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FORORD 

Asplan Viak er engasjert av Statens vegvesen for å utarbeide reguleringsplan for E39 parsell 
Meieriet-Breimyr.  Prosjektet ble innledet med en kreativ fase der en skulle finne og vurdere 
alternative løsninger for de to kryssene på parsellen.  Kreativ fase ble innledet med en 
samling av medarbeidere fra oppdragsgiver og rådgiver der målet var å få fram ideer til 
utforming av disse kryssene. 

Lars Aamodt er prosessleder for Statens vegvesen og kontaktperson for oppdraget.  En 
rekke øvrige medarbeidere i Statens vegvesen Region sør har også deltatt i arbeidet. 

Atle Solheim har vært oppdragsleder for Asplan Viak.  Margit Opsahl (landskapsarkitekt for 
Asplan Viak på prosjektet) har utført kvalitetssikring og har forfattet betraktninger rundt en del 
av de tema som er behandlet i konsekvensanalysen.  Lars Dag Theisen har hatt ansvar for 
kostnadsberegninger utført med program ANSLAG. 

Denne rapporten er en enkel analyse av fordeler/ulemper ved de utvalgte alternative 
løsninger for utforming av de to kryssene på parsellen: 

► RIGEKRYSSET  (videre utvikling av eksisterende planskilt kryss) 
► KRYSS MED BREIMYRVEIEN  (omarbeiding av et eksisterende halvt T-kryss til et 

fullverdig planskilt kryss) 

For Rigekrysset ble det etter vurderinger hos oppdragsgiver, besluttet at det for nordsiden av 
krysset kun var ett alternativ som var aktuelt.  Dette innebærer en mindre ombygging av 
påkjøringsrampen i retning Mandal (vestover).  På sørsiden har en vurdert to mindre 
ombygginger for å få bedre kurvatur for begge rampene på denne siden i krysset. 

For kryss med Breimyrveien har en vurdert i alt fire ulike alternativ for et helt nytt planskilt 
kryss med av- og påkjøringsramper i begge retninger. 

Det ble innledningsvis gjort et utvalg av tema som skulle belyses og legges til grunn for 
rangering av alternativene.  Det er foretatt en kostnadsberegning av alle alternativ.  
Kostnadene er det tema som er tillagt størst vekt som grunnlag for anbefaling av alternativ. 

I denne reviderte versjonen av silingsnotatet har en etter kommentarer og ønske fra 
oppdragsgiver, gjort en videre detaljering av alternativene KB1 og KB3 for kryss med 
Breimyrveien.  Det er også gjort en ny kostnadsberegning for disse to løsningene.   
Dette fordi disse to løsningene ble ansett for å være mest aktuelle å velge i forhold til 
kostnadsnivå og de fleste andre vurderte konsekvenser. 

For Rigekrysset er alle kostnader med opparbeidelse nord for E39 ikke lenger tatt med i 
overslagene siden de to alternativene R1 og R2 er helt like på den siden. 

 

Kristiansand, 18/06/2014 

 

 
 
Atle Solheim 
Oppdragsleder 

 
 
Margit Opsahl 
Kvalitetssikrer 
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1 SAMMENDRAG 

Det er utført en enkel konsekvensanalyse for utforming av de to kryssene på parsellen E39 
Meieriet – Breimyrkrysset : 

╬ RIGEKRYSSET  (videre utvikling av eksisterende planskilt kryss) 
╬ KRYSS MED BREIMYRVEIEN  (omarbeiding av et eksisterende halvt T-kryss til et 

fullverdig planskilt kryss) 

For Rigekrysset er det lagt til grunn to alternativ for utforming på sørsiden av E39.  For Kryss 
med Breimyrveien (KB) har en hatt fire alternativ for hele krysset til vurdering. 

Analysen danner grunnlag for en rangering av alternativene for hvert av de to kryssene og 
konkluderer med en anbefaling av hvilke løsninger for disse kryssene som bør legges til 
grunn for reguleringplanen for parsellen Rigekrysset – Breimyr (Fidjemoen). 

Rigekrysset 

For Rigekrysset ble det etter vurderinger hos oppdragsgiver, besluttet at det for nordsiden av 
krysset kun var ett alternativ som var aktuelt.  Dette innebærer en mindre ombygging av 
påkjøringsrampen i retning Mandal (vestover).  På sørsiden har en vurdert to mindre 
ombygginger for å få bedre kurvatur på begge rampene i krysset. 

Beregningene viser at alternativ R1, som innebærer en større ombygging på sørsiden av 
E39 inklusive flytting av rundkjøringen, er vesentlig dyrere enn R2.  Dersom en velger å 
inkludere opparbeidelse av tomt for en ny servicestasjon i kryssområdet, så vil kostnadene 
nærme seg hverandre, men alt. R2 vil fremdeles være klart rimeligere å bygge ut enn R1. 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Kostnad (mill nkr) 50,5 17,8   

Tomt for servicestasjon   0,3 13,9   

Totalkostnad inkl tomt 50,8 31,7   

 

En sammenstilling av rangering av de øvrige tema i vurderingsgrunnlaget viser at alternativ 
R1 kommer best ut.  Dette skyldes i hovedsak følgende forhold: 

► Bedre plassering av bussholdeplass 
► Som også gir kortere og sikrere gangforbindelse til denne 
► Noe bedre horisontal- og vertikalkurvatur for påkjøringsrampen mot Kristiansand på 

grunn av økt lengde 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Sum rangering 9 + 
3x0 
2 - 

6 + 
4x0 
1 - 

  

 

På grunn av den store kostnadsbesparelsen, og uten at en kan se at denne gir 
vesentlige ulemper ved utforming av krysset, vil Asplan Viak tilrå at Rigekrysset 
reguleres med ombygging av krysset som vist i alternativ R2. 
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Kryss med Breimyrveien 

For kryss med Breimyrveien har en vurdert i alt fire ulike alternativ. 

Kostnadsberegningene viser at alternativ KB1 og KB 3 vil være rimeligere å bygge ut enn de 
øvrige to.  Disse to er beregnet å koste i størrelsesorden 120-125 mill kroner.  De andre to vil 
få en vesentlig større anleggskostnad.  Det er ikke utført nye detaljeringer og 
kostnadsoverslag for disse, men en regner med at også disse vil øke i investeringskostnad 
ved ytterligere detaljering, og at kostnadsforskjellen uansett vil være i størrelsesorden 20-30 
mill kr slik som opprinnelig beregnet. 

Kostnadsoverslaget for alternativ KB3 er kommet ut noe lavere enn alt. KB1 ved denne 
revisjonen av silingsnotatet.  Det skyldes at KB3 ved en feiltakelse var blitt belastet et 
eiendomserverv på ca 25 mill kr.  Dette er nå trukket fra.  Kostnadsforskjellen mellom KB1 og 
KB3 er så liten at en med de foreliggende usikkerheter i beregningene kan regne at disse to 
alternativene har samme investeringskostnad. 

De forskjellige alternativene har ved beregning med verktøyet ANSLAG kommet ut med 
følgende tall når det gjelder investeringskostnader 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Kostnad (mill nkr) 125,4 127,3* 120,6 133,7* 
*Merknad: Totalkostnadstallene for alt. KB2 og KB4 er ikke revidert. 

En sammenstilling av rangering av de øvrige tema i vurderingsgrunnlaget viser at alternativ 
KB1 har flest plusser og færrest minus ved summasjonen av pluss/minus. 

Summasjon av rangering av andre tema: 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering 12 + 
5x0 
2 - 

7 + 
5x0 
4 - 

7 + 
4x0 
4 - 

6 + 
5x0 
5 - 

 
 

En forskjell i investeringskostnader på rundt regnet 5,0 mill kroner kan ikke sies å være 
signifikant med de usikkerhetsmarginene som en har på dette plannivået.  En bør derfor ikke 
foreta en rangering i forhold til kostnader for alt. KB1 og KB3, men anse disse for å være 
likeverdige i forhold til byggekostnad. 

Det som da bør være avgjørende er hvordan alternativene kommer ut i forhold til de øvrige 
tema som er vurdert i denne analysen.  En sammenstilling viser at alternativ KB1 har fått 
flest plusser og færrest minus i «regnskapet». 

 

Asplan Viak vil anbefale at alternativ KB1 legges til grunn for regulering av kryss med 
Breimyrveien. 
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2 INNLEDNING 

Prosjektet «Reguleringsplan for E39 Meieriet – Breimyrkrysset» har inneholdt en kreativ fase 
med en idedugnad.  Selve hovedvegen E39 har i stor grad hatt en forutbestemt linjeføring i 
horisontal- og vertikalplanet.  Dette fordi topografi og bebyggelse i planområdet har gitt lite 
mulighet til å vurdere andre alternativ enn i stor grad å følge dagens veg på hele parsellen. 

Kreativ fase har derfor konsentrert seg om å finne best mulig løsning for de to kryssene på 
parsellen.  Dette er kryss for tilknytning til Rige næringsområde og kryss for forbindelse til 
boligområdet Hellemyr/Vestheiene (kryss med Breimyrveien). 

2.1 Rigekrysset 

Krysset på Rige ble bygget i forbindelse med utbygging av næringsområdet på Rige.  
Krysset er i dag et fullt plankryss med av- og påkjøringsramper i begge retninger på E39.  
Utformingen er ikke tidsmessig idet rampelengder og kurvatur på rampene ikke er i tråd med 
de krav som gjelder nå. 

Også bussholdeplassene på E39 har en uheldig plassering i forhold til kryssrampene.  
Særlig gjelder dette holdeplassen for vestgående trafikk som ligger langs med E39 utenfor 
avkjøringsrampen og i starten av denne. 

Under idedugnaden vurderte en også løsninger med hel ombygging av krysset inklusive ny 
bru over E39.  Ved den etterfølgende vurdering av de løsninger som kom fram under 
samlingen, kom en til slutt til at ingen av disse forslagene ville innebære så vesentlige 
forbedringer at det ville kunne forsvare de store kostnadene med både å rive eksisterende 
bru og bygge ei ny. 

      

Rigekrysset – sett vestover fra Rigedalen bru over E39  Rigekrysset – sett østover 

2.2 Kryss med Breimyrveien 

Krysset med Breimyrveien er en av hovedatkomstene til boligområdene Hellemyr og 
Vestheiene.  Krysset har i mange år vært et problem i forhold til trafikkavviklingen på E39.  
Inntil i fjor var krysset det eneste signalregulerte krysset på E18/E39 mellom Oslo og 
Stavanger.  Ved utvidelse av E39 med et kollektivfelt ble da signalreguleringen fjernet og 
krysset redusert til et halvt T-kryss hvor det nå ikke lenger er mulig å foreta 
svingebevegelsene venstre av og venstre på E39.  Dette har ført til lengre kjøreveg for en del 
av lokaltrafikken og økt trafikk på boligvegen Hellemyrbakken – en lite ønskelig situasjon. 
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Det har lenge vært planlagt å bygge om krysset med Breimyrveien til et fullt planskilt kryss.  
Det foreligger en reguleringsplan fra så langt tilbake som 1987.  Planene har ikke blitt 
realisert tidligere på grunn av manglende prioritering av midler til ombygging av dette krysset. 

Det er nå avgjort at reguleringsplanen for E39 Meieriet-Breimyr også skal omfatte plan for 
ombygging av krysset med Breimyrveien til et fullt utbygget planskilt kryss. 

 

Kryss med Breimyrveien 
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3 GENERELT 

Konsekvensanalysen som er gjort for valg av kryssløsninger er ikke så detaljert som 
beskrevet i håndbok-140.  En så grundig utredning er ikke nødvendig siden målet for 
analysen er å komme fram til hvilken løsning som samlet sett synes mest fordelaktig for hvert 
av de to kryssene.  Å vurdere null-alternativet – ingen utbygging av kryssene – er ikke 
aktuelt. 

3.1 Kriterier for valg 

Følgende kriterier for valg av alternativ kryssløsning er lagt til grunn ved denne enkle 
konsekvensanalysen: 

 

- Investeringskostnader  
- Trafikk / kapasitetsanalyse 
- Trafikksikkerhet / siktforhold / potensiale for ulykker 
- Trafikkavvikling i anleggsperioden (inkl gang- og sykkeltrafikk) 
- Forhold for gang- og sykkeltrafikk 
- Forhold for kollektivtrafikken 
- Estetikk / landskapstilpasning 
- Geoteknisk vurdering 
- Geologisk vurdering 
- Støyskjermingstiltak 
- Miljøtema:  Nærmiljø / Naturmiljø / Kulturmiljø 

Der hvor en anser at det skiller lite eller ingenting mellom de valgte alternativ for 
kryssløsning, har en valgt å utelate slike tema idet det som er viktig å få fram i denne 
analysen ikke er den virkningen det enkelte alternativ har, men hva som skiller den ene 
løsningen fra den andre i og med at hensikten med hele silingsprosessen har vært å komme 
fram til hvilken løsning som samlet sett vil være den beste for prosjektet. 

Av tema som en anser uten betydning for valg av alternativ kan her blant andre nevnes slike 
som operatørnytte, naturressurser, lokal og regional utvikling. 

3.2 Rangering av alternativene 

3.2.1 Prissatte konsekvenser 

I denne delen behandles konsekvenser som vanligvis kan tallfestes. 

Alle kostnadsoverslagene er gjennomført ved å benytte beregningsverktøyet ANSLAG, og 
med et ganske likt elementoppsett.  Enhetsprisene vi har benyttet er like for nesten samtlige 
poster i beregningene for alle de seks alternativene, slik at det i hovedsak er 
mengdeforskjeller som fører til kostnadsforskjellene. 

Med det plangrunnlaget vi har nå, er det åpenbart at det kan være en del poster som er 
unøyaktige, det er derfor satt en del høye usikkerhetsfaktorer i beregningene.  I tillegg er det 
vurdert forholdsvis stor spredning i mengde og pris på sprengning og masseflytting, på grunn 
av at E39 må holdes åpen for trafikk i anleggsperioden, samt at det pr dato ikke er kjent hvor 
overskuddsmasser kan deponeres. 
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Det vil være for ressurskrevende å beregne effekten av det enkelte tiltak.  En har derfor bare 
gjort en enkel vurdering av kjøreavstander for den enkelte svingebevegelse for hvert 
alternativ, og så gjort en rangering med antall pluss/minus der det alternativ som samlet sett 
har lavest kjørelengde kommer ut som det beste (flest pluss). 

I forhold til støyskjermingstiltak har en heller ikke gjort noen separate beregninger av disse.  
Det er tatt med noe kostnader for langsgående støyskjermer i investeringsbehovet for hvert 
alternativ.  For tiltak på den enkelte eiendom (lokal støyskjerm) og utskifting av vinduer og 
lignende, har en vurdert alternativene slik at dette vil ha omtrent samme omfang uansett valg 
av løsning. 

3.2.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Det vil være vanskelig å benytte metodikken i håndbok-140 fullt ut for å fastsette verdi og 
omfang for den enkelte konsekvens med det spinkle grunnlaget som en har for hvert enkelt 
alternativ i denne enkle analysen. 

For å vurdere den enkelte konsekvens av kryssløsningene, har en derfor forsøkt, så objektivt 
måte som mulig, å verdsette hvert enkelt av disse ut fra hvordan alternativet anses å kunne 
fungere i forhold til hvert enkelt tema. 

En har derfor kommet til at den mest relevante måten å vurdere alternativene vil være, å 
rangere alternativene seg imellom.  Det vil si at det som anses best i forhold til det aktuelle 
tema da får karakteren + + +, mens det dårligste får karakteren – (minus).  Det er brukt 
karakteren 0 dersom en anser at alternativet er nøytralt i forhold til vurdert tema (ingen 
påvirkning).  Den kryssløsningen som til slutt får flest pluss/færrest 0 eller minus vil da 
komme ut som best i forhold til ikke-prissatte konsekvenser. 

Tabellen som benyttes for hvert enkelt tema er vist nedenfor. 

Kryssalternativene er benevnt slik: 

 for Rigekrysset 
o R1 – Gruppe 2  / alternativ 3 
o R2 – Gruppe 3  / alternativ 3 

 for Kryss med Breimyrveien 
o KB1 – Gruppe 1  / alternativ 1 
o KB2 – Gruppe 2  / alternativ 1 
o KB3 – Gruppe 2  / alternativ 2 (variant) 
o KB4 – Gruppe 2  / alternativ 4b (m/ tre rundkjøringer) 

Rangering i forhold til tema 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Rangering + 0 - + 0 -   
 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering + 0 - + 0 - + 0 - + 0 - 
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4 RIGEKRYSSET 

4.1 Beskrivelse av alternativene 

For Rigekrysset har en etter en avklaring internt hos Statens vegvesen Region sør kun 
behandlet to ulike utforminger av den halvparten av krysset som ligger på sørsiden av E39.  

For nordsiden har en gjennom foregående prosess kommet til at det kun er ett alternativ som 
tilfredsstiller hovedkriteriene på en god måte.  På denne siden vil tiltaket innebære å utbedre 
påkjøringsrampen i retning vestgående (mot Mandal) slik at denne får vesentlig bedre 
horisontal og vertikalkurvatur før sammenspleising med E39 og dermed behov for en kortere 
overgangslengde langs E39 (L1). 

De to alternativene er vist på plantegninger (skisser) som er vedlagt dette notatet.  Disse er 
nå benevnt slik: 

- Alt.  R1 Løsning basert på skisse fra gruppe 2 / alternativ 3 (kun sør for E39) 
- Alt.  R2 Løsning basert på skisse fra gruppe 3 / alternativ 3 

 

Alternativ  R1  (gruppe 2 / alternativ 3).  For dette alternativ skal utforming nord for E39 som 
vist på planen utgå.  Denne blir identisk med alt. R2. 

På sørsiden av E39 foreslås rundkjøringen flyttet omtrent 50 meter lengre bort fra E39.  
Dette gir mulighet for å få bedre horisontalkurvatur og stigning på begge kjørerampene på 
denne siden.  Det gir også plass til en bussholdeplass på rampen oppe ved rundkjøringen. 

Det vil samtidig gi mulighet for å kunne tilby areal til en mindre servicestasjon innenfor 
krysset som vist på planskissen. 
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Alternativ  R2  (gruppe 3 / alternativ 3).  Utformingen på nordsiden av E39 gjelder også for 
alternativ R1. 

Den eksisterende rundkjøringen som kjørerampene i krysset er knyttet til, beholdes 
uforandret.  Vegarmen med rampene dreies noe for å gi noe bedre kurvatur for rampene.  En 
eventuell tomt for servicestasjon vil være mulig utenfor krysset som vist. 

4.2 Vurdering av rangering for den enkelte konsekvens 

4.2.1 Investeringskostnader 

For Rigekrysset ble det etter vurderinger hos oppdragsgiver, besluttet at det for nordsiden av 
krysset kun var ett alternativ som var aktuelt.  Kostnadene for denne del av krysset er derfor 
ikke tatt med i de reviderte overslagene.  På sørsiden har en vurdert to mindre ombygginger 
for å få bedre kurvatur på begge rampene i krysset. 

Beregningene viser at alternativ R1, som innebærer en større ombygging på sørsiden av 
E39 inklusive flytting av rundkjøringen, er vesentlig dyrere enn R2.  Dersom en velger å 
inkludere opparbeidelse av tomt for en ny servicestasjon i kryssområdet, så vil kostnadene 
nærme seg hverandre, men alt. R2 vil fremdeles være klart rimeligere å bygge ut enn R1. 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Kostnad (mill nkr) 50,5 17,8   

Tomt for servicestasjon   0,3 13,9   

Totalkostnad inkl tomt 50,8 31,7   

 

Det er kun rampelengdene på sørsiden av E39 som skiller de to alternativene.  Samlet 
veglengde er derfor ganske like, men av- og pårampene er så vidt noe lengre i alternativ R1.  
R2 må derfor anses som marginalt bedre enn R1 i forhold til drift og vedlikehold. 
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Rangering i forhold til drift og vedlikehold 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Sum løpemeter ramper 430 370   

Rangering + ++   
 

4.2.2 Trafikk / kapasitetsanalyse 

Det er ikke gjennomført egne kapasitetsberegninger av de ulike kryssalternativene.  Begge 
alternativene har tilnærmet samme løsning når det gjelder kryss og rampesystem.  Det vil 
være samme vikepliktforhold for de ulike trafikkstrømmene.  Trafikkmengdene vil være like 
uavhengig av alternativ. 

Vegnormaler og håndbøker angir krav til utforming av kryss og ramper.  Disse kravene vil gi 
tilfredsstillende avvikling og god kapasitetsreserve.  Begge alternativene har bedre geometri 
enn dagens kryss, og vil derfor ha større kapasitet enn nå. 

Rangering i forhold til trafikkavvikling 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Rangering + +   
 

4.2.3 Trafikksikkerhet /siktforhold / potensiale for ulykker 

Også i forhold til dette tema vil de to alternative løsningene på sørsiden av E39 ikke gi noen 
forskjeller av betydning.  På grunn av noe bedre kurvatur og siktforhold for alternativ R1, vil 
det være riktig å gi dette en noe bedre rangering.  Ingen av de to løsningene har en ideell 
utforming på grunn av at horisontalkurvaturen ikke er så god som ønskelig. Av andre 
momenter kan følgende påpekes: 

 Vegsystemet er litt uoversiktlig.  Lokalvegsystemet er ikke klart definert som 

gjennomgående.  Her er det derfor viktig med god skilting.  Gjelder begge alternativ. 

 Lokalvegen fra Dalbo kommer inn i kryss på av- og påkjøringsrampe i nord.  Dette er 

en uheldig kryssløsning i forbindelse med venstre av- og påsving.  For liten vinkel 

mellom akselerasjonsfelt og lokalveg.  Siktforholdene langs avkjøringsrampen fra 

Kristiansand må gjøres bedre.   

Forholdet er det samme for begge alternativ siden disse er identiske på nordsiden av 

E39. 

 Litt krapp kurvatur på nordre avkjøringsrampe og søndre påkjøringsrampe (begge 

fra/til Kristiansand).  Her er alt. R1 noe bedre siden påkjøringsrampen her vil få noe 

bedre kurvatur. 

 Busslomme under brua ligger utenfor et akselerasjonsfelt.  Det vil si at det vil foregå 

retardasjon og akselerasjon på samme strekning.  Dette er svært uheldig.  

Akselerasjonsfeltets lengde må vurderes.  Gjelder alt. R2.  R1 har holdeplass like bak 

rundkjøringen. 

 Busslommen for vestgående trafikkretning har en uheldig påkjøring på rampen.  Det 

er vanskelig å se akselererende trafikk som kommer fra høyre bakfra på rampen.  

Bussens tilkobling til påkjøringsrampen bør skje tilnærmet vinkelrett i et T-kryss.  Et 
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annet alternativ kan være eget flettefelt inn på rampen for bussen.   

Forholdet er det samme for begge alternativ siden disse er identiske nord for E39. 

 Gangatkomsten til bussholdeplassen på nordsiden av E39 ved at en må krysse 

lokalvegen fra Dalbo og påkjøringsrampen i plan.  En planskilt løsning bør vurderes. 

Forholdet er det samme for begge alternativ siden disse er identiske nord for E39. 

Rangering i forhold til trafikksikkerhet 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Rangering ++ +   

 

4.2.4 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

For alle alternativ skal E39 beholdes som trafikkåre gjennom hele anleggsperioden.  Kravet 
fra Statens vegvesen er også at det skal opprettholdes det samme antall kjørefelt til enhver 
tid som det en har i dagens situasjon. 

Det at alternativ R1 innebærer en større omlegging av eksisterende kjøreramper på sørsiden 
av krysset, betyr at en for denne løsningen vil ha mindre konflikt mellom anleggsarbeidet og 
trafikk i eksisterende kryss enn for alt. R2.  R1 må derfor gis en noe bedre rangering her.  
Men ingen av alternativene vil gi utfordringer av noe større format for entreprenøren som 
skal bygge om krysset. 

Rangering i forhold til trafikkavvikling i anleggsperioden 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Rangering ++ +   

 

4.2.5 Forhold for gang- og sykkeltrafikk 

Det skal legges stor vekt på at forholdene for gang- og sykkeltrafikk skal være best mulig – 
både under anleggsperioden, men ikke minst i den permanente situasjonen etterpå. 

På nordsiden er det ikke lenger aktuelt å vurdere flere alternativ.  På sørsiden vi det faktum 
at en for alternativ R1 kan flytte bussholdeplassen bort fra E39 og nærmere virksomhetene 
på Rige bety kortere atkomst til holdeplassen for trafikk i retning Kristiansand sentrum.  Dette 
vil gi en noe bedre løsning for gangtrafikken.  Det vil ikke minst være bedre med tanke på å 
tilfredsstille krav til universell utforming, noe som er svært vanskelig i alt. R2 

Rangering i forhold til gang- og sykkeltrafikk 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Rangering ++ +   
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4.2.6 Forhold for kollektivtrafikk 

Også gode forhold for kollektivtrafikken skal ha fokus ved vurdering av alternativene. 

På nordsiden av E39 er det nå kun snakk om en mulig løsning.  Alternativene er derfor like i 
forhold til plassering av holdeplass her for vestgående trafikk. 

På sørsiden vil alt. R1 utgjøre en noe dårligere løsning for kollektivtrafikken fordi denne 
innebærer at bussene må kjøre ut av E39 og gjennom den nye rundkjøringen for å komme 
fram til holdeplassen.  Bussene må dessuten kjøre ut av E39 enten det er passasjerer som 
skal på bussen eller ikke fordi sjåføren ikke vil kunne se fra E39 om det er behov for stopp 
før det er for sent.  Dette anses som en ulempe fordi det påfører kollektivtrafikken noe 
forsinkelse.  Alt. R2 innebærer ingen endring for kollektivtrafikken i forhold til dagens 
situasjon. 

Rangering i forhold til kollektivtrafikk 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Rangering - 0   
 

4.2.7 Estetikk / landskapstilpasning 

Dersom en tar med i betraktning at det skal sprenges bort omtrent like my fjell på sørsiden av 
E39, enten for selve kjørerampene eller for en mulig servicestasjon, så vil dette bety at 
inngrepet i landskapet blir omtrent det samme uansett valg av alternativ.  I dag ligger rampen 
på sørsiden av krysset i en lav fjellskjæring mot sørvest, med naturterreng og skog på 
toppen.  Begge alternativ gir en ny fjellskjæring i bakkant med anslagsvis 20-25 meters 
høyde.  Et slikt inngrep i terrenget betyr en vesentlig forringelse av det visuelle inntrykket av 
krysset i landskapet i forhold til dagens situasjon.  

Alternativene vurderes som likeverdige med hensyn til estetikk. 

Rangering i forhold til estetikk / landskapstilpasning 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Rangering - -   
 

4.2.8 Geoteknisk vurdering 

Det foreligger ved denne silingsprosessen ingen resultat av de grunnundersøkelser som er 
planlagt for dette prosjektet.  

Statens vegvesen har funnet en gammel undersøkelse fra 1970-tallet (?) som viser noen 
dybder til fjell langs bekken på Fidjetoppen.  Disse varierer mellom 3,5 og 7,5 meter langs 
det dypeste profilet nærmest bekken. 

Ingen av alternativene for utforming av Rigekrysset ligger innenfor områder med fare for 
problematiske grunnforhold.  Begge rangeres derfor likt. 

Rangering i forhold til geotekniske forhold 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Rangering + +   
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4.2.9 Geologisk vurdering 

Det er utført en egen analyse av de geologiske forholdene langs E39.  Det er ikke nødvendig 
med noen større inngrep i fjell på nordsiden av E39.  På sørsiden vil inngrepet bli omtrent det 
samme enten en velger alt. R1 eller R2.  For det ene vil det være snakk om å ta ut fjell for å 
planere ei tomt for servicestasjon.  For det andre for en omplassering av rundkjøring og av- 
og påkjøringsrampene på sørsiden av E39.  Begge alternativ må derfor rangeres likt i forhold 
til geologi.  Bergforholdene i området Rigekrysset anses ikke for særlig krevende i forhold til 
sikringstiltak. 

Rangering i forhold til geologi 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Rangering 0 0   

4.2.10 Støyskjermingstiltak 

Støyskjermingstiltak utføres i form av: 

- oppsetting av støyskjermer eller –voller langs støykilden; E39 og/eller kryssramper 
samt sekundærveger 

- lokale skjermer for uteareal på den enkelte eiendom 
- tiltak på utsatte fasader på bygninger der støyskjerming langs veg ikke gir tilstrekkelig 

reduksjon av støyen 

For de enkelte alternative kryssløsninger har en vurdert konkret behov for skjermer langs veg 
og lagt inn kostnader for dette i beregning av investeringsbehovet.  For de øvrige tiltak som 
kan bli nødvendige har en bare gjort en visuell vurdering av hvor mange 
eiendommer/bygninger som kan bli berørt med for høyt støynivå. 

På sørsiden befinner det seg kun kontorer og bedrifter som ikke har behov for eller krav på 
støydempende tiltak.  I forhold til støy vil derfor begge alternativ ha samme rangering. 

Rangering i forhold til støyskjermingstiltak 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Rangering 0 0   

4.2.11 Miljøtema:  Nærmiljø / Naturmiljø / Kulturminner 

Det er ikke kjent at det finnes spesielle verdier i forhold til kulturminner eller naturmiljø i 
området rundt Rigekrysset.  De to boligene som fremdeles befinner seg i kryssområdet vil bli 
like mye berørt av begge alternativ. 

Gang- og sykkelvegen som går gjennom området er mye brukt som turveg for nærmiljøet. 
Det forutsettes romslige grøntarealer langs veganlegget i begge alternativer, og ingen av 
alternativene vil ha negativ virkning for turopplevelsen. 

Begge alternativ regnes derfor å ha liten/ingen negativ innvirkning i forhold til nærmiljø, 
naturmiljø eller kulturminner. 

Rangering i forhold til miljøtema 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Rangering 0 0   
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5 KRYSS MED BREIMYRVEIEN 

5.1 Beskrivelse av alternativene 

For Kryss med Breimyrveien (forkortet KB) har en etter en idesamling blitt stående ved i alt 
fire ulike løsninger for krysset som en ønsker å vurdere nærmere i en silingsprosess. 

Alternativene er noe justert underveis, men hovedprinsippene er stort sett de samme som 
vist i løsningene som en kom fram til under idesamlingen.  Unntaket er alt. KB4 der det 
opprinnelig var vist en utforming av krysset med trompetform på sørsiden av E39 inn i 
Borheia.  Denne løsningen innebærer så store og kostbare terrenginngrep at en har besluttet 
å endre utforming slik at en bygger en rundkjøring også på sørsiden av E39, noe tilsvarende 
det som er vist i alternativ KB2. 

For alternativ KB4 har en også foretatt noen justeringer.  Rundkjøringa på nordsiden er flyttet 
ned fra knatten like ved E39 og lagt slik at den blir mindre visuelt dominerende i området. 

De fire alternativene er vist på plantegninger (skisser) som er vedlagt dette notatet.  Disse er 
nå benevnt slik: 

- Alt.  KB1 Løsning basert på skisse fra gruppe 1 / alternativ 1 
- Alt.  KB2 Løsning basert på skisse fra gruppe 2 / alternativ 1 
- Alt.  KB3 Løsning basert på skisse fra gruppe 2 / alternativ 2 (variant) 
- Alt.  KB4 Løsning basert på skisse fra gruppe 2 / alternativ 4 (tre rundkjøringer) 

 

 

Alternativ KB1 (gruppe 1 / alt. 1) – stor oval rundkjøring med to bruer over E39 

Fidjemoen knyttes til Breimyrveien i et T-kryss slik som en har i dagens situasjon. 

Atkomst til bebyggelsen mellom E39 og Breimyrveien øst for krysset anordnes ved en felles 
kulvert under Breimyrveien for atkomstveg og gang- og sykkelveg. 
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Alternativ KB2 (gruppe 2 / alt. 1) – tradisjonelt ruterkryss med begge rundkjøringene i 
nivå over E39. 

Atkomst til bebyggelsen mellom Breimyrveien og E39 øst for krysset skjer via en kulvert 
under rundkjøringen nord for E39.  Denne vil også føre gang- og sykkelvegen under 
rundkjøringen. 

 

Alternativ KB3  (gruppe 2 / alt. 2 / variant) – ruterkryss med rundkjøring på nordsiden bare litt 
høyere enn E39.  Rundkjøring på sørsiden over E39. 

Løsningen er forholdsvis lik den som ble regulert i 1987.  Forskjellen er at ramper og 
sekundærveger knyttes sammen i rundkjøringer i stedet for i T-kryss. 
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Alternativ KB4 (gruppe 2 / alt. 4b) – ruterkryss med tre rundkjøringer. 

Rundkjøringene nærmest E39 skal begge ligge i nivå over E39 mens den tredje lengst vest 
blir liggende bare noe høyere enn E39. 

Atkomst til bebyggelsen mellom E39 og Breimyrveien øst for krysset skjer ved en felles 
atkomstveg/gang- og sykkelveg under brua over E39. 

 

5.2 Vurdering av rangering for den enkelte konsekvens 

5.2.1 Investeringskostnader / Drift & vedlikehold 

Beregning ved hjelp av verktøyet ANSLAG er benyttet for kostnadsberegning av det enkelte 
alternativ.  Kostnader for alternativ KB1 og KB3 er revidert etter at det er gjort mer detaljerte 
tegninger og beregninger for disse alternativene.  Det samme er ikke gjort for alternativ KB2 
og KB4.  Det antas som rimelig sikkert at en slik øvelse for disse to også ville ha ført til økte 
kostnader.  En går derfor ut fra at forskjellen i kostnader ville blitt opprettholdt på omtrent 
samme nivå, det vil si at totalkostnaden for alt. KB2 og KB4 vil ligge 20-30 mill kr høyere enn 
KB1 og KB3. 

De forskjellige alternativene har da kommet ut med følgende tall når det gjelder 
investeringskostnader 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Kostnad (mill nkr) 125,4 127,3* 120,6 133,7* 
*Merknad: Totalkostnadstallene for alt. KB2 og KB4 er ikke revidert. 
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I forhold til opprinnelig versjon av dette silingsnotatet, er alt. KB3 blitt en god del rimeligere.  
Dette skyldes at dette alternativet ved en feiltakelse var blitt belastet med omtrent 25 mill kr 
for eiendomsinnløsning.  Dette er nå trukket fra, og KB3 ender dermed opp som det 
alternativet som har den laveste investeringskostnaden når en ser isolert på de kostnader 
som bygging av kryss med Breimyrveien innebærer. 

Begge de to alternativene som nå har blitt gjennomgått i mer detalj og kostnadsberegnet på 
nytt, har økt i totalkostnad.  Dette skyldes i hovedsak følgende: 

- Behovet for ekstra uttak av fjellskjæring er økt mye, særlig for alt. KB1.  Ved de første 
enkle beregningene var for mye av dette uttaket tillagt hovedvegen E39 – noe som av 
den grunn da ikke ble inkludert i kostnaden for selve krysset. 
En kan her anta at påplussingene ville blitt enda noe større for alt. KB2 og KB4 i og 
med at det er disse to som i størst grad griper inn i terrenget på sørsiden av E39 (en 
hel rundkjøring). 

- Alternativene er nå påplusset kostnad med separat atkomstveg til bebyggelsen langs 
nordsiden av bekken øst for Breimyrveien.  Dette har omtrent samme størrelse for 
både KB1 og KB3.  (Ville også komme som tillegg for KB2 og KB4). 

- Alt. KB1 er blitt påplusset kostnader med etablering av ny påkjøringsrampe i forhold 
til eksisterende servicestasjon sør for E39.  (Må også påregnes for KB2 og KB4.) 

- Estimat for oppsetting av nye støyskjermer er økt betydelig – for begge alternativ, 
men særlig for alt. KB1. 

- Påplussingene fører til økte beløp for rigg, merverdiavgift og usikkerhetsfaktorer fordi 
alle disse beregnes med grunnlag i øvrige kostnader. 

Det anses at KB1 fremdeles er det alternativet som vil ha den nest laveste byggekostnaden, 
og svært lik den for KB3. 
KB2 er tilsynelatende bare litt dyrere, men her må en regne med at en tilsvarende detaljering 
av alternativet som for KB1 og KB3 ville vist en signifikant økning av kostnadene også for 
KB2.  Alternativ KB4 anses uansett for å ha en vesentlig høyere byggekostnad enn de 
øvrige. 

Når det gjelder drift og vedlikehold, så kan en regne disse som direkte avhengig av samlet 
antall løpemeter ramper pluss sekundærveg i krysset i form av veg/bru over E39.  En har her 
ikke regnet med Breimyrveien eller Fidjemoen for noen av alternativene. 

Rangering i forhold til drift og vedlikehold 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Sum løpemeter veg 540 540 540 500 

Rangering 0 0 0 + 

 

5.2.2 Trafikk / kapasitetsanalyse 

Det er ikke gjennomført egne kapasitetsberegninger av de ulike kryssalternativene. Tre av 
alternativene har tilnærmet samme løsning når det gjelder kryss og rampesystem, et 
alternativ (KB1) har en løsning som avviker fra de andre.  

Alternativ KB1 har en stor rundkjøring over E39 der alle ramper og lokalvegsystem er knyttet 
opp mot denne.  I rundkjøringen må inngående trafikk vike for sirkulerende trafikk. 

De tre andre alternativene har alle rundkjøring sør for E39 med ramper til E39. Alle 
alternativene har samme vikepliktsforhold  i krysset på denne siden. 
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På nordsiden av E39 er det også rundkjøringer, men med noe forskjellig løsning.  Både KB2 
og KB3 har en rundkjøring med både rampetrafikk og lokaltrafikk, med noe forskjellig 
plassering av rampene.  Det vil være samme inngående trafikk i krysset.  Kryssene vurderes 
på dette nivået som likeverdig. 

KB4 har tre rundkjøringer.  Dette gir et noe annet vikepliktforhold.  Kapasitetsmessig for 
rampene vil ikke dette ha så stor betydning, men desto flere kryss (rundkjøringer) man må 
passere desto større forsinkelser må påregnes.  

Vegnormaler og håndbøker gir krav til utforming av kryss og ramper. Disse kravene vil gi 
tilfredsstillende avvikling og god kapasitetsreserve.  

Rangering i forhold til trafikkavvikling 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering + + + + 0 

5.2.3 Trafikksikkerhet /siktforhold / potensiale for ulykker 

Alternativ KB1 

 Greit vegsystem.  Et oversiktlig og godt alternativ. 

 Bussholdeplassene på de to påkjøringsrampene er plassert i henhold til krav i 

håndbok-017.  Fotgjengerkryssing i plan over påkjøringsramper kan aksepteres.  

Trafikkhastigheten er lav her like utenfor rundkjøringen.  Det er også god sikt for både 

kjørende og gående. 

 Breimyrveien på nordsiden av hovedvegen skal fungere som atkomstveg til 

Hellemyrområdet/Bydalen.  Den må derfor avskjermes mot hovedvegen for blending 

av kjørelys etc.  

 Løsningen krever mye rekkverk som må plasseres utenfor sonene med krav til sikt. 

 Kurveradien på Breimyrveien bør økes for bedre å synliggjøre T-krysset 

Alternativ KB2 

 I funksjon er løsningen ganske lik KB 1, men litt mer krevende arealmessig.  

 Busslommer på påkjøringsrampene er i tråd med gjeldende krav. Fotgjengerkryssing 

av påkjøringsramper kan aksepteres. 

 Løsningen krever mye rekkverk som må plasseres utenfor siktsoner. 

 Breimyrveien må avskjermes mot hovedveien.  

 Alternativet innebærer behov for et større antall kryssinger av ramper og lokalveger 

enn i alt. KB1. 

Alternativ KB3 

 Vegsystemet er noe uoversiktlig og dermed vanskeligere å orientere seg i enn de 

øvrige tre alternativene, særlig i forhold til alt. KB1 og KB2.  

 Det er mulig at kurven fra den parallelførte avkjøringsrampen og inn mot den vestre 

rundkjøringen er noe for kort og at vikepliktlinjen derfor kan komme noe overraskende 

på noen bilførere.  Det bør derfor vurderes om rundkjøringen kan forskyves mot nord. 

 Plassering av busslomme på påkjøringsrampe mot vest er mindre god idet den blir 

liggende i en kurve med relativt liten radius.  Sikt for utkjøring blir tilfredsstillende. 

 Breimyrveien må avskjermes mot E39 for å unngå blending av kjørelys.  



E39 Meieriet-Breimyr.  Kreativ fase - Silingsnotat 21 
Analyse av alternative løsninger for Rigekrysset og Kryss med Breimyrveien 
rev. 2 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

Alternativ KB4 

 Vegsystemløsning er akseptabel, men på langt nær så oversiktlig som i alt. KB1.  

 Det er mulig at kurven fra den parallelførte avkjøringsrampen og inn mot den vestre 

rundkjøringen er noe for kort også her, og at vikepliktlinjen derfor kan komme noe 

overraskende på noen bilførere.  Det bør derfor vurderes om rundkjøringen kan 

forskyves for å gi større avstand fra selve E39 og fram til vikepliktslinja. 

 Plassering av busslomme på påkjøringsrampe mot vest er mindre god idet den blir 

liggende i en kurve med relativt liten radius.  Sikt for utkjøring blir tilfredsstillende. 

 Breimyrveien må avskjermes mot hovedveien.  

Rangering i forhold til trafikksikkerhet 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering + + + 0 0 

 

5.2.4 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

For alle alternativ skal E39 beholdes som trafikkåre gjennom hele anleggsperioden.  Kravet 
fra Statens vegvesen er også at det samme antall kjørefelt som det E39 har i dagens 
situasjon, skal opprettholdes til enhver tid. 

Som hovedprinsipp for anleggsgjennomføringen foreslås det at E 39 utvides mot sør mens 
trafikken går på eksisterende veg i første fase.  I denne fasen bygges også den søndre delen 
av broen(e) over de to nye kjørefeltene for E39 (feltene for østgående trafikk).  Dette vil føre 
til at trafikken på eksisterende veg må forskyves noe mot nord rundt brostedet.  I fase 2 
legges all trafikk over på den nye delen av E39 mens en oppgraderer de to vestgående 
kjørefelt, og bygger resten av broen(e) over eksisterende veg.  Trafikk som sokner til 
Breimyrvegen/Fidjemoen bør om mulig ledes via Hellemyrbakken for å få minst mulig trafikk 
tett opp i anleggsområdet.  Trafikk til/fra Fidjemoen bør kunne ledes til Breimyrvegen selv om 
den vegen skal heves noe.  

KB1 

Her skal det bygges to bruer over E 39 og krysset Breimyrvegen x Fidjemoen skal heves. 

Trafikken på E39 må legges om når bruer og kryssramper bygges.  Ny gang- og sykkelveg 
og atkomstveg kan bygges tidlig og flyttes mot nord til permanent trase i en tidlig fase slik at 
det blir mer plass til å sideforskyve trafikken på E 39 mot nord om det skulle være behov for 
det. 

KB2 

Her skal det bygges ny bru med to rundkjøringer.  Systemet med kryssramper er mer 
omfattende enn i KB1 og man må ta i bruk mer av sidearealene ved Breimyrveien.  

Her er det mer sprengningsarbeider på sørsiden enn i KB1. Det bør vurderes å flytte E 39 
mot nord langs deler av fremtidig GS-vegtrase for å få størst mulig avstand til 
sprengningsarbeidene i sør.  Her kan et alternativ være å legge E 39 midlertidig så langt 
nord at hele broen kan bygges i ett.  Trafikken legges tilbake når nye kjørefelt, søndre 
rundkjøring og broen er bygget ferdig.  Nordre rundkjøring med ramper bygges etter at trafikk 
er lagt tilbake på E 39. 
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KB3 

Her skal det bygges ny bru med to rundkjøringer.  Rampesystemet er mer omfattende enn i 
KB2 og man tar i bruk mer av sidearealene ved Breimyrveien.  Samtidig strekker 
anleggsområdet seg lenger i kjøreretningen. 

Sprengningsarbeidet langs sørsiden av E39 kan, med tilstrekkelig tung dekning, pågå med 
trafikk på eksisterende E 39.  Selve brokryssingen ligger lenger vest enn i KB1 og KB2.  Det 
bør vurderes å legge om E 39-trafikken til sørsiden ved den planlagte rundkjøringen, slik at 
den nye broen kan bygges i ett.  Det er en lang tilførselsveg mellom nordre rundkjøring og 
den nye broen, samt store omlegginger ved Breimyrveien/Fidjemoen.  Det blir sannsynligvis 
flere midlertidige omlegginger av gang- og sykkeltrafikken. 

KB4 

Her skal det bygges ny bru og tre rundkjøringer.  Dette medfører et større anleggsområde 
nord for E 39.  

Sprengningsarbeidet langs sørsiden kan også her under gitte forutsetninger, pågå med 
trafikk på eksisterende E 39.  Broen er lang, og må bygges i to faser.  Bygging av ny gang- 
og sykkelveg må foretas i flere omganger. 

Gang- og sykkeltrafikken kan, for alle fire alternativ, ledes langs Fidjemoen, der den går i 
dag, mens arbeidene med å bygge ny gang- og sykkelveg pågår. 

Rangering i forhold til trafikkavvikling i anleggsperioden 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering + + + + + + 0 

 

5.2.5 Forhold for gang- og sykkeltrafikk 

Det skal legges stor vekt på at forholdene for gang- og sykkeltrafikk skal være best mulig – 
både under anleggsperioden, men ikke minst i den permanente situasjonen etterpå. 

For alle alternativene vil en hevde at linjeføringen for gjennomgående hovedveg for gang- og 
sykkeltrafikk er god med greie stigningsforhold.  Dette gjelder særlig for alt. KB1 og KB2 som 
blir liggende omtrent helt flatt der hvor vegsystemet skal krysses. 

Alternativ KB1 er det alternativet som i sum gir korteste gangavstander i forhold til buss-
holdeplassene.  Gangsystemet får relativt lite stigninger og kryssinger av kjøreramper og 
lokalveger blir oversiktlige.  Krav til universell utforming (UU) kan oppnås ved å forlenge 
stigningen på gang- og sykkelvegen som skal ta trafikk opp mot Hellemyr og mot 
bussholdeplassene. 

Alternativ KB2 får noenlunde samme forhold som KB1 med i prinsippet lik løsning for gang- 
og sykkelvegene.  Alternativet innebærer likevel noe mer omveg og stigning i forhold til 
atkomst til bussholdeplassen for vestgående trafikk på påkjøringsrampen mot Mandal.  For 
hovedvegen for gang- og sykkeltrafikk er det en klar ulempe at en får en lang kulvert under 
rundkjøringen nord for E39.  Ulempen blir ikke mindre av at denne også skal trafikkeres av 
kjøretøy som skal til/fra eiendommene øst for krysset.  Det bør her vurderes to korte bruer 
under hver halvdel av rundkjøringen i stedet for en lang kulvert under hele rundkjøringa 
inklusive sentrumsøya.  Krav til UU kan tilfredsstilles. 
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Alternativ KB3 får en svært lang og ubekvem atkomst til bussholdeplassen for østgående 
fjerntrafikk på sørsiden av E39.  Gjennomgående gang- og sykkelveg langs E39 må senkes 
ned under av- og påkjøringsrampene på nordsiden av E39.  Ut over dette må gang- og 
sykkelvegsystemet anses som tilfredsstillende.  En kan regne med at krav til UU kan 
tilfredsstilles. 

Alternativ KB4 har også en relativt konsentrert plassering av bussholdeplassene i forhold til 
området som skal betjenes.  Hovedvegen langs E39 må, på grunn av topografien, løftes opp 
over av- og påkjøringsrampene.  Dette vil gi dårligere stigningsforhold for denne i alt. KB4.  
Kryssing av lokalveger foregår på steder med god sikt.  Det er ikke behov for kryssing i plan 
av noen av kryssrampene.  Det kan synes noe mer vanskelig å tilfredsstille krav til UU for 
alle gang- og sykkelvegene. 

Rangering i forhold til gang- og sykkeltrafikk 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering + + + + + + + + 
 

5.2.6 Forhold for kollektivtrafikk 

Også gode forhold for kollektivtrafikken skal ha fokus ved vurdering av alternativene. 

Alle alternativene vil kunne få plassert de nødvendige holdeplasser for både fjernruter på 
E39 og for lokalruter til/fra Kristiansand via Hellemyr. 

Plassering av holdeplass langs påkjøringsrampen mot Kristiansand vil for de fleste 
alternativene bety relativt store kostnader.  Disse er inkludert i investeringskostnadene.  
Alternativ KB1 er den løsningen som vil gi kollektivtrafikken minst kjøreveg totalt sett.  Her er 
det bare en kort veg gjennom den ene rundkjøringen for fjerntrafikken.  Lokal busstrafikk på 
Breimyrveien må eventuelt bruke den store rundkjøringen over E39 til å snu tilbake mot 
sentrum. 

I alternativ KB2 må fjerntrafikken i begge retninger manøvrere seg gjennom en vanlig 
rundkjøring, men ellers er kjørelengde omtrent som i KB1.  Lokal busstrafikk kan snu i 
rundkjøringen på nordsiden av E39.  Det vil da gi noe kortere kjørelengde. 

For alternativ KB3 må fjerntrafikken kjøre via en av rundkjøringene.  På nordsiden må det 
kjøres gjennom det meste av rundkjøringen.  Lokaltrafikken kan også her snu i den samme 
rundkjøringen. 

Alternativ KB4 innebærer en noe dårligere løsning for fjerntrafikken slik holdeplassene er 
vist.  For kjøreretning mot Kristiansand må denne gjennom tre rundkjøringer for å komme via 
bussholdeplassen og tilbake inn på E39.  Dette kan unngås ved å legge holdeplassen til 
påkjøringsrampen som vist i alt. KB2.  Gangtilkomsten til denne holdeplassen blir da 
dårligere. 
Lokaltrafikken er tenkt snudd i rundkjøringen lengst vest, men det vil være mulig å snu denne 
i den første rundkjøringen dersom en flytter holdeplassen i Fidjemoen over til Breimyrveien. 

Alt i alt må en kunne si at det ikke er vesentlige forskjeller mellom de fire alternativene i 
forhold til fordeler/ulemper for kollektivtrafikken.  Siden førerne av buss oppfatter det å måtte 
ta av hovedvegen og kjøre gjennom en rundkjøring for å komme til holdeplassen som en stor 
ulempe i forhold til at en kan kjøre direkte fra hovedvegen og inn på holdeplassen, har en 
valgt å gi alle de tre alternativene en relativt dårlig karakter. 
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Rangering i forhold til kollektivtrafikk 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering 0 - - - - 

5.2.7 Estetikk / landskapstilpasning 

KB1 

Løsningen har en stram og enkel geometrisk form med en oval rundkjøring som i hovedsak 
ligger på bro over hovedvegen.   Tilkomstrampene ligger nesten parallelt med hovedvegen, 
og føyer seg fint inn til hovedformen i rundkjøringen.  Det forutsettes at rampene legges på 
mur mot hovedvegen, med vegetasjonskledte skråninger der det er rom for det.  Murene – 
med rekkverk - vil innsnevre vegrommet på hovedvegen over et strekk på ca 250m.  Det 
forutsettes at murene utføres i naturstein og med fokus på det estetiske uttrykket. 

Fortauene (med tilhørende rekkverk og eventuelle støyskjermer) følger vegen og innordner 
seg hovedformen.  Løsningen er ryddig og oversiktlig. Den gjennomgående gang- og 
sykkelvegen får en enkel og relativt rettlinjet trasé, med en kort kulvert gjennom 
Breimyrvegen.  Ved kulvertmunningen vil det bli behov for muring i begrenset omfang i 
overgangen til terreng.  Det vil trolig bli behov for støyskjermer langs tilkomstrampen i øst.   

Vegutvidelsen mot sør vil i seg selv gi skjæringer på ca 10 meter over et strekk på nærmere 
300m, med ca 25m på det høyeste.  Terrenginngrepene i forbindelse med kryssløsningene 
må vurderes i forhold til dette. 

Broen treffer terrenget ca 13m under terreng på sørsiden. Tilkomstrampen fra vest skjærer 
seg også inn i fjellsiden med en skjæringshøyde på opptil 18m over et kortere strekk.  De 
største terrenginngrepene kommer som følge av avkjøringsrampen mot øst, med innlagt 
bussholdeplass, som gir skjæringshøyder på opptil 30m over et kort strekk gjennom en 
fjellknatt.  Såpass høye skjæringer vil trolig gjøre det nødvendig å trappe skjæringen i øvre 
del. En eventuell tilkomstveg til et nytt industriområde i Borheia vil kunne føres innover et 
naturlig dalsøkk, men vil ligge ca 10m under terreng ved avkjøringen.   

Løsningen krever omlegging av Breimyrvegen på nordsiden, med større endringer av 
veghøyden.  Vegen vil her bli liggende på en større fylling, som blir en del av grøntanlegget.   

Løsningen vurderes totalt sett som den beste med hensyn til estetikk og landskapstilpasning 
på grunn av en god og enkel hovedløsning.  Terrenginngrepene på sørsiden vurderes som 
akseptable. 

KB2 

Løsningen er et vanlig ruterkryss med en klar geometrisk form, en rundkjøring på hver side 
av hovedvegen og en enkel bro på tvers. Tilkomstrampene bøyer av fra hovedvegen og gir 
rom for at høydeforskjellene et stykke på veg kan løses med vegetasjonskledte skråninger i 
stedet for murer.  Det gir et større vegrom på hovedvegen og et frodigere utrykk på 
sidearealene. 

Fortauene følger stort sett vegenes hovedform, noe som gir en ryddig løsning.  Den 
gjennomgående gang- og sykkelvegen har en enkel og relativt rettlinjet trase, men vil ligge i 
en lengre kulvert (ca 50m) under rundkjøringen.  Det vil bli en større mur, trolig med 
støyskjerm, i overgangen mellom gang- og sykkelvegen på innsiden og tilkomst-rampen på 
østsiden.  Det vil også bli murer med rekkverk ved kulvertutløpene på hver side.    

Rundkjøringen på sørsiden ligger ca 13 m under terreng i sør.  Tilkomstrampen fra vest og 
avkjøringen med bussholdeplass på østsiden vil også her skjære seg inn i bergveggen, med 
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skjæringshøyder på nærmere 30 meter.  De høyeste skjæringene vil trolig måtte trappes, og 
strekker seg over et lengre strekk i KB2 enn i KB1.  En eventuell tilkomstveg til et nytt 
industriområde i Borheia vil kunne føres innover et naturlig dalsøkk, men vil likevel ligge 
nærmere 20m under terreng ved avkjøringen.  Det er et potensiale for å redusere 
skjæringshøydene noe gjennom optimalisering av løsningen. 

Løsningen har en god hovedform, men relativt store terrenginngrep, og vurderes som nr 2 av 
de fire alternativene. 

KB3 

Løsningen består av en rundkjøring på hver side av hovedvegen, forbundet med en lengre 
buet kjøreveg og bro over dagens E39.   Løsningen gir et komplisert geometrisk bilde med 
tilkomstveger, avkjøringer, gang- og sykkelveg, fortau og bussholdeplasser.  Det vil gi et 
tilsvarende uryddig bilde for murer, terrengtilpasninger, rekkverk og eventuelle støyskjermer.   

Gang- og sykkelveger følger ikke alltid hovedvegenes form, men går delvis på kryss og tvers.  
Det vil bli behov for en del murer med rekkverk for å løse høydeforskjellene.  
Gjennomgående gang- og sykkelveg krysser rundkjøringen i en lengre kulvert (ca 55m).   

Rundkjøringen på nordsiden ligger med høyder omtrent som i dag. Det gir et mer åpent 
landskapsrom langs hovedvegen.  Av- og påkjøringsrampene ligger på terreng, trolig uten 
behov for murer ut mot E39 . 

Løsningen gir også mindre høydeforskjeller mot den nærmeste boligtomten i øst enn i de to 
første løsningene.  Boligtomtene på østsiden må i dette alternativet få direkte avkjøring fra 
rundkjøringen, noe som vil medføre en mur med rekkverk mot gjennomgående gang- og 
sykkelveg på nedsiden, på grunn av plassmangel. Som for alle de andre løsningene vil det 
trolig bli behov for støyskjerm på avkjøringsrampen mot boligtomtene i nord. 

Broen lander på en eksisterende bergknatt på nordsiden, og vil her  ligge med en skjæring 
på opptil 8m mot nord. 

Selve rundkjøringen på sørsiden gir ingen nevneverdige terrenginngrep i Borheia, ettersom 
den er forskjøvet ca 200m lenger vest, der det er langt bedre plass. Avkjøringsrampen ned til 
hovedvegen i sør vil likevel skjære seg inn langs Borheia, med skjæringshøyder på 10-15m 
over et lengre strekk. Med tanke på skjemmende terrenginngrep er dette likevel den mest 
skånsomme løsningen av alle alternativene.  Løsningen vanskeliggjør muligheten for tilkomst 
til et eventuelt framtidig næringsområde i Borheia. 

KB 4 

Løsningen viser to rundkjøringer på nordsiden av vegen og en på sørsiden, forbundet med 
en vinkelrett bro over hovedvegen.  Løsningen er geometrisk kompleks når kjøreveger og 
gang/ sykkelveger sees i sammenheng, og virker i likhet med KB3 noe uryddig.   

Gang- og sykkelvegsystem og fortau følger ikke alltid vegens hovedform.  Den 
gjennomgående gang- og sykkelvegen er lagt i bro over tilkomstvegene til rundkjøringen i 
vest. Brokar og ramper må tilpasses omkringliggende terreng med murer og skråninger.  

Løsningen forutsetter inngrep i kollen på nordsiden av vegen, med skjæringshøyder på opptil 
10m.  

Rundkjøringen på sørsiden av vegen er i prinsippet den samme som i alternativ KB2.  Den  
ligger ca 13m under terreng.  Av- og påkjøringsrampene medfører inngrep i Borheia, med 
generelle skjæringshøyder på 10-14m over et strekk på ca 175m og inntil 30m på det 
høyeste.   
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Rangering i forhold til estetikk / landskapstilpasning 

På sørsiden av vegen er løsningene relativt like med hensyn til landskapsinngrep.  
Terrenginngrepene vurderes som moderate, sett i forhold til de inngrepene som, uansett valg 
av kryssløsning, allerede forårsakes av vegutvidelsen for selve E39.  Unntaket er KB3, som 
har de minste terrenginngrepene.   

På nordsiden skiller KB1 og KB2 seg ut med de mest omfattende murene, mens KB3 og KB4 
har påkjøringsramper som ligger lavere i terrenget.  KB3 og KB4 medfører imidlertid større 
inngrep i en bergkolle på nordsiden av E39.  Terrenginngrepene vurderes ikke å være 
avgjørende for noen av forslagene.  Alle forslagene gir rikelig med rom for grøntanlegg på 
sidearealene. 

I vurderingen av estetikk og landskapstilpasning er det lagt størst vekt på en enkel og god 
hovedløsning med ryddige linjer.  Disse linjene vil siden danne utgangspunkt for de mest 
synlige elementene i anlegget;  murer og fyllinger, kulvertportaler, rekkverk og støyskjermer.  

Rangering i forhold til estetikk / landskapstilpasning  

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering + 0 - - 

 

5.2.8 Geoteknisk vurdering 

Det foreligger ved denne silingsprosessen ingen resultat av de grunnundersøkelser som er 
planlagt for dette prosjektet.  

Statens vegvesen har funnet en gammel undersøkelse fra 1970-tallet (?) som viser noen 
dybder til fjell langs bekken på Fidjetoppen.  Disse varierer mellom 3,5 og 7,5 meter langs 
det dypeste profilet nærmest bekken. 

Ingen av alternativene for utforming av kryss med Breimyrveien har en slik utforming at en 
regner med problem (kostnader) av noen størrelse i forbindelse med bygging av krysset 
(utskifting av løsmasser). 

Siden alternativ KB1 og KB2 er plassert med sine ramper på nordsiden lengst øst der en kan 
forvente noe dårligere grunnforhold, har en valgt å gi disse to dårligst rangering.  Alternativ 
KB4 har ingen kjøreramper i området med løsmasser.  Usikkerhetsmomentet her blir 
fundamentering av nordsiden av brua over E39 samt fyllinga opp mot Breimyrveien.  Også 
alternativ KB3 vil ha deler av krysset liggende i området hvor det kan være dårlige 
grunnforhold, men sannsynligheten for problem er mindre her.   

Rangering i forhold til geoteknikk / grunnforhold 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering 0 0 + + + 

 

5.2.9 Geologisk vurdering 

Det er utført en egen analyse av de geologiske forholdene langs E39.  Alle alternativene 
innebærer et større inngrep i form av sprengningsarbeider i Borheia langs sørsida av E39.  
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Det er her påvist ugunstige bergforhold som vil kreve mye sikring, og fjellskjæringen vil 
stedvis bli 20-25 meter høy over E39. 

Det blir her alternativ KB3 som gir minst inngrep idet det bare er påkjøringsrampen mot 
Kristiansand som vil bli liggende utenfor selve E39, og bare der rampen ligger langsmed 
E39.  Alternativet vil gi klart minst ekstra inngrep i Borheia. 

Alternativ KB1 vil innebære et større inngrep i fjellet langs E39 idet rampene og en mindre 
del av rundkjøringa på sørsiden av E39 blir liggende på ei fjellhylle over E39.  Dette vil kunne 
innebære et større behov for sikring. 

Alternativ KB2 og KB4 omfatter en hel rundkjøring pluss av- og påkjøringsramper inn i fjellet 
på sørsiden av E39.  Disse to anses som like i forhold til eventuelle problem med berg. 

Rangering i forhold til geologi / bergforhold 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering 0 - + + - 

 

5.2.10 Støyskjermingstiltak 

Støyskjermingstiltak utføres i form av: 

- oppsetting av støyskjermer eller –voller langs støykilden; E39 og/eller kryssramper 
samt sekundærveger 

- lokale skjermer for uteareal på den enkelte eiendom 
- tiltak på utsatte fasader på bygninger der støyskjerming langs veg ikke gir tilstrekkelig 

reduksjon av støyen 

For de enkelte alternative kryssløsninger har en vurdert konkret behov for skjermer langs veg 
og lagt inn kostnader for dette i beregning av investeringsbehovet. 

For de øvrige tiltak som kan bli nødvendige har en bare gjort en visuell vurdering av hvor 
mange eiendommer/bygninger som kan bli berørt med for høyt støynivå.  På sørsiden av 
E39 er det ingen bebyggelse.  Det er derfor kryssløsningen på nordsiden som først og fremst 
vil ha konsekvenser for støyutbredelsen fra krysset. 

Alternativ KB3 er den løsningen som har kryssutformingen på nordsiden av E39 på det 
laveste nivået, og som derfor vil være enklest å skjerme.  Krysset er heller ikke slik utformet 
at det vil være spesielt problematisk å skjerme langs vegen. 

Alle de andre tre alternativene har kryssløsning på nordsiden som blir liggende omtrent seks 
meter høyere enn E39.  Kryssformen er også slik at det kan bli vanskelig å skjerme deler av 
dette langs vegkant.  En kan ikke se at noen av disse løsningene skiller seg ut fra de andre 
to – verken fordelaktig eller ikke.  En har derfor valgt å gi disse tre samme rangering. 

Rangering i forhold til støyskjermingstiltak 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering 0 0 + 0 
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5.2.11 Miljøtema:  Nærmiljø / Naturmiljø / Kulturmiljø 

Ved vurdering av miljøtema har en tatt for seg de deltema der en har tilstrekkelig med 
opplysninger til å kunne gjøre en rangering. 

Nærmiljø, konsekvenser for boligtomter 

Det nye veganlegget vil i stor grad påvirke nærmiljøet til boligene som i dag ligger nærmest 
E39 langs nordsiden av denne.  Det forutsettes at samtlige boligtomter på østsiden av 
krysset med Breimyrveien skal opprettholdes.  For alle alternativ forutsettes innløsning av 
gnr / bnr 14/93 like på vestsiden av Breimyrveien. 

Kjøreadkomst 

Alle løsningene gir mulighet for kjøreadkomst til boligene på østsiden av krysset.  Adkomsten 
er i KB1, KB2 og KB4 lagt sammen med gjennomgående gang- og sykkelveg under 
Breimyrveien.  Avkjøringen er lagt fra vegen Fidjemoen, på vestsiden av bro / 
kryssløsningene, og med kulvert/bru under krysset/Breimyrveien.  For KB3 er avkjøringen 
lagt direkte fra rundkjøringen.   Avkjøringsmulighetene vurderes med dette som akseptable 
for samtlige alternativ. 

Endringer av terreng 

Alle alternativ medfører endringer av veghøyder og skråningsutslag fra krysset.  Endringene 
vil først og fremst få negative konsekvenser for gnr/bnr 14/110, som ligger nærmest krysset. 
KB1, KB2 og KB4 har alle kryssløsninger som ligger høyt, og vil dermed få et stort 
skråningsutslag.  KB3 ligger noe lavere og vil gi mindre utslag.  KB3 har til gjengjeld 
avkjøring direkte fra rundkjøringen, og skråningsutslaget fra adkomstvegen vil også komme 
relativt nært bebyggelsen østover fra krysset. 

KB4 vil gi terrenginngrep i form av fjellskjæringer, og inngrep i forhold til eiendommen gnr / 
bnr 14/213 blir såpass stor at denne må forutsettes innløst i sin helhet for alt. KB4. 

Solforhold 

Endring av veghøyder, og eventuell oppsetting av tette støyskjermer i krysset, vil kunne 
påvirke solforholdene på boligtomtene.  De konkrete konsekvensene kan ikke fastslås uten 
mer detaljerte planer og solstudier, men det er rimelig å anta at samtlige alternativ vil ha 
negativ effekt på solforholdene, spesielt med tanke på kveldssol for den nærmeste tomten, 
14/110. KB3 antas å gi minst negativ effekt, ettersom det ligger lavest og lengst unna.  De 
øvrige alternativene ser ut til å være relativt like. 

Reduksjon av tomtearealer 

For alle alternativ vil det bli behov for å legge om dagens tilkomstveg til tomtene på østsiden 
av det store krysset, samt legge inn nytt fortau langs påkjøringsrampen.  Begge deler vil 
legge beslag på tomteareal på østsiden.  KB4 vil legge beslag på en del areal på tomten 
14/213 til rampe for gang- og sykkelveg samt bussholdeplass.  

 Løsningene er ikke planlagt i detalj på dette nivået, og det er ikke gjort nøyaktige 
beregninger av skråningsutslag.  Det ser likevel ikke ut til å være vesentlige forskjeller i 
omfang for de ulike alternativene. 

Rangering i forhold til nærmiljø 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering - - 0 - 
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Naturmiljø 

Av verdier for naturmiljø i området er det kun en lokalitet for småsalamander som er kjent.  
Lokaliteten er beskrevet i rapport fra Agder naturmuseum og botaniske hage, datert 
14.oktober 2009.  Lokaliteten befinner seg i hovedsak på boligtomtene på nordsiden av 
vegen.  Den inkluderer en rest av et tjern i øst, en grøft med varierende vannstand langs 
gang- og sykkelvegen og en grøft / bekk med våtmarksvegetasjon i vest.  Det understrekes i 
rapporten at det ikke ble observert salamander ved denne befaringen, ettersom befaringen 
ble foretatt på en ugunstig årstid, men salamander har vært observert i dammen ved en 
senere anledning av vegvesenets biolog.   

Salamander vil være sårbar for anleggsarbeider og terrengendringer, spesielt dersom de blir 
avskåret fra steinfyllinga til gang- og sykkelvegen, som trolig benyttes som 
overvintringsplass.  Det er videre viktig at tjernet og arealene rundt ikke blir berørt av fyllinger 
eller anleggsmaskiner, og at det ikke kommer forurenset overvann inn i grøfta eller tjernet.  
Det må også sikres at ikke ørret får muligheten til å vandre opp til tjernet fra ørretbekken i 
vest.  Rapporten gir videre anbefalinger om hvordan anleggsarbeidet bør gjennomføres for at 
salamanderpopulasjonen på stedet ikke skal bli skadet.  

Med såpass store anleggsarbeider som det her vil være snakk om vil det likevel være svært 
krevende å ivareta salamanderlokaliteten i anleggsfasen.   For samtlige alternativer er det 
aktuelt å legge om dagens gang- og sykkelveg og tilkomstvegen til boligtomtene på deler av 
strekket.  Alle alternativene vil gi store fyllinger i forbindelse med krysset, og kontroll av 
avrenning til det naturlige lavpunktet vil bli krevende.  Saltsprut fra det nye veganlegget, med 
avrenning til den aktuelle salamandergrøfta, vil også kunne bli en utfordring i driftsfasen.  
Alternativene er ikke tegnet ut i detalj på det nåværende tidspunkt, men det ser ikke ut til å 
være vesentlige forskjeller mellom de ulike alternativene i forhold til potensielle skader for 
salamanderlokaliteten.  

Det er et alternativ å flytte salamanderne, eventuelt opparbeide en ny lokalitet her eller et 
annet sted.  Småsalamander har ifølge rapporten god spredningsevne, og kan etablere seg 
på nye steder som er egnet.  Vi anbefaler at man går videre med dette alternativet. 

Rangering i forhold til naturmiljø 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering - - - - 

 

 

Kulturminner   

Det er ikke kjent at det finnes verdier knyttet til kulturminner innenfor prosjektområdet. 

Rangering i forhold til kulturminner 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering 0 0 0 0 
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5.2.12 Atkomst til næringsområde Borheia 

Kristiansand kommune har i sin kommuneplan satt av et stort areal til næringsområde i 
Borheia, langs sørsiden av E39 fra kryss med Breimyrveien og østover.  Det er ønskelig fra 
kommunens side å få regulert atkomst til området fra E39 i krysset med Breimyrveien. 

Topografien i området der krysset blir liggende er svært ugunstig i forhold til en slik tilkobling.  
Terrenget ligger vesentlig høyere enn det nivået som krysset og bru over E39 blir liggende 
på. 

Alternativene KB1, KB2 og KB4 for kryss med Breimyrveien vil alle gi mulighet for en 
framtidig tilkobling av atkomstveg til Borheia til rundkjøringen på sørsiden av E39. 

For alternativ KB3 vil det innebære svært store ekstra inngrep i terrenget og dermed økte 
kostnader med å føre en atkomstveg til Borheia først parallelt med E39 østover og deretter 
inn i området.  En tilkobling til rundkjøringen på sørsiden av E39 vil også kreve et stort ekstra 
inngrep i fjellsiden  for å få svingt atkomstvegen inn mot rundkjøringen. 

Rangering i forhold til atkomst til Borheia næringsområde 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering + + - - + 
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6 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER / RANGERING 

6.1 Innledning 

Etter at alle tema er belyst for de to kryssområdene, har en laget en tabell som viser en 
summering av rangering for det enkelte alternativ. 

Da investeringskostnader er det eneste tema med konkrete tall samt er et av de viktigste i 
forhold til valg av kryssløsning, har en valgt å vise denne konsekvensen i en egen tabell. 

For de øvrige har en summert rangering for hvert enkelt tema og kommet fra til en sum.  
Lavest sum betyr at alternativet har vært vurdert som godt/best for det enkelte tema og gir 
dermed en pekepinn om at dette kan være beste alternativ når en ser bort fra 
investeringskostnadene.  På den annen side vil det være noen tema som bør vektlegges mer 
i sammenligningen enn andre.  Her vil nødvendigvis et mer subjektivt syn på dette kunne 
gjøre seg gjeldende. 

6.2 Rigekrysset 

Sammenligning av investeringskostnader: 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Kostnad (mill nkr) 50,5 17,8   

Tomt for servicestasjon   0,3 13,9   

Totalkostnad inkl tomt 50,8 31,7   

 

Rangering i forhold til øvrige tema: 

RIGEKRYSSET     

Alternativ R1 R2   

Sum rangering 9 + 
3x0 
2 - 

6 + 
4x0 
1 - 

  

 

Resultatet av kostnadsberegninger og rangering av andre tema viser: 

- Investeringskostnaden for de to alternativene er svært forskjellige.  Selv med de 
usikkerheter en har i overslagene på dette nivå, og om en sammenligner kostnadene 
inklusive en eventuell opparbeidelse av tomt for ny servicestasjon i krysset, så vil 
alternativ R2 komme ut med en vesentlig lavere totalkostnad. 

- Når det gjelder andre konsekvenser viser en summering av rangeringene at alternativ 
R1 kommer noe bedre ut.  Dette skyldes i hovedsak bedre forhold for trafikksikkerhet, 
kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikk som følge av en bedre kurvatur for 
påkjøringsrampen mot Kristiansand samt en mer gunstig plassering av 
bussholdeplassen på Rige-siden. 
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6.3 Kryss med Breimyrveien 

De forskjellige alternativene har kommet ut med følgende tall når det gjelder byggekostnader 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Kostnad (mill nkr) 122,5 127,3* 120,9 133,7* 
*Merknad: Totalkostnadstallene for alt. KB2 og KB4 er ikke revidert. 

Kostnadsberegninger utført med program ANSLAG viser at alternativ KB1 og KB3 må sies å 
være rimeligere enn de andre to løsningene.  Dette kan en hevde selv om en tar i betraktning 
de usikkerheter som en må regne med i overslag med et slikt grovt underlag. 

For to og to alternativ – KB1/KB3 og KB2/KB4 – ligger disse såpass nær hverandre i pris at 
en ikke i samme grad kan være sikker på at det ene vil være rimeligere eller dyrere å bygge 
enn det andre. 

Overslagene for alt. KB1 og KB3 er basert på en videre detaljering og revidert beregning av 
byggekostnadene.  Dette har av ulike årsaker ført til at overslagene for disse har økt i forhold 
til tidligere.  I hovedsak skyldes dette at en må ta ut mer fjellmasse for selve kryssrampene 
enn det som var estimert opprinnelig.  En har også skaffet seg en bedre oversikt over 
behovet for sekundærveger, atkomstveger, gang- og sykkelveger, forstøtningsmurer og 
støyskjermer. 

En mener å kunne fastslå at dersom en hadde utført en tilsvarende videre detaljering også 
av alternativ KB2 og KB4 så hadde dette med stor sannsynlighet ført til en tilsvarende økning 
for disse.  En vil derfor fastholde at disse to alternativene vil ha en investeringskostnad som 
ligger i størrelsesorden 20-30 mill kr høyere enn KB1/KB3 slik som før. 

Summasjon av rangering av andre tema: 

KRYSS MED 
BREIMYRVEIEN 

    

Alternativ KB1 KB2 KB3 KB4 

Rangering 12 + 
5x0 
2 - 

7 + 
5x0 
4 - 

7 + 
4x0 
4 - 

6 + 
5x0 
5 - 

En sammenstilling av rangering av de øvrige tema i vurderingsgrunnlaget viser at alternativ 
KB1 har flest plusser og færrest minus ved summasjonen av pluss/minus.  I forhold til KB3 
som muligens kan ha noe lavere byggekostnad, har en vurdert alternativ KB1 til å være 
bedre enn eller likeverdig med KB3 for de fleste tema.  Unntakene er i forhold til mulige 
geotekniske og geologiske problem samt støyskjerming og nærmiljø der KB3 anses å kunne 
være noe bedre.  I forhold til geologi har dette liten betydning da alle alternativ vil kreve et 
større inngrep i eksisterende fjellskjæring for selve E39, uansett hvor krysset kommer. 

Alternativ KB1 skiller seg fordelaktig ut særlig i forhold til følgende tema: 

- En oversiktlig og lettfattelig kryssløsning 
- Grei trafikkavvikling 
- Noe enklere å avvikle trafikken i anleggsperioden 
- Best i forhold til trafikksikkerhet 
- God i forhold til gang- og sykkeltrafikk 
- Best i forhold til landskapstilpasning/estetikk 
- Kan lettere gi mulighet for en framtidig atkomstveg til Borheia næringsområde 

Et annet moment som ellers ikke er belyst er at alternativ KB1 gir (sammen med KB2) størst 
avstand til et framtidig kryss med Ytre Ring.  Noe som også må anses som en fordel. 
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7 VALG AV LØSNING / ANBEFALING 

7.1 Rigekrysset 

Det som rent fysisk skiller de to alternativene for utbedring av Rigekrysset, er at alternativ R1 
gir muligheten for å kunne få en best mulig plassering av bussholdeplassen på sørsiden av 
E39 – både i forhold til kryssrampe og til gangforbindelsen, samtidig som påkjøringsrampen 
mot Kristiansand vil få bedre horisontal- og vertikalkurvatur. 

Alternativ R2 innebærer på den annen side en vesentlig mindre investeringskostnad.  
Forskjellen er så stor – uansett om en legger til kostnader for opparbeidelse av 
erstatningstomt for servicestasjon – at en vanskelig kan forsvare en slik økt kostnad med at 
kryssløsningen i seg selv blir bedre. 

Siden det vil være akseptabelt med bussholdeplass langs påkjøringsrampen der denne 
ligger langsmed E39, på grunn av at tillatt hastighet på E39 her vil være nedsatt til 60 km/t 
(dim.klasse H6), så kan en ikke hevde at denne plasseringen av holdeplassen er noen stor 
ulempe.  Det er faktisk vurdert som en fordel av kollektivselskapene.  Det mest negative er at 
det blir vanskelig å få utbedret gangatkomsten til holdeplassen slik at denne blir universelt 
utformet. 

Påkjøringsrampen mot Kristiansand fungerer rimelig greit slik den ligger i dag, men vil med 
den foreslåtte justeringen i alternativ R2 bli noe bedre. 

 

På grunn av den store kostnadsbesparelsen, og uten at en kan se at denne gir 
vesentlige ulemper ved utforming av krysset, vil Asplan Viak tilrå at Rigekrysset 
reguleres med ombygging av krysset som vist i alternativ R2. 

 

7.2 Kryss med Breimyrveien 

Beregningene viser at alternativ KB1 og KB3 vil innebære lavere investeringskostnad enn de 
øvrige to alternativene.  Beregningene innebærer en grad av usikkerheter, men en 
besparelse i forhold til de andre alternativene på i størrelsesorden 20-30 millioner kroner må 
sies å være vesentlig. 

Når da alternativ KB1 kommer ut med en summering av rangeringsverdier som er klart bedre 
enn de tre andre alternativene, synes det rimelig opplagt hvilket alternativ som bør velges for 
Kryss med Breimyrveien. 

 

Asplan Viak vil anbefale at alternativ KB1, med oval rundkjøring over E39, legges til 
grunn for regulering av kryss med Breimyrveien. 
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VEDLEGG 

Tegninger 

 for 

- RIGEKRYSSET 

o C2101: alt. R1 Plantegning 

o C2102: alt. R1 Lengdeprofil kryssramper 

 

o C2201: alt. R2 Plantegning 

o C2202: alt. R2 Lengdeprofil kryssramper 

 

- KRYSS MED BREIMYRVEIEN 

o C2111: alt. KB1 Plantegning 

o C2112: alt. KB1 Lengdeprofil kryssramper 

o C2113: alt. KB1 Lengdeprofil gang- og  

         sykkelveger 

o C2114: alt. KB1 Lengdeprofil sekundærveger 

o Alt. KB1 Div. tverrsnitt 

 

o Alternativ  KB2 Plantegning 

 

o C2311: alt. KB3 Plantegning 

o C2312: alt. KB3 Lengdeprofil kryssramper 

o C2313: alt. KB3 Lengdeprofil gang- og  

        sykkelveger 

o C2314: alt. KB3 Lengdeprofil sekundærveger 

o Alt. KB3 Div. tverrsnitt 

 

o Alternativ  KB4 Plantegning 

 


