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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. 

Den fullstendige 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. 

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

Konsekvensutredningen legges nå ut til  
offentlig ettersyn.  
 
Eventuelle uttalelser til konsekvens- 
utredningen 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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BAKGRUNN FOR TILTAKET

I 2012 ble konseptvalgutredning (KVU) for 
samferdselspakke for Kristiansandsregionen 
vedtatt. 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 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 både på 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.

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

 

Bilde av dagens situasjon rundt Gartnerløkka. Foto: Kjell Inge Søreide
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BESKRIVELSE AV PROSJEKTET

Planområdet fra Gartnerløkka til Meieriet 
utgjør en strekning på 3,2 kilometer og 
omfatter E18/E39 fra Baneheitunnelen til 
Meieriet, tilhørende kryss med ramper, ny 
Havnegate fram til tilkobling med eksisterende 
Havnegate samt gjennomgående sykkelrute med 
tverrforbindelser. Tiltaket skal ivareta effektive 
løsninger for kollektivtrafikken og ha god 
tilgjengelighet til ferjeterminalen. 

Ny veg planlegges som nasjonal hovedveg H6 
etter Statens vegvesens håndbok 017 (2013).      
Dimensjoneringsklasse H6 benyttes for nasjonale 
hovedveger der arealdisponering og aktivitet 
inntil vegen gjør at fartsgrensen settes til 60 
km/t. 

Tverrsnitt nasjonal hovedveg H6 

TILTAKSBESKRIVELSE

I samsvar med anbefalingene i KVU for 
samferdselspakke for Kristiansandsregionen, er 
alle løsninger lagt i tilknytning til dagens E18/E39. 

Konsekvensutredningen utreder tre alternative 
løsninger som er ulike fra Gartnerløkka til 
Kolsdalen, men som er like fra Kolsdalen til 
Meieriet. 

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 en bru på hovedlinjen (krysset ved Arkivet).
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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.

Dagens situasjon med høybrua over Gartnerløkka (før 3-feltsløsningen)
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E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ A 

Utforming av alternativ A
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Lengdesnitt av alternativ A

Området ved Gartnerløkka sett fra Baneheia, 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.

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/
E39 ned til rundkjøringen på nivået under. Her 
går Havnegata mot sentrum østover, mens 
adkomst til ferjeterminalen (E39) går vestover 
fra rundkjøringen. Krysset ved Arkivet er plassert 

slik at det kan være tilkoblingspunkt for en ny 
rv. 9-trasé. Havnespor kan føres under E18 og 
Havnegata til ferjeterminalen.

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. 
Ved Duekniben krysser den igjen E39 på bru. 
Gang- og sykkelvegrute fra rv. 9/Setesdalsveien 
krysser under E18/E39 med ramper i kulvert 
øst for Gartnerløkkakrysset og kobles til 
sykkelekspressvegen i Tordenskjolds gate ved 
Slottet. 
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Brua over Gartnerløkka sett fra Vestre Strandgate, alternativ A 

Sykkelekspressvegen krysser jernbanen i separat bru, alternativ A
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Veganlegget og havneområdet sett fra Byfjorden. Illustrasjonen er lik for alternativ A og B 

E18/E39 vil begrense sikten fra Møllevannsveien mot havna. Ny bru kommer imidlertid lavere enn dagens høybru.  
Situasjonen er lik for alternativ A og B
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E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ B 

Utforming av alternativ B
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Lengdesnitt av alternativ B

I alternativ B legges E18/E39 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 i forhold til dagens nivå, noe 
som medfører at Vestre Strandgate må løftes noe 
mot krysset til Tordenskjolds gate. 

Rv. 9 og Vestre Strandgate har kryss i egen 
rundkjøring på bakkeplan over E18/E39 med 
forbindelse til E18/E39 i alle retninger. 

Kryssløsningen ved Arkivet blir tilsvarende 
som for alternativ A. 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.

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. Ved Duekniben krysser 
den igjen E18/E39 på bru. Gang- og sykkelvegrute 
fra rv. 9/ Setesdalsveien krysser over E18/
E39 på egen bru øst for krysset og føres ned til 
Tordenskjolds gate mot Vestre Strandgate. 

 
Området ved Gartnerløkka sett fra Baneheia, alternativ B
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Krysset på Gartnerløkka sett fra Vestre Strandgate, alternativ B 

Sykkelekspressvegen krysser jernbanen i separat bru, sett fra øst. Ved Samsen/Arkivet er det forbindelse til Møllevannsveien og til sentrum under 
E18/E39 og langs Havnegata, alternativ B
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Gang- og sykkelvegen ved Arkivet sett mot øst (alt. A og B).

Alternativ B sett fra vest mot Gartnerløkka
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E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen, alternativ C

Utforming av alternativ C 
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I alternativ C legges E18/E39 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 
alle retninger. 

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 
vesentlig lengre.

I dette alternativet kan det ikke legges nytt 
havnespor under Havnegata ut til ferjehavna. 

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 
krysser over E18/E39 i egen bru øst for krysset 
på Gartnerløkka og føres ned til Tordenskjolds 
gate mot Vestre Strandgate som i alternativ B. 
Da hele kryssområdet ligger lavere i alternativ 
C enn i B, vil denne sykkelruten få noe bedre 
stigningsforhold fra Tordenskjoldgate. 

Lengdesnitt av alternativ C
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Området ved Gartnerløkka sett fra Baneheia, alternativ C 

Sykkelekspressvegen krysser jernbanen i separat bru, her vist for alternativ C 
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Veganlegget og havneområdet sett fra Byfjorden, alternativ C 

Sykkelekspressvegen krysser jernbanene i separat bru. Ved Samsen er det forbindelse til Møllevannsveien, og til sentrum over E18/E39 og langs 
Havnegata. Sett over jernbanen fra øst, alternativ C
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E39 Kolsdalen - Meieriet

          
Utforming av ny 4-feltstunnel på strekningen Kolsdalen - Meieriet
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På strekningen fra Kolsdalen til Meieriet er det 
utredet én løsning for E39. 

E39 bygges i ny 4-feltstunnel i to løp fra Kolsdalen 
til Meieriet under Hannevikåsen. I Kolsdalen 
vil E39 være gjennomgående veg, mens 
Vågsbygdvegen flettes ut/inn på E39. 

Fra fjelltunnelen ved Meieriet legges E39 
i løsmassetunneler vestover gjennom 
kryssområdet. Nytt kryss med lokalveger 
løftes opp og legges på nytt terreng over 
løsmassetunnelene til E39. Krysset vil da bli 
liggende høyere enn dagens kryss. 

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 Hannevika fortsetter sykkelekspressvegen 
til Vågsbygd, mens sykkelruten som er en 
viktig hovedrute vestover fortsetter gjennom 
Hannevikdalen. Den følger på nordsiden av 
lokalvegen i Hannevikdalen som i dag, over E39-
tunnelene ved Meieriet, men i kulvert under 
Hellemyrbakken. Det gir gode stigningsforhold 
gjennom kryssområdet. Sykkelløsningen vil få en 
standardheving i bedre stignings-forhold, bedre 
kurvatur og større bredde.

Kolsdalen sett fra Dueknipen mot vest 



E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet Konsekvensutredning - kortversjon22

Parkeringsplass for industrien i Kolsdalen, sett mot vest 

Kartheikrysset sett mot øst 
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Løsninger for gang- og sykkeltrafikk

Sykkelekspressveg ved Samsen/Arkivet. Her er alternativ A vist som eksempel

God tilrettelegging for gang- og sykkeltrafikken er 
et sentralt mål i prosjektet. For alle alternativene 
er det lagt inn sykkelekspressveg fra 
Tordenskjoldgate ved Gartnerløkka til Hannevika. 

Alle krysninger med hovedvegen og sideveger 
er planskilte, med unntak av av- og påkjøringen 
til Statoils anlegg i Kolsdalen. Alle løsningene 
har brukrysning for sykkelekspressvegen 
over jernbanen og over E39 ved Duekniben. 
Sykkelvegen fra rv. 9/Setesdalsveien 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. 

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 har sykkelekspressvegen en økt bredde 
til 4 meter sykkelveg og 2 meter fortau. 

Ordinært tverrsnitt av sykkelekspressvegen 



E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet Konsekvensutredning - kortversjon24

 
Skjematisk prinsipp for sykkelekspressvegen med tverrforbindelse for strekningen Gartnerløkka – Statoil forbi Duekniben. Mulig plassering av 
bruene er vist med rød farge. Vist for alternativ B 
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Løsninger for kollektivtrafikk  

Bussholdeplasser ligger langs av- og pårampene ved Gartnerløkka

Kollektivløsningene er like for alle alternativene. 

Alle alternativene tar hensyn både til dagens 
og framtidige kollektivløsninger innenfor 
planområdet. Det legges til rette for at dagens 
kjøremønster via Havnegata kan opprettholdes. 
Samtidig gir alle alternativene mulighet for at 
bussrutene kan flyttes fra Havnegata til Vestre 
Strandgate. 

God trafikkavvikling på E39 gir også god 
framkommelighet for kollektivtrafikken på E39. 
Med en utvidelse til fire kjørefelt på strekningen 
vil det ikke være behov for egne gjennomgående 
kollektivfelt. Trafikkberegningene viser at 
kravet som ligger i hinderfri framføring av 

kollektivtrafikken oppfylles. Det gjøres likevel 
noen ekstra tiltak for å sikre at kollektivtrafikken 
kommer gjennom Gartnerløkkakrysset uten 
større hindringer.

Nye bussholdeplasser planlegges etablert på 
rampene i forbindelse med de nye kryssene ved  
Gartnerløkka og Arkivet i tillegg til Kolsdalen, 
Hannevika og Kartheikrysset.

I Kolsdalen og Hannevika brukes holdeplassene 
slik de etableres i forbindelse med Vågsbygd-  
vegprosjektet. Ved krysset ved Meieriet etableres 
holdeplasser langs lokalvegen ut fra krysset mot  
Hannevika.



E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet Konsekvensutredning - kortversjon26

INVESTERINGSKOSTNAD 

Investeringskostnadene angir hvor mye det vil 
koste å bygge veganlegget. Kostnadene er angitt i  
millioner 2014-kroner. På konsekvensutrednings-
nivå har beregningene en usikkerhet på +/- 25 %. 

Dette viser antatt variasjonsområde for endelig 
kostnad for tiltaket med den kunnskap en har om 
tiltaket på nåværende tidspunkt.

Beregnede kostnader (i millioner kroner) for alternativene 

Alternativ A B C

Forventet investeringskostnad 3 250 3 500 3 650

Kostnadsspenn +/- 25 % 2 440 – 4 060 2 620 – 4 370 2 740 – 4 560

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. 

De prissatte konsekvensene beregnes på 
grunnlag av kvantifiserte effekter som  
er verdsatt i kroner.

Prissatte konsekvenser

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 0,08 -0,05 -0,14

Rangering prissatte konsekvenser 1 2 3

SAMFUNNSØKONOMI
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Alternativ A gir liten positiv samfunnsøkonomisk 
nytte og alternativ B gir liten negativ nytte. 
Alternativ C gir størst negativ 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 for 
beregning av prissatte konsekvenser. Alternativ B 
er nest best, og alternativ C er dårligst. 

Forskjellene i netto nytte skyldes hovedsakelig 
at investeringskostnadene (anleggskostnadene) 
er lavest for alternativ A og høyest for alternativ 
C. 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 i nye transportprosjekter ofte den 
største nyttekomponenten for de prissatte 
konsekvensene. Følgelig blir det forskjell i 
investerings-kostnaden 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 ett av flere tiltak som inngår 
i en samlet tiltakspakke. Denne pakken 
inneholder både investerings-prosjekter og 
trafikkregulerende tiltak, der nytten kommer av 
den samlede effekten av tiltakene. Fordi dette 
er et av de første tiltakene i tiltakspakken for 
Kristiansandsregionen, gjenspeiler ikke dette   
tiltaket alene den mernytten prosjektet gir for 
hele Kristiansandsregionen, før ett eller flere 
av de andre tiltakene også er gjennomført. 
Prosjektet er en forutsetning for å hente ut en 
samlet nytte og oppnåelse av målsetningene som 
ble satt i konseptvalgutredningen.

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 avviklings-problemer i rushtiden. 

Ikke-prissatte konsekvenser

De ikke-prissatte konsekvensene omhandler 
temaer der virkningene av ny veg ikke kan 
kostnadsberegnes. Konsekvensene vurderes iht. 
Statens vegvesens håndbok 140 på en skala som 

går fra meget stor negativ konsekvens  
(----) til meget stor positiv konsekvens (++++). Alle 
vurderinger er gjort i forhold til dagens situasjon.

Konsekvensvurdering for ikke-prissatte temaer

TEMA ALTERNATIV

MILJØKONSEKVENSER
Gartnerløkka 
– Kolsdalen              
Alternativ A

Gartnerløkka 
– Kolsdalen         
Alternativ B

Gartnerløkka 
– Kolsdalen           
Alternativ C

Kolsdalen -       
Meieriet

Landskapsbilde/bybilde 0/+ +/++ ++ -

Nærmiljø og friluftsliv + +/++ ++ 0/+

Naturmiljø 0 0 0/- -

Kulturmiljø og kulturminner 0/- + +/++ 0/-

Rangering ikke-prissatte konsekvenser 3 2 1 Rangeres ikke
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I alternativ A legges ny E18 på bru over Gartnerløkka 

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 renessanse-
planen 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. 

Landskapsbilde/bybilde

På strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen legges 
alle alternativer lenger sør enn dagens E18/E39 
og lavere enn dagens høybru. Dette er positivt 
for kirkegården, bebyggelsen på Bellevue med 
Samsen og Arkivet og for fjernvirkningen sett fra 
Byfjorden. I alle alternativene rives eksisterende 
Vesterveibru med tilhørende bygning og 
eksisterende høybru samt bensinstasjonen på 
Gartnerløkka. Dette er positivt da området vil 
få et mer strukturert og ensartet formspråk. 
I alternativ B og C legges ny E18/E39 i kulvert 
under Gartnerløkka, noe som gir et enda bedre 

visuelt uttrykk enn alternativ A der vegen legges 
på bru over Gartnerløkka.  Spesielt styrkes den 
visuelle forbindelsen mellom Kvadraturen, Grim 
og Baneheia ved at E18/E39 legges i kulvert 
under Gartnerløkka. På strekningen Kolsdalen – 
Meieriet medfører ny veg arealbeslag i et viktig 
grøntområde. Det gjenstående arealet er likevel 
tilstrekkelig stort til at det fortsatt vil utgjøre en 
buffer mot boligområdene. Fjernvirkningene vil 
være av begrenset omfang. 
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I alternativ B og C legges ny E18 i kulvert under Gartnerløkka som gir et bedre visuelt uttrykk og styrker den visuelle forbindelsen mellom 
Kvadraturen, Grim og Baneheia 

Nærmiljø og friluftsliv

På strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen 
legges alle alternativer lenger sør enn dagens 
E18/E39 og dette er positivt for nærmiljøet 
i boligområdene og for kirkegården. Det blir 
mindre støy og større distanse til veganlegget. 
Det er uheldig at Rundingen og Bellevueparken 
på sørsiden av dagens E18/E39 forsvinner, men 
parkarealene kan erstattes av et nytt parkbelte 
langs ny gang- og sykkelveg på strekningen 
Samsen – Duekniben.  I alle alternativene blir 
situasjonen for gang- og sykkeltrafikken bedre 

enn i dag og best i alternativ C. Alternativ C har 
flest krysningspunkter på bru, som anses som 
en bedre løsning enn underganger. Alternativ 
B anses som bedre enn alternativ A fordi 
det er flere og bedre krysningsmuligheter. 
På strekningen Kolsdalen – Meieriet blir 
støysituasjonen for boligene i Hannevika og 
på Eigevannskollen noe endret, men totalt blir 
situasjonen bedre. Gående og syklende ved 
Kartheia og Meieriet får en bedre situasjon. 

Mulig utforming av ny gang- og sykkelbru ved Duekniben. Løsningen er lik for alle alternativene 
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Kulturmiljø og kulturminner

Alle alternativene berører stort sett arealer 
uten verdi for naturmiljøet. I alternativ B og C 
kan anleggelse av kulvert under Gartnerløkka 
gjøre området sårbar for grunnvannsendringer 
som kan medføre redusert næringstilførsel for 

trærne på kirkegården.  I området ”Heiene” 
blir to naturtypelokaliteter vesentlig berørt, 
men lokalitetene er fra før negativt påvirket av 
veganlegg, forsøpling og invadering av fremmede 
arter.

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. 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 områdene langs 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. På strekningen 
Kolsdalen – Meieriet berører tiltaket Gamle 
Flekkerøyvei som er et allerede berørt 
kulturminne.

Oppsummering ikke-prissatte konsekvenser

For de ikke-prissatte konsekvensene er alternativ 
C best, og alternativ A er dårligst. Det er i første 
rekke forhold til bybilde ved Gartnerløkka, 

forholdet til Kvadraturen og renessanseplanen, 
og nærmiljø og friluftsliv som skiller 
alternativene.

SAMFUNNSMESSIGE KONSEKVENSER

Tema Alternativ A Gartnerløkka - 
Meieriet

Alternativ B Gartnerløkka - 
Meieriet

Alternativ C Gartnerløkka - 
Meieriet

Lokal og regional utvikling ++ ++ +

Gang- og sykkeltrafikk + ++ ++/+++

Kollektivtrafikk ++ ++ ++

ROS-analyse (driftsfasen) ++ +/++ +/++

Anleggsperioden - --/- --

Rangering samfunnsmessige 
konsekvenser 2 1 3

Lokal og regional utvikling 

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 virksomhetene.

For store bedrifter og virksomheter i 
tiltaksområdet, som havna, jernbanen og 

Naturmiljø 
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Glencore, kan ny E39 gjennomføres uten at 
dette gir vesentlig negativ konsekvens for 
virksomhetene. Nytt kryss ved Arkivet gir 
direkteadkomst fra ferjehavnområdet til ny E18/
E39. Bedre trafikkavvikling er viktig for at havna 
og ferjetrafikken skal ha utviklingsmuligheter. Alle 
alternativene medfører arealbeslag på havna. For 
alternativ A og B er netto arealbeslag ca. 4,3 daa, 
mens det er størst for alternativ C med ca. 8,5 
daa. 

For alternativ A og B kan det etableres sidespor 
for direktetransport av gods fra ferje til bane, 
men dette kan ikke etableres i alternativ C.

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. 
Begge planene legges opp til å bli fremmet 
samtidig.  

Samferdselspakke Kristiansand

Dette tiltaket er ett av mange tiltak i en 
omfattende og variert sammensatt tiltakspakke, 
og utformingen av enkelttiltakene er også 
avhengigheter til løsninger i andre tiltakspakken. 

Det er derfor vanskelig å beskrive trafikal virkning 
og angi nytte og konsekvenser av de første 
enkelttiltakene i en 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. 

Dette prosjektet har lagt stor vekt på gode tiltak 
for gående og syklende og god framkommelighet 
for kollektivtrafikken. Det er også lagt vekt på 

et fleksibelt og robust trafikksystem som kan 
tilpasse seg endringer i behov i framtida. 

Fram til Ytre ringveg er etablert, skal dette 
prosjektet også ivareta gjennomfartsfunksjonen 
som Ytre ringveg skal dekke i framtiden. Kapasitet 
og framkommelighet på denne strekningen 
vil være avhengig av gjennomføringstidspunkt 
for Ytre ringveg og bruk av andre tiltak i 
samferdselspakken. Dette prosjektet gir mulighet 
for kobling av ny rv. 9 i nytt kryss ved Arkivet, 
som også kobler sammen ny Havnegate og 
direkteadkomst til ferjehavna. Rundkjøringen på 
Gartnerløkka knytter Kvadraturen til E18 med fire 
felt fra Vestre Strandgate.

Gang- og sykkeltrafikk

Da gang- og sykkeltrafikk er et så sentralt 
mål i dette prosjektet, er det gjort en egen 
oppsummering av temaet, spesielt med tanke på 
attraktivitet og reiseopplevelse.

Løsningene i alle alternativene har ivaretatt krav 
til sykkelanlegg gitt i Statens vegvesen Håndbok 
233 Sykkelhåndboka:

•	 Helhetlig

•	 Ensartet

•	 Enkelt

•	 Trafikksikkert

•	 Lesbart

•	 Godt vedlikehold

Løsningene gir et sykkelvegnett for området 
som blir betydelig mer attraktivt enn dagens 

løsning, med bedre kvalitet, både når 
det gjelder trafikksikkerhet, frisikt, antall 
krysningsmuligheter og opplevelse. Alle 
alternativene ivaretar sykkelhandlingsplanens 
krav til en sykkelekspressrute med 
god  kapasitet, god linjeføring, god flyt og 
framkommelighet og med forgreininger til ulike 
målpunkter utenfor sykkelekspressruten. 

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 gjennom 
underganger. Det er i første rekke omfang av 
underganger som skiller alternativene. 

I alternativ A krysser sykkelekspressvegen i 
undergang under Vestre Strandgate og videre i 
ny undergang under E18/E39 ved Quadrum til 
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Kollektivtrafikk

Som for gange og sykkel er kollektivtransport et 
helt sentralt mål i prosjektet. 

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 dagens situasjon er det noen egne 
kollektivtiltak på strekningen. Utenom disse, 
opplever kollektivtransporten de samme 
framkommelighetsproblemene som øvrig trafikk. 
Nytt vegsystem for E18/E39 Gartnerløkka – 
Meieriet er tilpasset en framtidig situasjon med 
terminaler i begge retninger i Vestre Strandgate. 

Det nye kjøremønsteret for kollektivtrafikken 
i Vestre Strandgate vil, i forhold til dagens 
kollektivtraséer, ikke medføre innkorting av 
kjørerute. 

Med nytt vegsystem vil bedre avvikling i 
rushtrafikken på E39 og tilhørende kryss 
medføre at dagens forsinkelser forsvinner, også 
i rushtrafikken. I forbindelse med kryssene 
på Gartnerløkka og Arkivet er det opprettet 
nye holdeplasser for pendelbusser øst-vest 
utenom sentrum.  Det gjøres også ekstra 
tiltak i Gartnerløkkakrysset for å prioritere 
kollektivtrafikken. Trafikkberegningene viser 
at kravet som ligger i hinderfri framføring av 
kollektivtrafikken oppfylles.

Det vil være nødvendig å opprettholde dagens 
kollektivfelt i Vestre Strandgate for å kunne 
prioritere kollektivtrafikken her. 

Nytt vegnett gir større fleksibilitet enn dagens 
vegnett i forhold til å variere kjøremønstre. Alle 
alternativene betraktes som like. 

Beredskap og ulykkesrisiko

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 
henholdsvis en og to kulverter, og derfor er 

avhengig av et velfungerende pumpesystem for 
håndtering av overvann. Det er ingen vesentlige 
forskjeller i risiko tilknyttet trafikale eller 
geologiske forhold. 

ROS-analysen vil bli videreført i forbindelse med 
reguleringsplanen. 

kirkegårdsiden. Det er fire 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. Det er to tverrforbindelser 
i underganger. 

For alternativ C er det bare sykkelekspressvegens 
krysning under Vestre Strandgate som er lagt i en 
undergang. 

Alternativene gir derfor gode muligheter for 
overføring av transport fra bil til sykkel, selv om 
dette også er avhengig av andre tiltak. 

Omfang av underganger betraktes som en 
vesentlig kvalitetsforskjell på alternativene, 
særlig da flere av disse blir relativt lange. Det blir 
en klar forskjell i rangeringen, der C er best, men 
B er vesentlig bedre enn A. 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. Alle alternativene kan 
anbefales.
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Konsekvenser i anleggsperioden 
Krav til trafikkavvikling gjennom anleggsområdet 
fører til en rekke ekstra tiltak i anleggsperioden. 

Faseplaner for anleggsgjennomføring for 
alle alternativer følger samme prinsipp, med 
midlertidig bru over Gartnerløkka og 4 felt 
på Vesterveibrua i anleggsperioden. For 
alternativ B og C, som går 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. 

Alternativ A og B krysser jernbanesporene i 
nye bruer, mens alternativ C krysset under 
sporene i kulvert. For begge varianter er 
det avgjørende med et samarbeid med 
Jernbaneverket om gjennomføring av 
midlertidige løsninger i anleggsperioden.  Både 
vekselbruk av stasjonsområdet og midlertidig 
flytting av stasjonen i anleggsperioden er 
alternativer som må utredes i det videre 
planarbeidet.  Midlertidig tiltak kan utgjøre 
en stor del av anleggskostnadene, og utgjør 
en betydelig usikkerhet i kostnadsoverslaget. 
Jernbaneverket står foran en hovedombygging 
av stasjonsområdet, og det vil være betydelige 

besparelser og praktiske fordeler dersom 
vegtiltaket og ombyggingen av Kristiansand 
stasjon kan gjennomføres samtidig. 

Anleggsperioden er anslått til ca. 3,5 år for 
alternativ A, 4 år for alternativ B og 5 år for 
alternativ C. 

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.

Anleggsperioden vil alltid regnes som negativ 
konsekvens i forhold til ikke å gjennomføre tiltak, 
slik at alle løsningene vil komme ut med negativ 
konsekvens.

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).

Det vil bli arbeidet mer med konsekvenser 
i anleggsperioden i forbindelse med 
reguleringsplanen. 

Oppsummering samfunnsmessige konsekvenser

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.

Det er spesielt forhold til ferjehavna og de 
manglende mulighetene for gods fra ferje til bane 
som er ugunstig ved alternativ C. 
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ANBEFALING 

Statens vegvesen Region sør anbefaler at ny E18/E39 baseres på alternativ B.

Alternativ A Alternativ B Alternativ C

Samlet rangering 2 1 3

Anbefaling Aksepteres Anbefales Innsigelse

For prissatte konsekvenser er alternativ A litt 
samfunnsøkonomisk nyttig, mens alternativ 
B har litt negativ nytte. Alternativ C har 
størst negativ 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. 

Da alle alternativene har det 
samme trafikksystemet blir det liten 
forskjell i trafikant- og transport- 
nytteberegningen mellom 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. 

Siden dette er et av de første tiltakene i 
tiltakspakken for Kristiansandsregionen, 
gjenspeiler ikke dette tiltaket alene 
den mernytten prosjektet gir for hele 
Kristiansandsregionen, før ett eller flere av de  
andre tiltakene også er gjennomført.

Ut fra de prissatte konsekvensene er det 
alternativ A som kommer best ut og alternativ C 
dårligst.

For ikke-prissatte konsekvenser er det i første 
rekke kulturminner og kulturmiljø, inkludert 
landskapsbilde/bybilde, som skiller alternativene 
for de ikke-prissatte temaene. Det er tilpasning 
til kirkegården og landskapsbilde/bybilde ved 
Gartnerløkka som skiller, og som også tillegges 
stor vekt i den samlete vurderingen. 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 
alternativ 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 Gartnerløkka. 

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. 

For de samfunnsmessige konsekvensene er 
det lokal og regional utvikling og tilrettelegging 
for gange og sykkel 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 bane.  
Alternativ C 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.

Alle alternativer ivaretar også nasjonale, 
regionale og lokale mål og føringer, så langt 
prosjektene er utredet og vist i denne omgang. 
Unntak er for alternativ C, som ikke legger til 
rette for transport fra ferje til bane for å unngå 
økt godstransport med bil, jfr. målene i Nasjonal 
transportplan 2014–2023. 

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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Samlet samfunnsøkonomisk vurdering 

Alternativ A er best på prissatte konsekvenser, 
hovedsakelig som følge av at alternativet har 
lavest investeringskostnad. 

Alternativ B er vesentlig bedre for kulturminner 
og kulturmiljø, samt landskapsbilde/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 C har høyest investeringskostnad, 
medfører størst arealbeslag for ferjehavna og gir 

ikke mulighet for jernbanespor til havneområdet 
for overføring av gods fra ferje til bane. Disse 
forholdene vurderes som så viktige at alternativ 
C ikke anbefales gjennomført. Statens vegvesen 
varsler innsigelse til dette alternativet.

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. 
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