikken beskrives også under kap. 4.3 Beskrivelse av løsningene, i kap. 

5.1.1 Transportanalyse, kap. 5.1.4. Trafikant og transportbrukernytte og 5.1.5 Operatørnytte  

Som for gang- og sykkel er kollektivtransport helt sentralt mål i prosjektet, og er derfor også gitt 

en egen oppsummering i dette kapitlet.  

Trafikalt er alternativene tilnærmet like, slik at det ikke er avgjørende forskjeller i konsekvens 

mellom alternativene for kollektivtrafikk. Forskjellen i forhold til dagens løsning er imidlertid stor.  

I dag er det noen egne kollektivtiltak på strekningen. Kollektivtransporten opplever likevel de 

samme framkommelighetsproblemene som øvrig trafikk. I østlig retning, hvor det er to felt på hele 

strekningen når Vågsbygdprosjektet er ferdig utbygd, vil trafikkavviklingen uten nye tiltak være 

ganske bra fram til år 2020. Deretter vil avviklingskvaliteten avta, og fra år 2030 vil det være 

behov for ytterligere tiltak. I vestlig retning, vil dagens avviklingsproblemer bli gradvis verre, og vi 

vil oppleve perioder med lange køer og full stans i avviklingen.  

I kommuneplanen er Vestre Strandgate utpekt som kollektivgate sammen med Henrik Wergelands 

gate og Tollbodgata. Nytt vegsystem for E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet er tilpasset en fremtidig 

situasjon med terminaler i begge retninger i Vestre Strandgate. Inntil havnegata er utbygd, vil 

dagens kollektivtraséer beholdes. Dette innebærer at busser som kommer fra vest fortsatt vil kjøre 

Havnegata fra krysset ved Arkivet inn til Vestre Strandgate.  

Det nye kjøremønstret for kollektivtrafikken i Vestre Strandgate vil i forhold til dagens 

kollektivtraséer ikke medføre innkortning av kjørerute. Dette medfører at kjøretiden for 

kollektivtrafikken ikke vil endres vesentlig i forhold til i dag, dersom køsituasjonen er lik.  
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Med nytt vegsystem vil bedre avvikling i rushtrafikken på E39 og tilhørende kryss medføre at 

dagens forsinkelser som kollektivtrafikken har i rushtiden på denne strekningen, forsvinner. Det vil 

bli lettere for kollektivtrafikken å holde rutetabellene også i rushtrafikken. I forbindelse med 

kryssene på Gartnerløkka og Arkivet er det opprettet nye holdeplasser for pendelbusser øst-vest 

utenom sentrum. 

God trafikkavvikling på E39 gir også god framkommelighet for kollektivtrafikken på E39, selv om 

det ikke bygges egne kollektivfelt. Trafikkberegningene viser at kravet som ligger i hinderfri 

framføring av kollektivtrafikken om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer oppfylles også 

uten etablering av Ytre Ringvei frem til 2030. 

Etter 2030 vil en eventuell sterk trafikkvekst som medfører en trafikkmengde på denne strekningen 

på opp mot 60 000 kjøretøy per døgn medføre at trafikkavviklingen går over i det ustabile området 

og Ytre ringveg bør da etableres eller eventuelt andre tiltak med tilsvarende trafikkreduserende 

effekt på denne strekningen gjennomføres. 

Det vil være nødvendig å opprettholde dagens kollektivfelt i Vestre Strandgate for å kunne 

prioritere kollektivtrafikken. Videre bør det i en overgangsfase, fram til all kollektivtrafikk er flyttet 

fra Havnegata til Vestre Strandgate, ikke åpnes for vanlig trafikk i Havnegata mellom E39 og 

Vestre Strandgate. Når all kollektivtrafikken flyttes fra Havnegata til Vestre Strandgate, vil det 

være fornuftig å opprette eget kollektivfelt i Vestre Strandgate fra Gartnerløkka og ned til Hnrik 

Wergelandsgate. Dette medfører at det blir kollektivfelt i begge retninger i Vestre Strandgate.  

Endelig utforming av Vestre Strandgate som kollektivgate må ses opp mot hvilke 

trafikkreduserende tiltak som er aktuelle å gjennomføre i Vestre Strandgate sammen med 

etableringen av ny Havnegata, for å begrense biltrafikken på bekostning av framkommeligheten til 

kollektivtrafikken. 

På grunn av stor trafikkmengde med mulighet for noe kødannelse i selve Gartnerløkkakrysset, 

legges det til rette for egnet filterfelt for kollektivtrafikken inn i krysset fra E39. 

På sikt vil både etableringen av ny Havnegate og ny rv. 9 også medføre bedre kapasitet i 

Gartnerløkka-krysset, som igjen bedrer framkommeligheten for kollektivtransporten. 

Nytt vegnett gir større fleksibilitet enn dagens vegnett i forhold til å variere kjøremønstre.  

 

Tabell 58: Samlet vurdering av konsekvens og rangering for kollektivtrafikk for de ulike delområdene 

Alternativ Oppsummering  Konsekvens Rangering  

A 

Bedre framkommelighet generelt på vegnettet gir også 
bedre framkommelighet for kollektivtrafikken. Vegnettet 
kan tilpasses både dagens og framtidig kjøremønster for 
kollektivtrafikken, jf. Kommunedelplanen. Løsningen har 
også tilrettelagt med holdeplasser for gjennomgående 
pendelrute 

++ 1 

B Likt som A ++ 1 

C Likt som A og B ++ 1 

 

Alle alternativene betraktes som like.  
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7.5 Beredskap og ulykkesrisiko (ROS) 
Rambøll har utarbeidet fagrapporter for risiko og sårbarhet i anleggsfase /5/ og driftsfase /4/. 

Rapportene er avgrenset til å omhandle konsekvenser for liv og helse og ytre miljø. Metodikken er i 

samsvar med Norsk standard 5814 og DSBs temaveileder 11. Dette kapittelet er en oppsummering 

av funnene i de ovennevnte fagrapportene. Plan- og bygningsloven sier «[…] Analysen skal vise 

alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging […]». Risikonivået er derfor i 

analysen beskrevet som enten uendret, økt eller redusert sammenlignet med dagens situasjon.  

I analysen er det identifisert ni aktuelle farer/sårbarheter som er vurdert. Disse er: 

 Steinras/steinsprang 

 Utglidning/skade ved forventet vannstandheving 

 Ekstrem nedbør 

 Forurensning 

 Ulykker med motoriserte kjøretøy 

 Ulykker med myke trafikanter 

 Ulykke med farlig gods 

 Ulykke under lek/fritid 

 Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner 

Hvordan de ulike alternativene er vurdert i forhold til endring i risiko sammenlignet med dagens 

situasjon vises i tabellen nedenfor. 

 

Tabell 59: Endring i risiko sammenliknet med dagens situasjon for aktuelle farer/sårbarheter i driftsfasen 

Nr. Uønsket hendelse 

Endringer i risikonivå sammenliknet med dagens situasjon 

Alternativ A Alternativ B Alternativ C 
Kolsdalen-

Meieriet 

1 Steinsprang/ras Redusert Redusert Redusert Uendret 

2 
Utglidning/skade ved forventet 
vannstandsheving 

Uendret Uendret Uendret Uendret 

3 Ekstrem nedbør Uendret Økt Økt Uendret 

4 Forurensning Redusert Redusert Redusert Redusert 

5 Ulykker med motoriserte kjøretøy Redusert Redusert Redusert Redusert 

6 Ulykke med myke trafikanter Redusert Redusert Redusert Redusert 

7 Ulykke med farlig gods Uendret Uendret Uendret Uendret 

8 Ulykke under lek/fritid Redusert Redusert Redusert Uendret 

9 Svikt i kritiske samfunnsfunksjoner Redusert Redusert Redusert Uendret 

 

Sammenlignet med dagens situasjon vil alle alternativene totalt sett bidra til reduksjon i risiko, 

mens det er relativt små forskjeller mellom de ulike utbyggingsalternativene. Den eneste 

utslagsgivende forskjellen mellom alternativene er at alternativ A vurderes som mer robust mot 

ekstrem nedbør, siden alternativ B og C går i kulvert og derfor er avhengig av et velfungerende 
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pumpesystem for håndtering av overvann. Det er ingen vesentlige forskjeller i risiko tilknyttet 

trafikale eller geologiske forhold.  

For at risikoen for trafikantene og omgivelsene skal holdes på et så lavt nivå som praktisk mulig 

anbefales det å implementere følgende risikoreduserende tiltak i den videre planfasen: 

Forebygge mot ulykker under lek/fritid  

 Sørge for at fjellskjæringene mot boligområdet blir sikret  

 Sørge for at «utkikkspunktet» på gang- og sykkelvegen mot havneområdet ikke utformes 

slik at de inviterer til å bedrive skating, eller annen form for aktiviteter som kan medføre 

fallulykker 

 

Forebygge mot ulykker med myke trafikanter 

 Sikre trygg kryssing av veg ved busslomme 

 

Redusere konsekvens av ulykker på vegstrekningen: 

 Etablere kjørefeltsignal for hele strekningen  

 Etablere nødåpninger i midtdelerene 

 Vurdere å tilrettelegge for tovegstrafikk i tunnelene ved beredskapssituasjoner 

 Utarbeide beredskapsplan for strekningen 

 

Tabell 60: Oppsummering av konsekvenser for risiko og sårbarhet for de ulike alternativene 

Alternativ Oppsummering  Konsekvens 

A 
Overveiende uendret eller redusert risiko i forhold til dagens 
situasjon  

++ 

B 
Likt som A, men én kulvert kan fylles med vann ved 
ekstremnedbør 

+/++ 

C 
Likt som A, men to kulverter kan fylles med vann ved 
ekstremnedbør 

+/++ 

 

ROS-analysen vil bli videreført i forbindelse med reguleringsplanen. Det må da etableres samarbeid 

med nødetatene, og beredskapsplan for strekningen må koordineres med eksisterende 

beredskapsplaner for Vågsbygdvegtunnelene og Baneheitunnelene.  

 

7.6 Konsekvenser i anleggsperioden 
Krav til trafikkavvikling gjennom anleggsområdet fører til en rekke ekstra tiltak i anleggsperioden. 

Tiltakene er i seg selv en konsekvens av bygging av veganlegget. Disse tiltakene føre dessuten til 

egne sett av konsekvenser.  

Ny trasé og kryss legges på sydsiden av Vesterveibrua (lavbrua). Ved å fjerne fortau, kan det 

etableres 4 midlertidige kjørefelt på lavbrua i anleggsperioden. Gang- og sykkeltrafikken ledes da 

til Havnegata. Det etableres 6 felt ut av Baneheitunnelen mot rundkjøringen ved Gartnerløkka og 6 

felt derfra til Vesterveibrua, derav 4 felt på midlertidig bru over rundkjøringen ved Gartnerløkka.  

Fra Arkivet og vestover forbi Rundingen legges ny hovedveg så langt ut at østgående løp kan 

bygges uten å rive høybrua før anleggsstart. Forbi Rundingen vil derfor trafikken til å begynne med 

følge dagens system, og deretter gradvis bli lagt over på nytt system. På denne måten etableres en 

gjennomgående 4-felts trasé for E18/E39 i hele anleggsperioden. 

Faseplaner for alle alternativer følger samme prinsipp for anleggsgjennomføring, med midlertidig 

bru over Gartnerløkka og 4 felt på Vesterveibrua i anleggsperioden. For alternativ B og C, som går 
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nedsenket gjennom Gartnerløkka (alternativ B) og Gartnerløkka – Jernbanen (alternativ C), er det 

større behov for spuntarbeider enn i alternativ A. Dette medfører også større behov for omlegging 

av infrastruktur i bakken. På grunn av grunnvannsig gjennom området (fra kirkegården mot 

sjøen), er det ikke mulig å ha en sammenhengende spunt som skjærer av området. Trauet må 

derfor bygges i seksjoner, og det må til enhver tid være tilstrekkelig strømningsareal på tvers for 

grunnvannet. Denne seksjoneringen styrer i stor grad anleggsperioden for alternativene. 

Anleggsperioden er anslått til ca. 3,5 år for alternativ A, 4 år for alternativ B og 5 år for alternativ 

C.  

Det er foreløpig ikke avklart hvor overskuddsmassene skal fraktes. Der det tas ut steinmasser, kan 

disse brukes igjen i vegbyggingen. Der det tas ut jordmasser, f.eks. i forbindelse med kulverter 

ved Gartnerløkka og jernbanen, må disse kjøres til deponi .  En god del av tunnelmassene fra 

Hannevikåsen vil kunne bli benyttet til oppfylling for parkering for industrien i Kolsdalen. Det er 

ikke plass til eget deponi eller noe større mellomlager i nærheten av anlegget. Det er behov for noe 

tilførsel av masse til jernbanen (for å heve terrengnivået på Spatten), og kanskje noe i 

ferjeterminalområdet. For øvrig er det forutsatt bruk til havnetiltak og transport til Narviga-

området..  

Områdene vest for Duekniben, frem til Meieriet, kan bygges uavhengig av de tre alternativene på 

bysiden. Alle disse kan tilpasses eksisterende vegsystem i Kolsdalen. Detaljert beskrivelse av 

faseplanene framgår av fagrapport «faseplaner i KU» /6/. I vedlegg til fagrapporten er det vist 

skisser for hver enkelt fase og mellomfase. Fagrapporten detaljerer også beskrivelse av 

konsekvenser i anleggsperioden: 

 Trafikksikkerhet og trafikkavvikling (bil, gang- og sykkel og kollektivtrafikk). 

 Helse, miljø og sikkerhet i anleggsfasen 

 Støy/støv i forhold til nærmiljø 

 Anleggstrafikk i forhold til skoleveger og lokaltrafikk 

 Deponi- og riggområder  

 Hendelser 

 Utslipp til vassdrag og grunn  

 Behandling av masser som er kjemisk eller biologisk forurenset 

 Rivning av høybrua og lavbrua 

 Trafikkavvikling på jernbanen i de forskjellige fasene i anleggsperioden 

 Havnas virksomhet og avvikling av ferjetrafikken i anleggsperioden 

 Forekomst av kvikkleire. Faglig utredning gjøres iht. NVEs retningslinje «Flaum- og 

skredfare i arealplanar» /35/. 

Det vises til både til fagrapport «Faseplaner i KU» /6/  og «Fagrapport for risiko og sårbarhet i 

anleggsfase» /5/ » for beskrivelse av tiltak som reduserer risikoen for trafikantene og omgivelsene 

i anleggsfasen. 

Anleggsperioden vil alltid regnes som negativ konsekvens i forhold til ikke å gjennomføre tiltak, slik 

at alle løsningene vil komme ut med negativ konsekvens. 
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Tabell 61: Konsekvenser i anleggsfasen for de ulike alternativene 

Alternativ Oppsummering  Konsekvens Rangering  

A 
Alternativet har minst spuntarbeider og kortest byggetid. 
Bygging av bru er også mindre komplisert enn senkede 
kulverter.  

- 1 

B Senket kulvert ved Gartnerløkka gir lengre byggetid enn A. -/-- 2 

C 
Senket kulvert ved Gartnerløkka og under jernbanen gir 
lengre byggetid enn både A og B.  

-- 3 

 

Alternativene er relativt like, utenom anleggstiden, med alternativ A som det beste, og alternativ C 

som det dårligste. Det skyldes primært de nedsenkede delene ved Gartnerløkka (alternativ B) og 

også videre mot jernbanen (alternativ C), som har større usikkerhet knyttet til anleggsfasen. 

 

7.7 Etappevis utbygging 
Strekningen kan deles i to etapper. Strekningen øst for Kolsdalen kan bygges ut først, og 

strekningen fra Kolsdalen til Meieriet kan eventuelt bygges senere. Toplanskryss med Kartheia kan 

med enkelte tilpasninger også bygges ut før tunnelene gjennom Hannevikåsen.  

Temaet faller likt ut for alle alternativer, og er ikke behandlet som en konsekvens.  

 

7.8 Oppfølgende undersøkelser 
For videre planlegging og prosjektering av tiltaket vil det være behov for en del oppfølgende 

undersøkelser, bl.a.:  

 Undersøkelser av forurenset grunn 

 Hydrogeologiske undersøkelser ved alternativ B og C  

 Bedre grunnundersøkelser for brufundamentene og grunnens bæreevne for større 

oppfyllinger/behov for lette fyllinger  

 Undersøkelser for vurdering av svakhetssoner som krysser tunnelen gjennom 

Hanneviktoppen, hydrogeologiske undersøkelser 

 

 

Forurenset grunn 

Det må antas at det er forekomster med forurenset grunn i området fra tunnelutløp og vestover 

forbi jernbaneområdet og industriområder i retning Glencore. Det kan antas at 

forurensningsgraden i jordmassene varierer sterkt på denne strekningen. Det er 3 bensinstasjoner i 

området. Dessuten er jordmasser i tilknytning til sterkt trafikkerte veger, nesten uten unntak, 

påvirket av trafikkforurensning og kan derfor bli klassifisert som forurenset grunn, dvs. jord der 

konsentrasjonen av helse- og miljøfarlige stoffer overstiger fastsatte normverdier.  

 

Det skal i første omgang gjennomføres en såkalt fase-1 undersøkelse av områder hvor det kan bli 

behov for graving og masseforflytning. Denne innledende undersøkelsen vil avklare hvor det er 

sannsynlig å finne forurensede masser og hvor det er behov for å gjennomføre nærmere 

undersøkelser med tilhørende prøvetaking og analyser. Resultater fra undersøkelser av 

forurensningsgraden vil i sin tur bli lagt til grunn for en tiltaksplan som gir føringer for 

massehåndtering.  
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Hydrogeologiske undersøkelser ved alternativ B og C  

Hvis alternativ B eller C velges i neste fase bør det gjennomføres kompletterende hydrogeologiske 

undersøkelser. Undersøkelsene utføres for å få et bedre bilde av vannstrømningen nedover dalen, 

og problematikken ved en eventuelt spuntet byggegrop.  

 

 

Geotekniske undersøkelser 

Kompletterende geotekniske grunnundersøkelser er påbegynt og antas å være ferdige i løpet av 

våren 2014. Dette utføres for å få bedre jordparametere for planlagt veg og konstruksjoner, ikke 

for å skille mellom de ulike alternativene på Gartnerløkka.  

 

 

Bergmekaniske undersøkelser 

Det er utført 15 fjellkontrollboringer i første omgang av boreprogrammet (juni 2013). Disse 

boringene omfatter punkter langs hele tunnellengden. Det er gjennomført 8 nye 

fjellkontrollboringer (desember 2013) over svakhetssone på Hanneviktoppen. Disse ble 

gjennomført for å finne dybde til fast fjell i området der svakhetssonen er antatt som størst. 

 

Det er utført kjerneboringer gjennom de to største svakhetssonene som krysser tunnelen for å 

kartlegge dybde og omfang av svakhetssonene. Det vil være behov for hydrogeologiske 

undersøkelser på Hanneviktoppen og bedre kartlegging av bergartskvaliteten før bygging.  

 

7.9 Oppsummering samfunnsmessig konsekvenser 
Alternativ A har kortest anleggstid og gir minst anleggsstøy. Alternativ B har noe lengre anleggstid, 

mens alternativ C har klart lengst anleggstid.  

Ny E39 vil gi bedre trafikkflyt enn i dag i alle tre alternativer, og dette er positivt for virksomhetene 

i planområdet og generelt for befolkning og næringsliv i regionen. For store bedrifter og 

virksomheter som Glencore, havna og jernbanen kan ny E18/E39 gjennomføres uten at dette går 

ut over virksomhetene utenom anleggsperioden. Ny E39 vil være viktig for at havna og 

ferjetrafikken skal kunne utvikle seg videre, bl.a. med ny adkomst direkte til E18/E39.  

Alternativ C har en klar ulempe ved at det ikke kan kombineres med nytt sidespor til 

ferjeterminalen for overføring gods bane – ferje. For alternativ C blir Havnegata liggende på 

bakkeplan, og areal til havneformål blir dermed mindre for alternativ C.  

For attraktivt sykkelnett betraktes C som best, men B er også vesentlig bedre enn A. 

For de samfunnsmessige konsekvensene er alternativ B best. Alternativ B har noe bedre 

tilfredsstillende konsekvens for disse temaene enn alternativ A. Alternativ C er vesentlig dårligere. 
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8 SAMLET VURDERING OG ANBEFALING 
Først gjøres det en oppsummering av prissatte konsekvenser (kapittel 5), ikke-prissatte 

konsekvenser (kapittel 6) og samfunnsmessige konsekvenser (kapittel 7), og det gjøres en samlet 

rangering for disse temaene (samfunnsøkonomisk vurdering). Deretter vurderes alternativene i 

forhold de prosjektspesifikke målsettingene som er satt for prosjektet. 

Det drøftes og begrunnes videre om hensynene til prosjektspesifikke målsettingene tilsier endring 

av rangering av alternativene.  

Fordi det bare er ett alternativ for strekningen Kolsdalen – Meieriet, vil det være forskjellene på 

strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen som skiller vurderingen av alternativene.  

 

8.1 Prissatte konsekvenser 
Konsekvensene for alternativene er i dette kapitlet beskrevet og oppsummert for hele strekningen 

Gartnerløkka – Meieriet.  

Tabell 62: Netto nytte og netto nytte pr. budsjettkrone, jf. Tabell 16 og Tabell 17 

 

Netto nytte (millioner kroner diskontert) 

Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Trafikant- og transportbrukernytte 2 593,8 2 593,8 2 593,8 

Operatørnytte 46,4 46,4 46,4 

Budsjettvirkning for det offentlige -2 198,5 -2 438,2 -2 625,0 

Ulykker 168,8 168,8 168,8 

Global og regional luftforurensning -3,7 -8,1 -17,9 

Skattekostnader -439,7 -487,6 -525,0 

Sum netto nytte 167,0 -125,0 -358,9 

Netto nytte pr. budsjettkrone 0,08 -0,05 -0,14 

Rangering 1 2 3 

 

Alternativ A gir liten positiv samfunnsøkonomisk nytte og alternativ B gir liten negativ 

samfunnsøkonomisk nytte. Når et prosjekt ikke er samfunnsøkonomisk nyttig betyr det at 

kostnadene for prosjektet er dyrere enn det samfunnet får igjen i nytte for de virkninger som kan 

prissettes.  

Alternativ A kommer best ut av alternativene, og dette skyldes hovedsakelig at 

investeringskostnadene (anleggskostnadene) er lavere for dette alternativet. Nedsenkede løsninger 

for E18/E39 koster mer enn bru-løsninger. Da alle alternativene har det samme trafikksystemet blir 

det liten forskjell i trafikant- og transportnytte-beregningen mellom alternativene. Dette utgjør ofte 

den største nyttekomponenten for de prissatte konsekvensene. Følgelig blir det forskjell i 

investeringskostnaden som utgjør den største forskjell mellom alternativene i netto-nytte-

beregningen. Dette innebærer at en anbefaling av et annet alternativ enn alternativ A må 

begrunnes med at den ikke prissatte nytten vi oppnår i alternativ B er større enn merkostnaden. 
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Denne nytten må da være verdt mer enn 292 millioner kroner. Dersom alternativ C skulle velges, 

må nytten være mer verdt enn 526 millioner kroner i forhold til alternativ A.   

Nytte som er beregnet her er bare knyttet opp mot dette prosjektet. Dette prosjektet er imidlertid 

et av flere tiltak som inngår i en samlet tiltakspakke. Denne pakken inneholder både 

investeringsprosjekter og trafikkregulerende tiltak, der nytten kommer av den samlede effekten av 

tiltakene. Siden dette er ett av de første tiltakene i denne tiltakspakken, speiler ikke denne 

beregningen mernytten for hele Kristiansandsregionen dette prosjektet kan medføre når andre 

tiltak også er gjennomført. Prosjektet er en forutsetning for å hente ut en samlet nytte og 

oppnåelse av målsetningene som ble satt i konseptvalgutredningen for Samferdselspakke 2 for 

Kristiansandsregionen.  

 

8.2 Ikke-prissatte konsekvenser 
Konsekvensene for alternativene er i dette kapitlet beskrevet og oppsummert først for de tre 

alternativene for strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen, og deretter for strekningen Kolsdalen – 

Meieriet. Fordi det bare er ett alternativ for strekningen Kolsdalen – Meieriet, vil det være 

forskjellene på strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen som skiller vurderingen av alternativene.  

Tabell 63: Samlet vurdering av ikke-prissatte konsekvenser 

Alternativ 
Alternativ A 
Gartnerløkka 
- Kolsdalen 

Alternativ B 
Gartnerløkka 
- Kolsdalen 

Alternativ C 
Gartnerløkka 
- Kolsdalen 

Kolsdalen-
Meieriet 

Referanse 

Landskapsbilde 0/+ +/++ ++ - 

Tabell 25 og  

Tabell 26 s. 

111 

Nærmiljø og friluftsliv + +/++ ++ 0/+ 
Tabell 33 og 
Tabell 34 s. 

123 

Naturmiljø 0 0 0/- - 
Tabell 41 og 
Tabell 42 s. 

133 

Kulturmiljø 0/- + +/++ 0/- 
Tabell 48 og 
Tabell 49 s. 

147 

Vurdering av samlet 
nytte 

0/+ + +/++ 0/-   

Rangering 3 2 1 
Ingen 

rangering 
  

 

De største positive konsekvensene er knyttet til at det visuelle uttrykket på Gartnerløkka blir bedre 

ved at dagens høybru og lavbru rives. Samtidig ivaretas hensynet til Kvadraturen og 

renessanseplanen best ved at bruene rives og erstattes av kulvert. De største negative 

konsekvensene er knyttet til barrierevirkningen på Gartnerløkka og tilpasningen til Kvadraturen 

som er Kristiansands sterkeste identitet. Dette hensynet er best ivaretatt når veganlegget legges i 

kulvert på Gartnerløkka, altså i alternativene B og C. 
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8.3 Samfunnsmessige konsekvenser 
Konsekvensene for alternativene er i dette kapitlet beskrevet for hele strekningen Gartnerløkka – 

Meieriet.  

Tabell 64: Oppsummering samfunnsmessige konsekvenser for alle alternativene 

Tema 
Alternativ A 

Gartnerløkka - 
Meieriet 

Alternativ B 
Gartnerløkka - 

Meieriet 

Alternativ C 
Gartnerløkka - 

Meieriet 
Referanse 

Lokal og regional 
utvikling 

++ ++ + 
Tabell 56, s. 

161 

Gang- og sykkeltrafikk + ++ ++/+++ 
Tabell 57, s. 

164 

Kollektivtrafikk ++ ++ ++ 
Tabell 58, s. 

165 

ROS-analyse 
(driftsfasen) 

++ +/++ +/++ 

 

Tabell 60, s. 
166 

Anleggsperioden - --/- -- 

 

Tabell 61, s. 

169 

Rangering 2 1 3   

 

Temaene er ikke vektet likt, da det er lagt størst vekt på de tre første temaene, og spesielt hensyn 

til gange og sykkel. Forhold beskrevet i ROS-analysen og for anleggsperioden avbøtes eller er 

midlertidig, mens forhold for lokal og regionale utvikling og transportmønster er varig.  

Alternativ A og B er best på lokal og regional utvikling. Alternativ C er klart dårligst for dette 

temaet.  

Alternativ C er noe bedre enn B for gang- og sykkeltrafikk, men B vurderes som vesentlig bedre 

enn A.  

For kollektivtrafikk regnes alternativene som like.  

For de samfunnsmessige konsekvensene er alternativ B best. Alternativ B har noe mer 

tilfredsstillende konsekvens for disse temaene enn alternativ A. Alternativ C er vesentlig dårligere. 
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8.4 Drøfting av prosjektspesifikke mål 

Tabell 65: Mål som er satt for tiltaket – oversikt over måloppnåelse 

Vedtatte mål for tiltaket Alternativ 0 Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Vegstrekningen skal ha 
god framkommelighet - 
dagens kjøretid i rush 
skal reduseres vesentlig 
i forhold til i dag 

Ingen 
måloppnåelse i 
rushtidstrafikken 

 

God måloppnåelse for alle alternativene fram til 2040. God 
måloppnåelse også i 2040 dersom Ytre ringveg er ferdigstilt. 
Ellers vil måloppnåelse avhenge av andre tiltak som 
iverksettes for trafikkstyring i Kristiansand. 

Kollektivtrafikken skal 
ikke hindres av annen 
trafikk i rushtiden 

Ikke hinderfri 
framkommelighet i 
vestlig retning. 
Ingen 
måloppnåelse. 

God måloppnåelse for alle alternativene 

Sykkeltrafikken skal gis 
attraktive løsninger med 
vekt på god og hurtig 
framkommelighet 

Sammenhengende 
sykkeltrasé, men 
flere vanskelige 
krysningspunkter, 
stigningsforhold og 
siktforhold. 

Ingen 
måloppnåelse 

God kapasitet og 
framkommelighet. 
Mange (6) 
krysninger i 
kulvert reduserer 
attraktiviteten.  

Mindre god 
måloppnåelse 

God kapasitet og 
framkommelighet, 
og flere 
krysningsmuligheter 
enn i A. Færre 
krysninger i kulvert, 
flere på gang- og 
sykkelbru enn i A.  

God måloppnåelse 

God kapasitet og 
framkommelighet 
og flest 
krysningsmuligheter 
av alle 
alternativene. Best 
kvalitet på 
krysningspunktene, 
flest på gang- og 
sykkelbruer.  

God måloppnåelse 

Et veganlegg med best 
mulig tilpasning til byen 
og som forbedrer 
bybildet i forhold til 
dagens veganlegg 

Dagens høybru er 
lite tilpasset by- og 
landskapsbildet. 

Liten grad av 
måloppnåelse 

Det nye 
veganlegget gir 
en bedre løsning 
enn alternativ 0, 
men en ny bru på 
Gartnerløkka vil 
fortsatt utgjøre en 
visuell barriere. 
På den øvrige 
strekningen vil 
nær- og 
fjernvirkning bli 
bedre ved at 
øvrige bruer blir 
lavere enn dagens 
høybru.  

Liten grad av 
måloppnåelse 

Det nye 
veganlegget gir en 
bedre løsning enn 
alternativ A fordi 
vegen legges i 
kulvert under 
Gartnerløkka og det 
vil gi et mindre 
dominerende 
veganlegg og en 
bedre forbindelse 
mot bydelen Grim 
og Baneheia. Den 
øvrige strekningen 
vil bli lik alternativ 
A.  

Delvis god 
måloppnåelse 

Det nye 
veganlegget gir en 
bedre løsning enn 
alternativ A og B 
fordi vegen legges i 
kulvert både under 
Gartnerløkka og 
jernbanen. Vegen vil 
ligge lavere og 
utgjøre en mindre 
visuell barriere ved 
Bellevue, Arkivet og 
Samsen enn i A og 
B.  

God måloppnåelse 

Samlet vurdering av 
måloppnåelse ev. 
rangering av 
alternativer etter 
måloppnåelse 

Ingen 
måloppnåelse 

Mindre bra på 
delmål 4 bybilde 

Tilfredsstillende 
måloppnåelse 

Bedre enn A, 
spesielt for bybilde 

God måloppnåelse 

Noe bedre enn B 

God måloppnåelse 

Rangering av 
alternativer etter 
måloppnåelse 

0 3 2 1 

 

Alle tre alternativene oppfattes som betraktelig bedre enn alternativ 0 for alle de satte 

prosjektmålene. Det er prosjektmålene knyttet til tilpasning til bybilde og sykkeltrafikk som i første 

rekke skiller alternativene, men dette er allerede behandlet under kapittel 6 ikke-prissatte 
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konsekvenser og kapittel 7 samfunnsmessige konsekvenser. Måloppnåelse av de prosjektspesifikke 

mål gir derfor ingen endring i rangering av prosjektene.  

Måloppnåelse i forhold til belønningsavtalen er beskrevet i kapittel 7.2. I dette prosjektet er det 

lagt stor vekt på å tilrettelegge for gående og syklende, samt god framkommelighet for 

kollektivtrafikken. Det vil likevel være samlet sum av virkemidler som vil gi ønsket virkning samlet. 

Alternativ A og B ivaretar også nasjonale mål. Unntak kan være for alternativ C som ikke 

tilfredsstiller tilrettelegging for transport fra ferje til jernbane for å unngå økt godstransport med 

bil, jf. målene i Nasjonal transportplan 2014–2023.  
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8.5 Anbefaling  

Tabell 66: Sammenstilling, samlet rangering og anbefaling av de ulike alternativene 

  Alternativ A Alternativ B Alternativ C Referanse 

Prissatt netto nytte (millioner kr 
diskontert) og rangering 

167,0 

1 

-125,0 

2 

-358,9 

3 

Tabell 62, s. 
171 

Ikke-prissatte, samlet vurdering og 
rangering 

Noe positiv 

(0/+) 

3 

Mer positiv 

(+) 

2 

Mest positiv 

 (+/++) 

1 

Tabell 63, s. 
172 

Samfunnsmessige konsekvenser 2 1 3 
Tabell 64, s. 
173 

Måloppnåelse 
Tilfredsstillende 
måloppnåelse 

God 
måloppnåelse 

God 
måloppnåelse 

Tabell 65, s. 
174 

Samlet rangering 2 1 3 

 
 

For prissatte konsekvenser er alternativ A samfunnsøkonomisk nyttig, mens alternativ B  har litt 

negativ samfunnsøkonomisk nytte. Alternativ C har størst negativ nytte. Alternativ A kommer best 

ut av alternativene,  og dette skyldes hovedsakelig at investeringskostnadene (anleggskostnadene) 

er lavere for dette alternativet. Nedsenkede løsninger for E18/E39 koster mer enn bru-løsninger. 

Da alle alternativene har det samme trafikksystemet blir det liten forskjell i trafikant- og 

transportnytte-beregningen mellom alternativene. Dette medfører at trafikant- og transportnytte er 

lik i alle alternativene. Dette utgjør den største nyttekomponenten for de prissatte konsekvensene. 

Følgelig blir det forskjell i investeringskostnaden som utgjør den største forskjell mellom 

alternativene i netto-nytte-beregningen. Dette innebærer at en anbefaling av et annet alternativ 

enn alternativ A må begrunnes med at den ikke prissatte nytten vi oppnår i alternativ B, er større 

enn merkostnaden. Denne nytten må da være verdt mer enn 292 millioner kroner. Dersom 

alternativ C skulle velges, må nytten være mer verdt enn 526 millioner kroner i forhold til 

alternativ A.   

Alternativ A er samlet sett best for de prissatte tema. 

For ikke-prissatte konsekvenser er det i første rekke kulturmiljø og kulturminner, inkludert 

bybildet, som skiller alternativene for de ikke-prissatte temaene. Det er tilpasning til kirkegården 

og bybildet ved Gartnerløkka som skiller, og som også tillegges meget stor vekt i samlet vurdering. 

Kvadraturen og Gartnerløkka er vurdert som de viktigste og mest tungtveiende delområdene. 

Alternativ B og C skiller seg positivt ut for bybildet ved at ny E18/E39 blir lagt i kulvert under 

Gartnerløkka. Videre er alternativ C noe bedre enn B fordi ny E18/E39 blir lagt i kulvert også under 

jernbanen. Alternativ B er betydelig bedre enn alternativ A fordi B ivaretar tilpasningen til 

Kvadraturen på Gartnerløkka. Det gjør ikke alternativ A. Alternativ A er klart dårligst ved 

Gartnerløkka, da E18 legges på bru over.  

Alternativ C anses å være det beste, fordi den har den beste løsningen for gående og syklende, 

samt at veganleggets barrierevirkning på Gartnerløkka blir minst. Alternativ B er bedre enn 

alternativ A.  

Alternativ C er samlet sett best for de ikke-prissatte tema. 

For de samfunnsmessige konsekvensene er det lokal og regional utvikling og tilrettelegging for 

sykkel og gange som skiller mest. Alternativ C har en klar ulempe ved at det ikke kan kombineres 

med nytt sidespor til ferjeterminalen for overføring av gods mellom ferje og jernbane. Alternativ C 
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krever også større arealbeslag i havna enn alternativ A og B. For tilrettelegging av gang- og 

sykkeltrafikk er alternativ C best, mens alternativ B er bedre enn alternativ A. 

Alternativ B er samlet sett best for de samfunnsmessige tema. 

Alle alternativer ivaretar også nasjonale, regionale og lokale mål og føringer beskrevet i kapittel 

1.4 og kapittel 2, så langt prosjektene er utredet og vist i denne omgang. Unntak kan være for 

alternativ C som ikke tilfredsstiller tilrettelegging for transport fra båt til bane for å unngå økt 

godstransport med bil, jf. målene i Nasjonal transportplan 2014–2023.  

 

Samlet samfunnsøkonomisk vurdering  

Alternativ A er best på prissatte konsekvenser, hovedsakelig som følge av at alternativet har lavest 

investeringskostnad.  

Alternativ C har høyest investeringskostnad, medfører størst arealbeslag for ferjehavna og gir ikke 

mulighet for jernbanespor til havneområdet for overføring av gods fra ferje til jernbane. Disse 

forholdene til havna vurderes som så viktige at alternativ C ikke anbefales gjennomført, og Statens 

vegvesen varsler innsigelse til dette alternativet.  

Alternativ B er vesentlig bedre for kulturminner og kulturmiljø, inkludert bybilde, enn A, og gir 

samlet sett bedre konsekvens for de ikke-prissatte tema. De positive forskjellene i ikke-prissatte og 

samfunnsmessige konsekvenser for alternativ B oppveier forskjellen i netto nytte mellom alternativ 

A og alternativ B. 

Alternativ B rangeres foran alternativ A, da alternativ B kan regnes som et balansert kompromiss 

som avveier ulikhetene mellom de ulike konsekvensene på en tilfredsstillende måte.  

Måloppnåelse av de prosjektspesifikke målene endrer ikke på rangeringen mellom 

alternativene A og B. Måloppnåelse av prosjektspesifikke mål vil heller styrke rangeringen.  

Det er heller ikke avdekket sikkerhetsforhold som kan gi utslag i endret rangering av alternativene. 

En samlet vurdering gir følgende konklusjon: 

 

Alternativ A Alternativ B Alternativ C 

Samlet rangering 2 1 3 

Anbefaling  Aksepteres Anbefales Innsigelse 
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