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FORORD 
Statens vegvesen Region sør har i samråd med Kristiansand kommune satt i gang et planarbeid 
for å avklare løsning  og utarbeide detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for framtidig 
E18 og E39 på strekningen Gartnerløkka – Meieriet. 
  
Vegtiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det skal derfor 
fastsettes et planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å 
omfatte og  hvilke alternativer som skal vurderes videre . I forkant av arbeidet med 
planprogrammet har det vært en kreativ fase der ulike alternativer er vurdert. Denne raporten 
beskriver disse alterativene og oppsummerer hvordan alternativsøk og silingsprosess har blitt 
gjennomført. Den beskriver ulike fagtemaer og krav og forutsetninger knyttet til disse. Mål og 
silingskriterier er beskrevet.  
 
På denne bakgrunn gir Statens vegvesen anbefaling om hvilke av alternativene som anbefales 
videreført til konsekvensutredning og reguleringsplan.  Målet med dette arbeidet er å forkaste 
alternativer som det ikke er formålstjenlig å utrede gjennom konsekvensutredning, slik at man 
står igjen med et begrenset antall realistiske løsninger for behandling i det videre planarbeidet. 
Silingsrapporten er underlagsmateriale  til planprogrammet, som legges ut til  offentlig ettersyn 
og senere vedtas av Kristiansand kommune. .  
Det er også utarbeidet en temarapport (verdianalyser) for temaene landskapsbilde, kulturmiljø, 
naturmiljø, , nærmiljø og friluftsliv og lokal og regional utvikling.   
 
Statens vegvesen leder planarbeidet som er forankret i en samarbeidsgruppe med representanter 
fra kommuneadministrasjonen, fylkesmannen, fylkeskommunen Jernbaneverket, Kristiansand 
havn og Statens vegvesens prosjektgruppe. Rambøll Norge er engasjert som konsulenter for 
planarbeidet, og har hatt ansvaret for utarbeiding av silingsrapporten. Der ikke annet er nevnt, 
er bilder og illustrasjoner laget av Rambøll.  
 
Det er et mål å ha forslag til detaljreguleringsplan for E18 og E39 Garterløkka – Meieriet  ferdig 
for politisk behandling innen sommeren 2014, slik at planen kan endelig vedtas vinteren 2015.  
 
Eventuelle spørsmål vedrørende silingsrapporten kan rettes til: 
 
Statens vegvesen Region sør v/Asbjørn Heieraas, tlf 975 63620,  
Epost:  asbjorn.heieraas@vegvesen.no 
 
 
Kristiansand, 20.juni 2013 
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1. SAMMENDRAG 
Prosjektet E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset er prioritert i Nasjonal transportplan 2014 – 2023. 
Strekningen har stor trafikkbelastning med lange køer og perioder med full stans i avviklingen. 
På sikt er det forventet en stor befolkningsvekst i regionen, som vil forsterke dette trafikkbildet.   
Strekningen er delt i to parseller, Gartnerløkka-Meieriet og Meieriet-Breimyrkrysset. Det skal 
igangsettes detaljreguleringsplan med konsekvensutredning (KU) for ny E39 mellom 
Gartnerløkka og Meieriet og dette planprogrammet omhandler denne første parsellen.   
 
 
Som en innledning til dette arbeidet er det gjennomført en silingsfase som har endt opp med 
denne silingsrapporten. 
Parsellen E39 Gartnerløkka-Meieriet er igjen delt opp i to delparseller, Gartnerløkka-Kolsdalen og 
Kolsdalen-Meieriet. De forskjellige løsningsalternativene for første delparsell kan i stor grad 
kombineres med alternativene for andre delparsell.  
 
 

Figuren viser alle vurderte alternativ vist over hverandre.  

 
Det ble i 2012 vedtatt en Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen. 
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 dagens E39/E18 forbi Kristiansand er ett av de første 
tiltakene som bør gjennomføres. Senere skal det bygges en Ytre ringveg forbi Kristiansand 
sentrum. På strekningen skal ny E39 planlegges som 4-felts veg med tilhørende kryss i 
eksisterende vegkorridor. I tillegg skal det planlegges gang- og sykkelveger. Det som i hovedsak 
skiller alternativene er om E39 legges i åpen grøft/kulvert eller bru over eller under 
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Gartnerløkka/jernbanen. I tillegg har alternativene ulike kryssløsninger, vegtilknytninger og 
utforming av lokalvegsystem.  
 
Det er gjennomført en kreativitetsfase som har hatt som mål å redegjøre for handlingsrommet og 
alternative løsninger for prosjektet. Silingsrapporten oppsummerer hvordan alternativsøk og 
silingsprosess har blitt gjennomført. Den beskriver ulike fagtemaer og krav og forutsetninger 
knyttet til disse. Mål og silingskriterier er beskrevet.  
 
Alternativsøket har endt opp i forslag til 9 alternativer for nytt vegsystem for E39 på strekningen 
Gartnerløkka – Kolsdalen og 2 alternativer fra Kolsdalen - Meieriet. Videre er det gjennomført en 
vurdering av disse alternativene opp mot målene og silingskriteriene og det redegjøres for hvilke 
av alternativene som anbefales videreført til konsekvensutredning og reguleringsplan.  
 
Når det gjelder trafikkavvikling er det noen viktige felles forutsetninger som gjelder for alle 
alternativene: Planskilte kryss på E18/E39 ved Arkivet og Gartnerløkka med en ny Havnegate fra 
Arkivet til Vestre Strandgate er den kombinasjonen som gir best måloppnåelse i forhold til 
hinderfri kollektivframføring og effektiv trafikkavvikling på E39. Løsninger som bygger videre på 
ulike varianter av dette trafikksystemet er derfor en forutsetning for alle alternativene som 
presenteres i silingsrapporten. Dette innebærer at det stort sett er utformingen av de planskilte 
kryssene som er endringen i trafikksystemet i alternativene. Videre er det forutsatt at Ytre 
ringveg er etablert rundt 2030 og at man opprettholder bompenger på minst dagens takstnivå.  
 
For strekningen Gartnerløkka – 
Kolsdalen anbefales alternativene 
BD4, BD2, og TD2 tatt med til videre 
planlegging og konsekvens-
utredning, da de ved en totalvurdering 
opp mot mål og silingskriterier kommer 
best ut. 
  
Alle alternativene ligger omtrent i 
samme trasé. Det som skiller de er om 
de går over eller under Gartnerløkka/ 
V.Strandgate og jernbanen. Alle ligger 
på sjøsiden av Vesterveibrua (lavbrua) 
og fra jernbanen og vestover på 
sjøsiden av dagens høybru. 
Alternativene er relativt like rent trafikalt 
og viser god måloppnåelse i forhold til 
vurderingspunktene som er definert for 
tema trafikk.  
 
Målet om hinderfri framføring av 
kollektivtrafikken oppnås på E39, men er 
vanskelig å innfri i Gartnerløkkakrysset på 
grunn av kapasitetsutfordringer i Vestre 
Strandgate. Utbedring/Endring av Vestre 
Strandgate bør sees på for å oppnå best 
mulig effekt av tiltakene i 
Gartnerløkkakrysset. Herunder ligger 
også behovet for å knytte Havnegata til 
Vestre Strandgate.  
 

BD4 vist som eksempel på 

trasé for alle alternativer 

anbefalt til KU 
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Kommunedelplan for E39 Gartnerløkka – Klepland i Søgne med tilhørende KU 
Ble stadfestet av Miljøverndepartementet i 2006. Siden 2006 har kravene til tunneler blitt 
vesentlig skjerpet. Traseen fra kommuneldelplanen ville fått alt for høy ulykkesrisiko, og den 
vedtatte løsningen anses med dagens krav som uaktuell å realisere. Løsningen ble følgelig 
forkastet i KVU for Kristiansandsregionen.   
 
Som en innledning til dette arbeidet er det gjennomført en kreativitetsfase som har hatt som mål 
å redegjøre for handlingsrommet og alternative løsninger for prosjektet. Dette arbeidet er 
oppsummert i denne silingsrapporten. Rapporten oppsummerer hvordan alternativsøk og 
silingsprosess har blitt gjennomført. Den beskriver ulike fagtema og krav og forutsetninger 
knyttet til disse. Mål og silingskriterier er beskrevet. Alternativene beskrives og vurderes opp mot 
målene og silingskriteriene. 
 
Alternativsøket har endt opp i forslag til 9 alternativer for nytt vegsystem for E39 på strekningen 
Gartnerløkka – Kolsdalen og 2 alternativer fra Kolsdalen - Meieriet. I rapporten er det en 
redegjørelse for hvorfor disse alternativene valgt ut. Videre er det gjennomført en vurdering av 
disse alternativene og det redegjøres for hvilke av alternativene som anbefales videreført til 
konsekvensutredning og reguleringsplan.  
 
Silingsrapporten ligger til grunn for forslaget til planprogram. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartillustrasjon som viser viktige områder omtalt i rapporten  
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3. FØRINGER OG MÅL FOR PROSJEKTET 

3.1 Overordnede føringer 

Det er satt overordnede mål nasjonalt, i Konseptvalgutredningen (KVU) og i kommunedelplan for 
Kristiansand som alle påvirker dimensjonerende trafikkmengde, mål og silingskriterier som er 
satt for prosjektet E39 Gartnerløkka – Meieriet.  
 
Det er sett på sammenhengen mellom de ulike planer og utredninger som gjelder for 
Kristiansandsområdet og de ulike målsetningene som er satt. Oppsummert kan det sies at 
målene fra de ulike utredningene og planene er ganske like og kan i prinsippet sammenfattes i 
samfunnsmålet fra Konseptvalgutredningen:  
  
Innen 2040 skal transportetterspørselen i Kristiansandsregionen håndteres på en effektiv og 
miljøvennlig måte. 
 
Både kommunedelplan for Kristiansand og konseptvalgutredningen (KVU) legger til grunn at det 
både er behov for et effektivt vegnett og at det er viktig å oppnå reduksjon i biltrafikken med 
overføring til mer miljøvennlig transport. Avtalen om belønningsordningen og klimaforliket legger 
også stor vekt på å overføre biltrafikk til mer miljøvennlig transport. 
  
Det er gjennomført en Konseptvalgutredning (KVU) hvor konseptet Ytre ringveg er vedtatt og 
derfor førende for prosjektet. KVU’en anbefaler en utbyggingsrekkefølge hvor utbygging av 4-
felts E39 fra Gartnerløkka til Breimyrkrysset, fremkommelighetstiltak for havnetrafikken og 
tilrettelegging for kollektivtrafikken og gang/sykkel utgjør en del av de første fasene som bør 
ferdigstilles rundt 2020. Videre utbygging skal sikre framkommelighet på stamvegene gjennom 
bygging av en Ytre ringveg innen 2030.  
I anbefalingen kommer det også fram at restriktive tiltak for biltrafikken må vurderes innført som 
en del av den videre planleggingen. 
 

3.2 Mål for prosjektet 

Ut fra førende overordnede mål er følgende mål satt for dette prosjektet: 
 

 Vegstrekningen skal ha god framkommelighet – dagens kjøretid i rush skal 
reduseres vesentlig i forhold til i dag (effektivitetsmål). 
 

 Kollektivtrafikken på E39 skal ikke hindres av annen trafikk i rushtidene 
(effektivitets- og miljømål). 
 

 Sykkeltrafikken skal gis attraktive løsninger med vekt på god og hurtig 
framkommelighet (effektivitets- og miljømål). 
 

 Et veganlegg med best mulig tilpasning til byen og som forbedrer bybildet i 
forhold til dagens veganlegg (lokalt mål)   
 

 
Vegstrekningen som planlegges er en del av riksvegnettet i Norge. Dette vegnettet skal sørge for 
å binde sammen tettstedene, byene og distriktet. Det skal være med på å legge til rette for 
fortsatt utvikling også i distriktene. Riksvegnettet skal være et effektivt vegnett for spesielt 
næringstrafikken, mens reiser til og fra arbeide, handelsreiser og besøksreiser bør i større grad 
enn i dag benytte miljøvennlig transport. Økende befolkning gjør det vanskelig å oppnå null vekst 
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i biltrafikken på riksvegene. Det er allikevel et overordnet mål å tilstrebe null vekst i 
personbiltrafikken i Kristiansand totalt sett.  
Vekst i nyttetrafikk, blant annet på grunn av generell vekst men ikke minst på grunn av 
befolkningsveksten i regionen, vil allikevel medføre at den totale trafikkmengden (nyttetrafikk og 
personbiltrafikk) uansett vil ha relativ stor vekst. 
 
Reduksjon i veksten av personbiltrafikken er mest oppnåelig i bynære områder hvor man har et 
kollektivtilbud, gang- og sykkelvegnett og mye korte reiser.  
 
E39 Gartnerløkka til Meieriet er i hovedsak et prosjekt som skal sørge for god framkommelighet 
for næringslivet og knytte regionene tettere sammen . Dette vil også komme andre 
trafikantgrupper til gode.  
 
Det vil være behov for å begrense personbiltrafikken for å nå miljømålene som er satt også for 
dette prosjektet. Spesielt målet om hinderfri kollektivtrafikk vil kreve tiltak utover etablering av 
4-felts E39 på sikt.  
Etablering av Ytre ringvei og ulike bilbegrensende tiltak kan tas i bruk for å oppnå dette. I 
kapitlet Dimensjonerende trafikkmengde framgår det hvilke forutsetninger som er lagt til grunn 
for å nå de ulike effektivitets- og miljømålene. 
 
For å nå de overordnede målene knyttet til null vekst i personbiltrafikken i byområdene, vil egne 
tiltak være nødvendig. 
 
Dette prosjektet omfatter ikke restriktive tiltak, men å legge til rette for kollektiv, gang- og 
sykkeltrafikk er en vesentlig del av  planarbeidet. 
 
 
 

3.3 Silingskriterier for prosjektet 

Der mål er satt for prosjektet, vurderes alternativenes kvalitet i forhold til målene (se forrige 
kap.). Det er kun innen noen fagområder det er satt mål for prosjektet. For å vurdere kvaliteten 
på alternativene også innen øvrige fagtemaer som er beslutningsrelevante har prosjektgruppen 
utarbeidet noen silingskriterier (se tabell under). I omtalen under fagtemaene (kapittel 6) blir 
viktige krav og forutsetninger for hvert fagområde beskrevet. Dette danner grunnlaget for og 
beskriver hva som ligger i silingskriteriene. De alternative vegløsningene blir ut fra målene og 
silingskriteriene, vurdert opp mot hvor godt de oppfyller disse. Fagområder som er vurdert ikke å 
utgjøre noen forskjell på alternativene er ikke med som silingskriteria (eks. grunnforhold).  
 
I Kapittel 8 blir alternativene som silingsrapporten omfatter, vurdert opp mot 
målene/silingskriteriene og for prosjektet.  
 

SILINGSKRITERIER Kvalitet 
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING – bedring av reisetid i rush  
2 HINDERFRI BUSSFRAMFØRING  
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER  
4 MILJØ OG RESSURTSTEMA – bybilde/landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, 

kulturmiljø og kulturminner, naturmiljø 
 

5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING - havn, jernbane, næringsområder  
6 ANLEGGSPERIODEN - forsvarlig trafikkavvikling, byggbarhet, anleggstid  
7 TRAFIKKSIKKERHET - løsninger som bygger på nullvisjonen   
8 INVESTERINGSKOSTNADER  
9 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER  
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Kolonnen for Kvalitet visualiserer hvor godt mål/silingskriteriet oppfylles. Det er etablert en 
fargeskala som er definert på følgende vis:   
      
 Dårlig oppfyllelse av mål/silingskriteriet 
 Middels oppfyllelse av mål/silingskriteriet 
 God oppfyllelse av mål/silingskriteriet 
          
Dette “Silingsskjemaet” brukes videre i kapittelet 8 hvor beskrivelse og vurderinger av 
alternativene som er med i silingsrapporten behandles. 
 
 
 
 
 
 

4. METODER 

4.1 Verdianalyser 

Det er gjort en verdianalyse for miljø- og ressurstemaene:  
- Landskapsbilde/bybilde 
- Nærmiljø og friluftsliv 
- Kulturminner og kulturmiljø  
- Naturmiljø 
 
I tillegg er det utført en analyse av Lokal og regional utvikling (havn, jernbanestasjon, 
byutviklingsområder (Quadrum), næringsområder (Xstrata, Statoil, Meieriet), boligområder med 
mer) 
 
Hensikten med analysene er å gi et bilde av planområdet og verdisette det, for å kunne gi 
føringer for valg av alternativer på et tidlig stadium.  

4.2 Alternativsøk  

Alternativsøk er blitt gjennomført som åpent søk gjennom flere idedugnader med for- og 
etterarbeid.  
Gjennom idedugnadene ble en rekke skisser på løsninger tegnet ut. Flere av skissene lignet mye 
på hverandre, men fanget samtidig opp mange ulike elementer. Deretter ble det prøvd ut hvilke 
linjer og krysskombinasjoner som var geometrisk gjennomførbare i forhold til vegvesenets HB017 
Veg og gateutforming, HB 021 Vegtunneler, gjeldende terreng og tilgjengelig plass. Ut fra 
løsningene ble strekningene delt opp i delstrekninger hvor man sjekket ut hvilke kombinasjoner 
av veg, kryss, bru og tunneler som var mulige å få til – en “grovsiling” i forhold til 
gjennomførbarhet. 
 
Delstrekningene og ulike forslag til trafikksystemer som kom fram i skissene dannet grunnlag for 
å gjennomføre trafikkberegninger. Trafikkberegningen ble gjennomført for å sjekke ut at 
målsetningen om god framkommelighet for alle trafikantgrupper ble ivaretatt. I beregningene ble 
det sjekket ut hvor mange kryss, hvilke krysskombinasjoner og hvilke krysstyper som er 
nødvendig for å sikre god trafikkavvikling også i rushtrafikken.   
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Skissene ble gjennomgått med fokus på løsninger som medførte inngrep i områder av høy verdi 
og veldig store kostnader som følge av inngrep eller flytting av elementer man berørte. Disse 
skissene ble lagt til side i påvente av om det fantes andre løsninger som ivaretok de positive 
elementene som disse skissene inneholdt uten disse inngrepene.  
 
Det er sett på gjennomførbarhet i anleggsfasen spesielt i forhold til å ivareta en god 
trafikkavvikling i byggeperioden. Dette har medført at noen skisser ble lagt til side fordi de ikke 
er realistiske å gjennomføre. 
 
Til sammen inneholder silingsrapporten vurderinger av 9 alternative vegsystemer på strekningen 
Gartnerløkka – Kolsdalen og 2 alternativer på strekningen Kolsdalen - Meieriet. 
 

4.3 Silingsprosess  

I alternativsøket ble det foretatt en “grovsiling” i forhold til gjennomførbarhet. Silingsprosessen 
skjer etter alternativsøket og består i å beskrive og vurdere de alternativene som er igjen etter 
alternativsøket. Alternativene er vurdert opp mot målene og silingskriteriene for prosjektet 
(beskrevet i kap.3.2 og 3.3). Alle alternativene er beskrevet, illustrert og systematisk vurdert på 
samme måte – se Kap. 8.  
   
Hensikten med silingsprosessen er å se de ulike fagtemaer i sammenheng og vurdere det 
samlede konfliktpotensialet av de ulike alternativene opp mot hverandre. Målet med 
silingsprosessen er å sitte igjen med reelle alternativer som skal anbefales tatt med videre i 
Konsekvensutredningen (KU) som gjennomføres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. 
 
Alternativene som ikke er anbefalt tatt med videre er beskrevet og det er begrunnet hvorfor de 
ikke er anbefalt videreført. 
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5. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG 

I dette kapittelet beskrives de to temaene som er dimensjonerende for vegprosjektet, 
 dimensjonerende trafikkmengde 
 vegstandard  

 
Resultatet av trafikkberegningene gir føringer for prosjektet, da mål for prosjektet blant annet er 
god framkommelighet og hinderfri bussframføring. Trafikkberegningene sier noe om hvor mange 
kryss, hvilke krysskombinasjoner og hvilke krysstyper som er nødvendig for å sikre god 
trafikkavvikling i rushtrafikken. Veganlegget skal dimensjoneres for trafikkmengde 20 år etter 
antatt åpningsår. Dette innebærer at anlegget skal dimensjoneres etter antatt trafikkmengde for 
2040. Ut fra dimensjonerende trafikkmengde kommer man fram til dimensjonerende 
vegstandard. Dette danner grunnlaget for å komme fram til hvilke linjer og krysskombinasjoner 
som er geometrisk gjennomførbare i forhold til vegvesenets håndbøker. 
 

5.1 Beskrivelse av dagens vegsystem 

E39 mellom Gartnerløkka og Meieriet er hovedtransportåren for trafikken til/fra og igjennom 
Kristiansand. Vegen har en viktig transportfunksjon både for lokal, nasjonal og internasjonal 
trafikk. 
 
Planområdet omfatter en strekning på 3,2 km som starter ved tunnelmunningen til E18 
Baneheiatunnelen og ender rett vest for rundkjøring på E39 ved Meieriet. Det er 4 kjørefelt i 
Baneheiatunnelen. Like vest for tunnelmunningen deler de 4 kjørefeltene seg. 2 kjørefelt fører til 
ramper til et halvt planskilt kryss som knytter seg til lokalvegnettet via en rundkjøring på 
Gartnerløkka. De resterende 2 feltene for E18-trafikken går i en høybru over jernbaneområdet til 
Duekniben. I det planskilte krysset på Gartnerløkka møtes trafikk fra Kvadraturen, Rv9, E18 og 
noe av fergetrafikken til/fra Danmark. Fra Gartnerløkkakrysset går det også en 2-felts lokalveg 
på en lavbru (Vesterbrua) vestover parallelt med høybrua. Ved Arkivet som ligger ved Duekniben 
er det etablert et halvt planskiltkryss vestover mellom lavbrua, høybrua og havne/fergetrafikken. 
Her møtes E18 fra Baneheia med E39 fra Danmark og videre vestover. Dette medfører at 
trafikken fordeles på to bruer som hver har 2 kjørefelt mellom Gartnerløkka og Duekniben og 
kryssene på hver side av bruene danner til sammen et fullt kryss mellom lokalvegnettet og 
Europavegene.  
 
Videre vestover går trafikken i 4 felt fram til krysset med fv. 456 Vågsbygdveien. I Hannevika 
pågår en omfattende utbygging, som skal koble ny 4 felts Vågsbygdvei til E39 (1.trinn åpnet 
13.04.13, resten åpnes vinteren 2014). Frem til E39 bygges ut vil det være E39 som tar av i 
ramper fra Vågsbygdveien, og ikke omvendt. Vestgående retning av E39 tar av som enfeltstunnel 
inne i fjellet og føres opp til rundkjøringen ved Meieriet. Østgående retning av E39 utvides til to 
felt etter krysset ved Meieriet, og føres så i en egen to-felttunnel til Kolsdalen hvor den flettes 
sammen med Vågsbygdveien. 
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Figur 1: Figur som viser nytt kryss ved Vågsbygdveien   
 
Hele transportsystemet er svært sårbart fordi det ikke finnes noe godt 
parallellvegnett/omkjøringsveg på strekningen uten å belaste små boliggater med trafikken. Når 
det inntreffer trafikkuhell på strekningen gir det  store konsekvenser i form av kødannelser i hele 
vegsystemet. 
 

Dagens høybru med Gartnerløkka  

5.2 Dimensjonerende trafikkmengde  

I 2010 var det i gjennomsnitt ca. 44 000 kjøretøy som passerte Xstrata hver dag. I 
Hannevikdalen fordeler trafikken seg mellom Fv 456 til Vågsbygd og E39 vestover med ca. 
halvparten av trafikkmengden på hver av vegene. Trafikkutviklingen på hovedvegnettet de siste 
årene i Kristiansand vest har vært moderat. På Rv 9 har det ikke vært trafikkvekst siden 2003, 
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mens trafikken på FV 456 har vært tilnærmet lik de siste 5 årene. Trafikkveksten har i hovedsak 
kommet øst for Kristiansand sentrum (Statens vegvesen 2010). 
 
Den høye trafikkbelastning gir dårlig framkommelighet i morgen- og ettermiddagsrushet. Det er 
spesielt to flaskehalser som peker seg ut som kritiske. Dette er innsnevringene fra 4 til 2 felt på 
hver side av dagens høybru. Rundt 2/3 av trafikken skal i dag over høybrua i rushperiodene. 
Dette gir kapasitetsproblemer med dagens 2-felts løsning. Dette illustreres i figurene som viser 
reisemønsteret i de ulike rushperiodene. 

 

Figur 2: Reisemønster for østgående trafikk om morgenen ved E39 Xstrata (07:00-09:00), [kjt/2t]  
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Figur 3: Reisemønster for vestgående trafikk om ettermiddagen på E39 Xstrata, [kjt/2t]  

 
På strekningen er det en del store bedrifter som Xstrata og Hennig Olsen Is. Disse generer rundt 
900 envegs bilturer i rushperiodene morgen og ettermiddag. I tillegg har man fergetrafikken som 
ved anløp på ettermiddagen tilfører rushtrafikken ekstra trafikk. Fergetrafikken er størst om 
sommeren hvor fergene ofte er fulle. Da kommer det ca. 760 kjøretøy i løpet av en veldig kort 
tidsperiode ut på vegnettet ved Gartnerløkka og Arkivet som skaper trafikkavviklingsproblemer.  
 
Med en trendframskriving av trafikkveksten fra år 2010 til 2040 etter Statistisk sentralbyrå sin 
middelvekstkurve for befolkningsvekst blir det en omfattende trafikkøkning på hele dagens 
vegnett hvis man fortsetter dagens reisevaner. På hovedvegene inn mot Kristiansand øker 
trafikkmengden med 50 %. Det innebærer en forlenget rushtidsperiode på E39 fra Kristiansand 
og vestover og på deler av fv. 456 Vågbygdveien. I 2040 vil trafikkavviklingen i rush gå svært 
sakte med tidvis full stans i trafikken uten endringer i vegsystemet og reisevanene til 
befolkningen.  
 
På grunn av de høye trafikkmengdene får også E18 øst for Kristiansand sentrum perioder med 
ustabil trafikkavvikling i 2040 selv om E18 har 4 kjørefelt. På deler av E18 og E39 hvor det 
mangler egne kollektivfelt/parallelle kollektivtraseer, blir kollektivtrafikken stående i de samme 
køene som bilistene. Fv. 456 Vågsbygdveien, Rv. 9 Setesdalsveien, Lundsbrua og rv. 41 mot 
Kjevik flyplass får også perioder med ustabil trafikkavvikling dersom tiltak ikke gjennomføres.  
 



 
16 (103) SILINGSRAPPORT 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figur 4: Trafikkbelastning på hovedvegene i Kristiansandsregionen i 2040 fra KVU med dagens 
trafikksystem. 

  

 
Forutsetninger/krav/prinsipper for planlagt løsning  
Veganlegget skal dimensjoneres for trafikkmengde 20 år etter antatt åpningsår. Dette innebærer 
at anlegget skal dimensjoneres etter antatt trafikkmengde for 2040. Det er flere mulige 
utviklingsvariabler som har innvirkning på framtidig trafikkmengde på E39 Gartnerløkka – 
Meieriet. Inntektsutvikling, befolkningsutvikling, framtidig bompengesystem og restriktive tiltak 
for biltrafikken i Kristiansand vil ha vesentlig betydning for hva framtidig trafikk på E39 vil bli. 
Videre vil utbygging av Ytre ringveg kunne avlaste denne strekningen av E39 vesentlig.  
 
Som en del av trafikkanalysen i prosjektet er det gjennomført egne trafikkberegninger for 
strekningen. Tilsvarende transportmodell som er benyttet i KVU, Regional transportmodell (RTM), 
er benyttet. De framtidige senarioene for 2020, 2030 og 2040 bygger på Statistisk sentralbyrå 
sin middelutvikling av befolkningsutviklingen. Det er også brukt en egen trafikkberegningsmodell 
som fokuserer på trafikkavviklingen i rushtrafikken. 
 
Resultatene fra beregningene viser at trafikkbelastning på E39 i 2040 vil variere fra 45 000 til 
85 000 kjt/døgn ved Xstrata avhengig av hvilke variabler/forutsetninger man legger inn (se tabell 
neste side).  
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Ulike vegsystem ÅDT i snitt på E39 ved bomstasjonen (Xstrata) 
År 2020 År 2030 År 2040 

4-felt på E39 Gartnerløkka - 
Meieriet med dagens bompenger  

50 000 60 000 65 000 

4-felt på E39 Gartnerløkka - 
Meieriet uten bompenger 

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

4-felt på E39 Gartnerløkka - 
Meieriet med 40 kr i bompenger  

 50 000 -55 000 55 000 

    
4-felt på E39 Gartnerløkka – 
Meieriet med dagens bompenger 
og med Ytre ring 

35 000 40 000 45 000 

4-felt på E39 Gartnerløkka – 
Meieriet uten bompenger og med 
Ytre ring 

45 000 – 50 000 55 000 60 000 

Tabell 1: Ulike vegsystem i fremtidig prognosesituasjon 2020,2030 og 2040 [kjt/døgn] sett opp i 
mot avviklingskvalitet  
 

Tabell 2: Avviklingskvalitet  
 
Det er utarbeidet tabeller som viser døgnkapasitet for ulike vegklasser (notat i forbindelse med 
oppstart av revidering av håndbok 159 «Kapasitet på strekninger»). Dette gir et grovt estimat på 
strekningskapasitet på døgnnivå under ideelle forhold. På strekningen E39 Gartnerløkka – 
Meieriet vil antall kryss, flettefelt, ramper og eventuelt redusert kapasitet på nærliggende 
sekundærvegnett være med på å redusere strekningskapasiteten. Tabellen gir likevel en grov 
oversikt over hvilken avviklingskvalitet man får ved ulike trafikkmengder(ÅDT) under ideelle 
forhold. 
 
Alle vegsystemene som er presentert i tabell 1 legger foruten utbygd E39 til 4 felt og dagens 
bomtakst, til grunn at også Havnegata er etablert fram til V. Strandgate (innen 2020) og 
at det er bygget to planskilte kryss på strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen.  
Som vi ser av tabell 1 vil man med disse forutsetningene få god trafikkavvikling fram til 2030. 
Trafikkprognosen viser at etter 2030 vil trafikkavviklingen bevege seg inn i det ustabile 
trafikkavviklingsområdet forutsatt at ikke andre tiltak iverksettes.  
Dette innebærer at Ytre ringveg bør etableres senest rundt 2030. Tar man bort 
bompengeinnkrevingen, vil strekningen være i det ustabile trafikkavviklingsområdet allerede når 
4-felt på E39 Gartnerløkka-Meieriet åpner.  
 
Strekningen har effektiv framkommelighet i 2040 hvis man har bygget Ytre ringveg og beholder 
bompengene på et nivå minst tilsvarende dagens. Etter år 2040 og med fortsatt årlig trafikkvekst 
på 1,3 % vil det gå enda ca. 20 år før trafikkavviklingen beveger seg inn i det ustabile 
trafikkavviklingsområdet på omtrent 60 000 kjøretøy per døgn. Fjerner man bompengene vil man 

Inndeling Servicenivå Servicenivå Trafikkmengde 4 felt 
(ÅDT) 

Grønn 
 

God avvikling 

 

< 60 000 

Oransje 
 

Ustabil avvikling – perioder 
med kø 

60 000- 85 000 

Rød 
 

Vegsystemet er overbelastet  > 85 000 
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imidlertid bevege seg inn i det ustabile trafikkavviklingsområdet rundt 2040 selv med Ytre 
ringveg etablert. 
 
Når trafikkavviklingen er innenfor det ustabile området vil kravet om hinderfri kollektivtrafikk i 
rushtida ikke oppnås. For å innfri dette målet vil det være behov for å gjøre 
trafikkreduserende tiltak som medfører at trafikkmengden på E39 Gartnerløkka – 
Meieriet ikke overskrider omtrent 60 000 kjøretøy per døgn. 
 
I forbindelse med trafikkberegningene er følgende forutsetninger lagt til grunn for 
dimensjonerende trafikk for å få de ønskede måloppnåelsene i prosjektet: 
 

 4-felts E39 fra Gartnerløkka til Meieriet  
 To planskilte kryss på strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen 
 Havnegata knyttet til Vestre Strandgate  
 Ytre ringveg bygget senest 2030 
 Opprettholdelse av bomtakstene på minst dagens nivå 

 
Dette gir en dimensjonerende trafikkmengde på E39 i 2040 på ca. 45 000 kjøretøy per døgn. Man 
har da en reservekapasitet opp til ca. 60 000 kjøretøy per døgn før man kommer i konflikt med 
målsetningene for prosjektet om hinderfri kollektivframføring og effektiv trafikkavvikling i 
rushtrafikken. 
  

 

Figur 5: Trafikkbelastning i 2040 med Ytre ringveg, ny rv. 9 og vegsystem i Gartnerløkka  etablert  

 
Som grunnlag for de trafikale vurderingene er det utført trafikkberegninger av de alternative 
vegsystemene som silingsrapporten omfatter. Trafikkberegningene er gjort i 2030 uten Ytre 
ringveg og i 2040 med Ytre ringveg etablert.  
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Kryssløsninger 
Trafikkberegningene viser også hva som er nødvendig dimensjonering av kryss. Beregningene 
viser at det ikke er mulig å etablere kryss i plan på denne strekningen. Etablering av kryss i plan, 
f.eks rundkjøring  både ved Gartnerløkka og Arkivet, vil medføre at hele vegsystemet blir preget 
av fullstendig kollaps og stillestående biler i rushtrafikken. Ut fra dette er planskilte kryss satt 
som dimensjonerings-kriteria for videre planlegging av strekningen. For å få tilfredsstillende 
trafikkavvikling må det på strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen legges inn to planskilte kryss. I 
kapitel 7 Alternativsøk, blir trafikkberegningene som er gjort rundt dette beskrevet og begrunnet 
nærmere.  
 
Ny Havnegate fra E39 til Vestre Strandgate 
Måloppnåelsen i forhold til effektiv trafikkavvikling på E39 og hinderfri kollektivframføring er 
avhengig av at det etableres en ny Havnegate fra E39 ved Arkivet med kobling til Vestre 
Strandgate. Havnegata er ikke en del av prosjektet, men for å sikre en fleksibel og effektiv 
trafikkavvikling både for kollektivtrafikken og bilistene innebærer det at det bør etableres en 
kobling mellom Havnegata og Vestre Strandgate. Dette bekreftes av trafikkberegningene som er 
gjennomført, hvor bare ett planskilt kryss på Gartnerløkka ikke oppfyller målene. Det vises til 
kapittel 7 Alternativsøk der dette er beskrevet nærmere. Trafikkanalysen viser at enten må 
Havnegata få funksjon som innfartsåre med biltrafikk eller Havnegata blir adkomstveg til/fra 
havna og i tillegg kollektivgate som er koblet til Vestre Strandgate. Begge disse alternativene for 
bruk av Havnegata vil kunne oppnå god måloppnåelse for prosjektet. Åpning av havnegate som 
innfartsåre vil i tillegg gi et mer fleksibelt vegsystem.  
 
Flytting av rv.9 fra Gartnerløkka til Arkivet eller Kolsdalen 
Planlegging av ny rv. 9 fra Krossen til E39 vil bli startet opp og foregå parallelt med planarbeidet 
for E39. Dagens løsning der rv. 9 koples til E39 på Gartnerløkka vil kunne bli erstattet med et 
nytt påkoplingspunkt. Ulike muligheter har vært drøftet og vil bli utredet. Så langt har to 
alternative løsninger vært aktuelle; Rv. 9 kan kobles til E39 i nytt kryss ved Arkivet eller i kryss i 
Kolsdalen. Dersom rv. 9 koples til E39 ved Arkivet vil dette gi direkte adkomst til havna, men 
samtidig utelukke å legge Havnegata i tunnel under Bellevue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kartskisse med mulige tilkoblinger for rv.9 ved Arkivet og i Kolsdalen  
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En framtidig flytting av rv.9 fra Gartnerløkka til Arkivet eller Kolsdalen vil ha innvirkning på 
trafikksituasjonen. Med en ny rv.9 vil trafikk fra Setesdalsveien og vestover avlaste 
Gartnerløkkakrysset, mens trafikken fra Setsdalsveien og østover vil i utgangspunktet fortsatt 
velge dagens rv. 9. 
 
 
Silingskriteriene for trafikkavvikling 
Planskilte kryss på E18/E39 ved Arkivet og Gartnerløkka med en ny Havnegate fra Arkivet til 
Vestre Strandgate er den kombinasjonen som gir best måloppnåelse i forhold til hinderfri 
kollektivframføring og effektiv trafikkavvikling på E39. Løsninger som bygger videre på ulike 
varianter av dette trafikksystemet er derfor en forutsetning for alle alternativene som 
presenteres i silingsrapporten.  
 
Det er lagt inn følgende vegnettstiltak i alle alternativene for å sikre god 
trafikkavvikling: 
 
Sted Tiltak 
Gartnerløkkakrysset Ekstra felt fra E18 i øst mot rv. 9 i nord 
 Ekstra felt fra E39 i vest mot Vestre 

Strandgate 
 Beholde eksisterende ekstra felt fra Vestre 

Strandgate mot E18 i øst 
 2 Sirkulerende felt i rundkjøringen 
Kryss ved Arkivet 2 sirkulerende felt i rundkjøringen 
 Et ekstra tilfartsfelt fra rampe E39 sør 
Planskilt kryss ved Kartheia Ekstra tilfartsfelt fra Kartheia og 

Hellemyrbakken 
I senere utredning må det vurderes om de ekstra feltene bare skal forbeholdes kollektivtrafikk. 
 
Det er lagt til grunn følgende vurderinger av de trafikale effekter med en trafikksituasjon i 2040 
med Ytre ringveg etablert: 
 

 God framkommelighet på E39 - nå målsetningen om bedre framkommelighet i rush 
enn i dag og at trafikk ikke overføres til lokalvegnettet. 
 

 God adkomst til sentrum. I forhold til trafikkavvikling aksepteres noe kø i forbindelse 
med kryssene, så lenge dette ikke gir avviklingsproblemer for gjennomgangstrafikken på 
E39. 

 
I tillegg er trafikksituasjonen i 2030 uten Ytre ringveg vurdert ut fra de samme kriteriene.  
 

5.3 Dimensjonerende vegstandard  

Beskrivelse av dagens situasjon 
Beskrivelse av dagens trafikksystem er gjort under kapitelet Dimensjonerende trafikkmengde.  
 
Eksisterende veg stammer fra ulike utbyggingsperioder, og har derfor ulik standard. 
 
Forutsetninger/krav/prinsipper for planlagt løsning  
 
Dimensjonerende ÅDT er på ca. 45 000 (restkapasitet til 60 000)kjøretøy per døgn i 2040 og 
vegen er en innfartsveg til Kristiansand sentrum. Videre er det gitt føringer fra anbefalingen i 
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Konseptvalgutredningen (KVU) for Kristiansandsregionen at E39 mellom Gartnerløkka til Meieriet 
skal bygges som fire-feltsveg omtrent i dagens trase.  
 
For valg av dimensjoneringsklasse legges høringsutgaven av ny Håndbok 017 (Høringsutgave 
14.3.2012) til grunn. Ut fra denne skal nasjonale hovedveger med ÅDT>12000 og med hastighet 
60 km/t planlegges etter dimensjoneringsklasse H6, mens nasjonale hovedveger med 
ÅDT>12000 og med hastighet 80km/t skal planlegges etter dimensjoneringsklasse H7. 
 
I høringsutgaven av hb 017 beskrives: Dimensjoneringsklasse H6 skal benyttes for nasjonale 
hovedveger og øvrige hovedveger hvor arealdisponering og aktivitet inntil vegen gjør at 
fartsgrensen settes til 60 km/t. Det kan være innfartsveg til by eller tettsted, som danner en 
overgangsstrekning mellom spredt bebyggelse og et område med gatestruktur. 
 
I høringsutgaven av hb 017 beskrives: Dimensjoneringsklasse H7 har standard som motorveg. 
H7 skal benyttes for nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger hvor arealdisponering og 
aktivitet inntil vegen gjør at fartsgrensen ikke kan settes til mer enn 80 km/t. Det kan være 
innfartsveg til en by, lenke i et ringvegsystem eller forbindelsesveg mellom byer. 
 
E39 Gartnerløkka til Meieriet er nasjonal hovedveg og europaveg. Det hadde derfor vært ønskelig 
at vegen hadde en hastighet på 80 km/t eller høyere. Denne strekningen er imidlertid tilknyttet 
E39 Baneheiatunnelen som har kryss og ramper inne i tunnelen. Dette medfører at det ikke er 
aktuelt å ha et høyere hastighetsnivå gjennom Baneheiatunnelen enn i dag. Tilsvarende gjelder 
tunnelsystemet som bygges i Hannevikdalen i forbindelse med ny Vågsbygdtunnel. Dette 
tunnelsystemet har også ramper i tunnelen som medfører at E39 ikke vil ha en hastighet på mer 
enn 60 km/t. Den korte avstanden mellom kryssene i dette prosjektet tilsier også at 
hastighetsnivået ikke bør være høyere enn 60 km/t. Ut fra dette er det naturlig å dimensjonere 
strekningen etter H6 med et hastighetsnivå på 60 km/t for å opprettholde en mest mulig ensarta 
utforming av vegnettet som naturlig henger sammen med hverandre.  
 
E39 dimensjoneres som en 4-feltsveg med midtdeler. Standardklassen H6 har 3,25 m brede 
kjørefeøt og 0,75 m brede skuldre. Vegen vil bli planlagt med midtrekkverk.  
 
E39 planlegges med følgende tverrprofil: 
 
 

 
 
Figur 6: Tverrprofil E39 
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Tunnelklasse 
Avhengig av hvilken vegtrasé som velges kan det være behov for tunnel(er) og kulvert(er) på 
vegstrekningen. Håndbok 021, Vegtunneler, angir ulike dimensjoneringsklasser for tunnel basert 
på trafikkmengde (ÅDT) og tunnellengde. Tunnelklasse som velges må sees i sammenheng med 
den vegstandard som er valgt (se ovenfor). 
 
Trafikkmengde (ÅDT > 12 000) og tunnellengde bestemmer tunnelklassen til klasse E med to 
tunnelløp og tverrsnitt T 9,5 m. Det er krav til tverrforbindelser mellom de parallelle tunnelløpene 
for hver 250 m. Legges tunnelene med stor avstand er det krav til nødutganger til det fri for hver 
250 m. 
 
I hb 021, Vegtunneler, er det gitt at kryss i tunnel skal unngås.   
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6. OMTALE AV FAGTEMAER 

Alle fagtemaene som det er foretatt utredninger av, er presentert i dette kapitlet. Her beskrives 
dagens situasjon for temaene og videre beskrives hva som er forutsetninger/krav/prinsipper for 
en framtidig løsning. Mer utfyllende omtale av de ulike temaene finnes i egne notater og 
delrapporter (se kilder, bakerst i rapporten) 
 

6.1 Kollektivtrafikk  

Beskrivelse av dagens situasjon 
Det er flere bussruter som trafikkerer området som berøres av tiltaket.  
 
Lokaltrafikk og regionaltrafikk fra vest og sydvest (bl.a. fra Vågsbygd) kommer via E39 og inn 
Havnegata til sentrum i dag. I motsatt retning går trafikken mot vest i Vestre Strandgate via 
Gartnerløkkakrysset til E39. 
I Vestre Strandgate går det også en del lokal og regional busstrafikk fra nord via Rv 9 og Vestre 
Strandgate til/fra sentrum. Vestre Strandgate er også viktig da den knytter sammen 
kollektivgaten Henrik Wergelandsgate og Tollbodgata som fungerer som gateterminaler for 
Kvadraturen. 
 
Busstrafikken på E39 fra vest er den desidert største. Det  er registrert opp mot  400 busser i 
døgnet inn mot sentrum i et snitt på E39 ved Xstrata. I rushtimen mellom kl. 7 og 8 ble det 
registrert ca 50 busser i dette punktet. 
 
På rv. 9 sør for Grim er det registrert ca 150 busser i døgnet inn mot sentrum og ca 15 busser i 
rushtimen. 
 

 
Figur 7: Kart over dagens bussruter  
Figuren over viser hvor det er etablert kollektivfelt i Kristiansand. Det er kollektivfelt på deler av 
innfartsårene, men hovedtyngden av kollektivtraseene går i blandet trafikk. Der bussen går i 
blandet trafikk vil de oppleve samme trafikale forsinkelsene som person- og næringstransporten.  
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Forutsetninger/krav/prinsipper for planlagt løsning  
En av målsetningene for prosjektet er at kollektivtrafikken ikke skal hindres av annen trafikk i 
rushtidene. Dette tilsier hinderfri framkommelighet for bussene på E39. 
 
Definisjon av hinderfri framkommelighet for buss. 
Med hinderfri framkommelighet for buss menes det at bussene skal kunne framføres i rushtid 
med samme kjørehastighet mellom holdeplassene som utenom rush. Dette innebærer at: 

- Legges håndbok 232 «Tilrettelegging for kollektivtrafikk på veg» til grunn betyr det at på 
veger med mer enn 8 kollektivavganger i hver retning i rushtimen og med forsinkelse på over 
1 minutt pr km skal det etableres kollektivfelt. I vårt tilfelle har vi fra nord og vest 
henholdsvis 15 og 50 busser i rushtimen, noe som innebærer at det ikke skal være høyere 
forsinkelse enn 1 minutt pr km på E39. Trafikkberegninger for rushtiden er brukt for å sjekke 
dette og resultatet er oppsummert i kapittel 8, under omtale av hvert alternativ. For E18/E39 
vil dette si at ÅDT ikke må overstige omtrent 60 000 kjøretøy per døgn for at kravet om 
hinderfri framkommelighet for kollektivtrafikken skal kunne innfris uten å bygge 6 kjørefelt 
på strekningen.  

 
Silingskriterier for kollektivtrafikken 
I vurderingene av alternativene er det er tatt utgangspunkt i dagens kjøremønster for 
kollektivtrafikken med muligheten for å øke frekvensen på disse for å kunne ta nødvendig 
trafikkvekst.  
 
Definisjonen av hinderfri framkommelighet for buss ligger til grunn for silingskriteriene som er 
satt for å vurdere kvaliteten på alternativenes kollektivtilpasning: 
 
 God framkommelighet på E39 - ikke høyere forsinkelse enn 1 minutt pr km på E39. 

Det er gjort vurderinger av om det er tilstrekkelig med 4-felt på E39 på strekningen mellom 
Gartnerløkka og Meieriet for å oppnå dette. 
  

Det er også vurdert hvordan de samme kriteriene blir oppfylt hvis ikke Ytre Ringveg etableres 
rundt 2030. 
 
Vurderinger av trafikkavvikling for buss i kryss med E39 
Det er ikke i dette arbeidet satt silingskriterier for framkommelighet for buss i kryssene på E39 
og på lokalvegnettet knyttet til E39. Dette begrunnes med at det er flere forhold som har 
innvirkning på hvordan man skal vurdere en måloppnåelse på dette. Dette er likt for alle 
alternativene og vil således ikke ha innvirkning på siling av alternativene. Valg av kollektivtrasé 
ut/inn til sentrum er et eksempel på andre forhold som vil ha betydning. Likeledes vil utforming 
av lokalvegsystemet, som ligger utenfor dette prosjektet, ha betydning.    
 
For de ulike alternativene er det gjort en vurdering rundt muligheten for prioritering av bussene i 
kryssene mellom E39 og lokalvegnettet. Det er også vurdert om det er mulig å få til prioritering 
av bussene i kryssene mellom Havnegata, Vestre Strandgate og kollektivgatene i sentrum. Disse 
vurderingene er imidlertid gjort for vise hvordan E39 kan fungere inn i et helhetlig 
kollektivsystem og er ikke med i vurdering av silingskriteriet.   
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Dagens trafikkmønster med kollektivtrafikk i Havnegata i retning mot sentrum 
I dag går det kollektivtrafikk fra vest og inn til Kvadraturen via dagens Havnegate. I motsatt 
retning går bussene via Vestre Strandgate før de kjører vestover i Gartnerløkka krysset. 
I en slik situasjon vil det være viktig å prioritere bussene i kryssene fra ny Havnegate til 
kollektivgaten Henrik Wergelandsgate. Videre vil det være behov for å vurdere om det er behov 
for egne felt for bussene i krysset på Arkivet for å prioritere bussene. Trafikkmengden gjennom 
Gartnerløkkakrysset er i rushtrafikken så stor at det er stor sannsynlighet for en del kødannelser 
i forbindelse med dette krysset. Selv om denne kødannelsen er akseptabel for biltrafikken i 
rushtiden vil kødannelsene være såpass store at det vil være vanskelig å innfri kravet om 
hinderfri kollektivtrafikk gjennom Gartnerløkkakrysset både for busstrafikken som skal nordover 
og vestover. En mulighet er et eget kjørefelt for busstrafikken i rundkjøringen på Gartnerløkka. 
Da må resten av trafikken stoppes med lysregulering for å prioritere bussen gjennom krysset. 
Dette vil trolig skape så lange køer for biltrafikken at det er fare for at de strekker seg ut på 
E18/E39.  
 
En flytting av rv. 9 vekk fra Gartnerløkkakrysset og etablering av helt egne kollektivtraseer ut og 
inn av sentrum hvor det ikke er annen biltrafikk, vil kunne gi bedre prioritet av kollektivtrafikk i 
kryssene på E39 og lokalvegnettet tilknyttet E39. Noen vurderinger av disse tiltakene er 
beskrevet under.    
 
Flytting av rv.9 fra Gartnerløkka til Arkivet eller Kolsdalen 
Som beskrevet i kapittel 5.2 Dimensjonerende trafikkmengde, vil en evt. flytting av rv. 9 og 
stengning av dagens rv. 9 for gjennomkjøring, bedre trafikkavviklingen i Gartnerløkkakrysset. 
Dette vil gi en viss bedring av kollektivtrafikkens framkommelighet gjennom Gartnerløkkakrysset 
som er et av stedene det er vanskelig å finne løsninger som prioriterer kollektivtrafikken.  
 
Vurdering av ulike muligheter for kollektivtrasé inn/ut av sentrum 
Det er i ulike planer for Kristiansand foreslått endringer av kollektivsystemet i forhold til i dag. 
Byggingen av E39 mellom Gartnerløkka og Meieriet vil kunne legge til rette for ulike 
kollektivsystemer. Det er derfor foretatt noen vurderinger av muligheter og utfordringer med 
noen forskjellige kollektivsystemer som berører dette prosjektet: 
 
1. Vestre Strandgate med kollektivtrafikk, biltrafikk i ny Havnegate. 
I kommuneplanen for Kristiansand er det lagt opp til at kollektivtrafikken skal gå i Vestre 
Strandgate i både østlig og vestlig retning. Det legges opp til å etablere flere busstopp på begge 
sidene av Vestre Strandgate. Det er da ønskelig å flytte biltrafikken mest mulig fra Vestre 
Strandgate til den planlagte nye Havnegata for å sikre framkommeligheten til bussene. Dette 
innebærer at ny Havnegate må bygges med fire felt for å kunne avvikle trafikken. Selv med fire 
felt vil det kunne være kapasitetsproblemer i rushtrafikken. Dette skyldes at et eventuelt lyskryss 
mellom ny Havnegate og Vestre Strandgate ikke har tilstrekkelig kapasitet og at krysset på 
Arkivet med E39 begynner å få kapasitetsproblemer. I tillegg til kø i Havnegata fra begge de 
nevnte kryssene vil det også medføre fare for kø fra krysset på Arkivet som strekker seg ut på 
E39. Denne løsningen medfører også økt trafikkbelastning i krysset mellom Festningsgate og 
rampene fra Baneheiatunnelen Trafikkmengden i Gartnerløkkakrysset er imidlertid kraftig 
redusert slik at det er sannsynlig å oppnå kravet om hinderfri framføring av buss i dette krysset 
med denne løsningen. Løsningen legger også godt til rette for at kollektivtrafikken kan prioriteres 
i Vestre Strandgate og videre til Henrik Wergelandsgate og Tollbodgata. Dette alternativet vil 
kunne fungere enda bedre dersom rv.9 er flyttet vekk fra Gartnerløkka og at dagens rv. 9 er 
stengt for gjennomkjøring. 
 
2. Havnegata forbeholdt kollektivtrafikk, havnetrafikk og fergetrafikk. Biltrafikk i Vestre 

Strandgate  



 
26 (103) SILINGSRAPPORT 
 
 
 
 
 

 

En annen variant er at krysset med E39 på Arkivet bare er for kollektivtrafikk, havnetrafikk og 
fergetrafikk. Da er Havnegaten en firefelts gate fra Arkivet hvor to av feltene er kollektivfelt.. 
Dette vil gi muligheter for å prioritere bussen i egne kryss fra Havnegaten med Vestre Strandgate 
direkte til Henrik Wergelandsgate og tilsvarende til Tollbodgaten. Siden dette medfører mer 
biltrafikk i Vestre Strandgate, enn når man kan velge mellom både Vestre Strandgate og 
Havnegaten, medfører det en del kø i rushtrafikken i Vestre Strandgate fra Gartnerløkkakrysset 
og i noen av lyskryssene i Vestre Strandgate som vil forverres ved prioritering av 
kollektivtrafikken fra Havnegaten og til Henrik Wergelandsgate og Tollbodgata. Denne løsningen 
medfører at Vestre Strandgate da vil egne seg mindre til flere nye holdeplasser for de regionale 
bussene. Disse kan etableres i Havnegata nær Henrik Wergelandsgate og Tollbodgata eller i en 
bussterminal i dette området. I denne løsningen unngår mesteparten av kollektivtrafikken 
Gartnerløkkakrysset.  
 
Ny Havnegate er viktig i forhold til hvilke muligheter man har for å kunne tilrettelegge for økt 
kollektivbruk, gjennomføre hinderfri kollektiv og for å få til en effektiv trafikkavvikling på E39. 
 
 

6.2 Gang- og sykkelvegsystemet  

Beskrivelse av dagens løsning 
Som en del av vedtatt “Sykkelstrategi for Kristiansandregionen 2010-2020” er det definert et 
hovedsykkelvegnett og en sykkelstamveg/sykkelekspressveg gjennom Kristiansand. Nasjonal 
sykkelrute 1 (langs E39) og sykkelrute 3 (fra fergeterminalen til Haukeli) er deler av dette nettet. 
Sykkelekspressvegen i Kristiansand er definert fra Sørlandsparken til Kjos. Denne har vesentlig 
høyere sykkeltrafikk enn det øvrige sykkelvegnettet.  
 
Innenfor planområdet er det gang- og sykkelveg fra Tordenskjoldsgate i Kvadraturen og vest- og 
nordover via kulvert under Gartnerløkka. Langs Vesterveien (på lavbrua) er det fortau og ved 
Arkivet er det kulvert under Vesterveien med forbindelse nordover til Møllevannsveien og Grim. 
Kulvertene er smale og med dårlige siktforhold. Videre vestover ligger gang- og sykkelvegen 
parallelt med E39 fram til Hannevika. Deretter fortsetter gang- og sykkelvegen videre mot 
Vågsbygd eller tar av på bru og følger E39 mot vest.  
 
Sykkelvegnettet har enten kombinert gang- og sykkelveg eller sykkelfelt. Noen korte strekninger 
har separering av gående og syklende. Det er behov for å bedre framkommeligheten og gjøre 
hele nettet mer ensartet. På dagens nett er det behov for utbedring av farlige kryss og 
separering av gående og syklende på vegstrekninger med mye trafikk.  
 
Forutsetninger/krav/prinsipper for planlagt løsning 
Strategi for økt sykkelbruk i regionen er nedfelt i “Sykkelstrategi for Kristiansandregionen 2010-
2020”. Resultatmål er at sykkeltrafikken skal dobles innen 2020. Dette tilsvarer 10 % årlig 
økning og at sykkeltrafikken skal utgjøre minst 11 % av alle reiser i 2020. 
 
Sentrum/Kvadraturen er det viktigste målpunktet for gående og syklende. 
Sykkelruter/forbindelseslinjer fra Vågsbygd, Grim og Møllevannsområdet til sentrum/Kvadraturen 
må bli godt ivaretatt. Grim ungdomsskole og Idda blir brukt av ungdom i hele byen, noe som 
understreker viktigheten av gode forbindelseslinjer mellom sentrum/kvadraturen og disse 
målpunktene. Også havna er et viktig målpunkt. Sykkelrute videre vestover langs E39 må også 
ivaretas på en god måte. Ut fra dette må alle løsninger som et minimum inneholde gode 
sykkelløsninger på strekningene (se også skisse): 
 

 Vågsbygd – sentrum/Markensgate (del av sykkelekspressvegen gjennom Kristiansand)  
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 Grim – sentrum/Markensgate 
 Møllevannsområdet – sentrum/Markensgate  
 E39 videre vestover 

 
I tillegg vil attraktiviteten øke i de løsningene hvor man også får inn gode forbindelser mellom: 

 Møllevannsområdet – i begge retninger på sykkelstamvegen og til havna 
 Vågsbygd – havna/sentrum 

 

 
Figur 8: Prinsippskisse som viser de viktigste forbindelseslinjene som skal være ivaretatt i alle 
løsninger (bredeste linje illustrerer sykkelekspressvegen )  
 
Standard på sykkelekspressvegen  
Sykkelekspressvegen skal ha hinderfri framføring og høy standard. 
 
Med ambisjoner om at sykling skal være et reelt og foretrukket transportmiddel for alle reiser, 
også arbeidsreiser, må sykkelekspressvegen dimensjoneres tilstrekkelig. I Sykkelhandlingsplan 
for Kristiansandsregionen 2011-2020 beskrives en dimensjonering for mer enn 300 syklister i 
makstimen og mer enn 100 gående. I 2010 var de høyeste målte tallene for makstimen i 
Kristiansand 290 syklister på en time over tellepunktet i Hannevika og 488 syklister over 
tellepunktet på Oddernesbrua. Tellinger Rambøll har utført høsten 2012 viser at det i et snitt på 
hovedsykkelvegen ved Arkivet var ca. 1800 gående og syklende til sammen på den travleste 
ukedagen (onsdag 5. sept.2012). I makstimen mellom 7 og 8 var det ca. 540 gående og 
syklende på dette stedet.  
 
Sykkelhandlingsplanen beskriver at det er et mål for hele strekningen å få 5,5 meter bredde, 
fordelt med 2 meter gangveg og 3,5 meter sykkelveg. Sykkelvegen markeres med delelinje for å 
skille retningene i trafikken der stigningsforholdene tilsier stor hastighet. 3 meter sykkelveg kan 
aksepteres der sykkeltrafikken er moderat eller hastighetsforskjellene er små. Gangareal smalere 
enn 2 meter er ikke universelt utformet.  
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Det er så langt i planleggingen av alle de 9 alternativene som vurderes i silingsrapporten forsøkt 
å legge gang- og sykkelvegene etter samme prinsipp. Det er spesielt vektlagt å få en god føring 
på sykkelstamvegen, både vertikalt og horisontalt. Det er også lagt vekt på gode 
tverrforbindelser til sentrum. GS-løsningene er ikke ferdig bearbeidet og er derfor ikke vist i 
alternativene. 
 
Det vurderes at det gjennom bearbeiding av de 9 alternativene vil være lite som skiller på 
kvalitet og attraktivitet, men noen forskjeller er det.  
For noen løsninger der E39 krysser under vegsystemet på Gartnerløkka, må sykkelvegsystemet 
føres i bru. Disse løsningene har så langt vist seg vanskelig å kombinere med gode forbindelser 
til Markensgate, og vurderes derfor som dårligere løsning for sykkeltrafikk enn de vegløsningene 
der sykkelveg krysser under Gartnerløkkakrysset. Når GS-vegen oppfattes som en omveg er det 
fare for at kjørevegen vil bli benyttet i stedet, noe som er uheldig trafikksikkerhetsmessig.  
 
Også løsninger med (kortere) stigning på opp mot 7 % på hovedruter og de viktigste 
tverrforbindelsene er vurdert å gi dårligere løsning for sykkel.  
 
Selv om sykkelløsningene ikke er vist i alternativene er det likevel med som silingskriterie, da det 
er mulig å skille på kvalitet ut fra det som er nevnt over. 
 

6.3 Miljø- og ressurstemaer  

Beskrivelse av dagens situasjon 
Planområdet er bynært og tangerer Kristiansand sentrum. E39 skiller byen og sjøen fra 
boligområder og naturlandskap. Landskapet har ulike strukturer som er vevd i hverandre med 
hav og hei, kvartalsbebyggelse, industribebyggelse og boligbebyggelse. Linjedragene i 
landskapet strekker seg i nord-sørlig retning og skogkledte heier deler de ulike bydelene.  
 
Nedenfor gjøres en oppsummering/sammenstilling av dagens vurderinger rundt miljø- og 
ressurstemaer. For hvert miljø- og ressurstema er det utarbeidet registreringskart og kart som 
viser områdenes verdi i forhold til temaet (verdikart). Disse kartene kan ses i Verdianalysen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Frobusdalen, Gartnerløkka 
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Bybilde/ Landskapsbilde  
Landskap er definert som et område som er formet under påvirkningen fra og samspillet mellom 
naturlige og menneskelige faktorer. Byen er i denne betydning en type landskap.  Begrepene 
landskapsbilde og bybilde brukes om de visuelle omgivelsene.  
 
Bybildet domineres av Kvadraturen med forretninger, boliger og næringsvirksomhet. Kvadraturen 
er omgitt av elva Otra, Østre havn og Vestre havn og friluftsområdet Baneheia. Vestre havn er 
den kommersielle havna som har stor betydning i både landskapsbildet/ bybildet og planområdet.  
Landskapsbildets hovedtrekk er terrengformene med Baneheia, Duekniben og Kolsdalen som 
stiger opp nord for E39. Sjøen, spesielt Vestre havn, er viktige i landskapsbildet. Av de bygde 
elementene er høybrua en fysisk og visuell barriere i landskapsbildet/bybildet. Kristiansand 
kirkegård er en viktig del av grønnstrukturen, det samme gjelder Myren gård som ligger utenfor 
planområdet.  
 
De områdene med størst verdi for landskapsbildet/bybildet er Kvadraturen, Kristiansand 
kirkegård og Myren gård. Områder med stor til middels verdi er Baneheia, boligområdene på 
Duekniben, Bellevue, Møllevannsveien og Hannevik terrasse pga. sin tidstypiske arkitektur samt 
naturområdene på Heiene. 
 
De viktigste forutsetninger/krav/prinsipper for en framtidig løsning for dette temaet, er å 
redusere dagens visuelle og fysiske barrierevirkning som høybrua medfører. Videre er det viktig 
ikke å berøre Kvadraturen, eller kirkegården.  
 
 
Nærmiljø og friluftsliv 
Nærmiljø og friluftsliv er knyttet til brukere og beboere og de fysiske omgivelsene som har 
betydning for disse.  
 
I planområdet er det veletablerte boligområder og generelt har alle kort avstand til naturområder 
der det utøves friluftsliv og fysisk aktivitet, viktigst er Baneheia og Myren gård. Heiene er også 
viktige, men har fått middels til stor verdi fordi det er mindre bruksintensitet og tilrettelegging.  
Ungdomshuset Samsen og Arkivet som ligger tett ved E39 har stor verdi pga. bruksintensitet og 
stedsidentitet. Offentlige parker, lekeplasser, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg er det flere av. 
Blant annet ligger et lite parkanlegg, Rundingen i direkte tilknytning til E39. Her er det også en 
statue av Vilhelm Krag. Dette er et positivt hvilepunkt for gående og syklende langs E39.  Idda 
og Grim torv er de viktigste med stor verdi, men ligger noe lenger fra planområdet. Enkelte av 
boligområdene er utsatt for støy over 55 dB(A) fra E39. Det er boligbebyggelsen i 
Møllevannsveien som ligger nærmest E39, på Duekniben, Hannevik terrasse og Eigevannsveien. 
 
De viktigste forutsetninger/krav/prinsipper for en framtidig løsning for dette temaet, er å ikke  
redusere gang-sykkelmuligheter mellom boligområder og nærområder. Arkivet skal ikke berøres. 
Støygrensene skal overholdes. Det tilstrebes å etablere nye grøntområder i arealer som ikke 
lenger skal benyttes til vegformål.  
 
 
Kulturmiljø og kulturminner  
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Begrepet 
kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet 
eller sammenheng.  
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Samsen  

 
Grunnlaget for dagens fysiske form ble lagt i 1641 da Christian 4. grunnla Christianssand. Det 
viktigste kulturminnet/ kulturmiljøet i planområdet er renessanseplanen av 1641 og Kvadraturen 
som har svært stor verdi. Det er også dette som er mest synlig i dag. Havna var i sin tid 
seilskutehavn og er fremdeles en viktig havn i Norge.  Det er flere automatisk fredete 
kulturminner, men ingen i eller i nærheten av planområdet med stor verdi. Videre er det stor 
verdi på bebyggelsen i Frobusdalen og Banehaven, Bellevue, Duekniben og Møllevannsveien og 
Hannevik terrasse for tidstypisk arkitektur. Arkivet er fredet og er dermed gitt stor verdi i 
verdianalysene. Kristiansand kirkegård har svært stor verdi. Møllebekken/Grimsbekken har stor 
verdi utenfor planområdet. KMV-dokka er et industrielt kulturminne og har middels til stor verdi.  
 
De viktigste forutsetninger/krav/prinsipper for en framtidig løsning for dette temaet, er å ikke 
berøre Kvadraturen, ikke berøre kirkegården og ikke rive Arkivet.  
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arkivet  
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Naturmiljø 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle forekomster 
på land og i vann, og biologisk mangfold knyttet til disse. 
 

Planområdet preges av boligbebyggelse, industri og infrastruktur. Det er bare restarealer igjen av 
natur, og disse arealene er mer eller mindre sterkt påvirket av menneskelig aktivitet. Området 
Heiene som skråner sørover fra Tinnheia mot dagens E 39 i Hannevika til Kolsdalen og Bellevue 
er det eneste naturområdet av en viss størrelse. Her er det mye ungskog dominert av furu, bjørk 
og eik. Jordsmonnet er for det meste tynt morenedekke eller helt fraværende. Det er registrert 
enkelte, små lokaliteter med middels til stor verdi for naturmangfold. Parklandskap som 
Kristiansand kirkegård har viktige forekomster av gamle, grove trær. Ved Eigevann, Hannevik 
platå og i Eigelunden er det registrert mindre lokaliteter med edelløvskog. Enkeltforekomster av 
hul eik, ofte i kulturpreget landskap, forekommer i planområdet.  
 
Som naturmiljø har området liten verdi. 
 
Naturressurser  
Christiansands bryggeri har en vannkilde som benyttes i produksjonen. Denne er utenfor 
planområdet og vil ikke bli berørt.  I området er det ellers ingen form for naturressurser som kan 
påregnes å utnytte, og temaet er derfor ikke beslutningsrelevant for denne planen.  
 
De viktigste verdiområdene  
Det har vært krav i alternativsøket at løsningene ikke skulle berøre Kristiansand kirkegård, 
Arkivet og Kvadraturen. Det vil si at ingen av de 9 alternativene som behandles i denne 
silingsrapporten berører direkte noen av disse områdene. 
 
For de fire ikke-prissatte tema som er utredet er det noen områder som får stor verdisetting for 
flere tema.  
 
Kristiansand kirkegård er det området med samlet størst verdi. Den har stor til svært stor verdi 
for både landskapsbilde/bybilde og nærmiljø/friluftsliv og kulturminner/kulturmiljø samt middels 
verdi for naturmiljø. 
 
Kvadraturen får også samlet stor verdisetting. Den har stor verdi for både 
landskapsbilde/bybilde, nærmiljø/friluftsliv og kulturminner/kulturmiljø, men har ingen verdi for 
naturmiljø.  
 
Arkivet har stor verdi både for nærmiljø/friluftsliv og kulturminner/kulturmiljø, og middels til stor 
verdi for landskapsbilde/bybilde, men har ingen verdi for naturmiljø. 
 
Baneheia har stor verdi for nærmiljø og friluftsliv, middels til stor verdi for 
landskapsbilde/bybilde, liten verdi med mindre lokaliteter av middels verdi for naturmiljø, men 
ingen verdi for kulturminner/kulturmiljø. 
 
Duekniben, Bellevue og Møllevannsveien har stor verdi for kulturminner/kulturmiljø, middels til 
stor verdi for landskapsbilde/bybilde, middels verdi for nærmiljø og friluftsliv, men ingen verdi for 
naturmiljø.  
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Utfordringer 
De største utfordringene for miljø- og ressurstema er å tilpasse vegen, i et bynært landskap med 
flere områder med stor verdi. Med dette menes bl.a. å unngå å øke barrierevirkning mellom 
Kvadraturen og omkringliggende landskap og mellom Kvadraturen og omkringliggende bydeler.  
 
Målet for dette tema er at veganlegget skal få en best mulig tilpasning til byen og at bybildet 
forbedres i forhold til dagens veganlegg. Graden av visuell og fysisk barrierevirkning er derfor en 
viktig vurdering som ligger til grunn når det beskrives i hvilken grad de ulike alternativene 
oppfyller målet/silingskriteriet.  
 

6.4 Støy  

Beskrivelse av dagens situasjon 
Det er beregnet sonekart med gul og rød støysone for dagens situasjon etter utbygging av i 
Våpgsbygdveien. 
 
Beregningene viser at det er tre områder som skiller seg ut der boliger er spesielt støyutsatt. 
Disse er kryss og tunnelmunning ved Hannevika, kryss og tunnelmunning ved Xstrata, og 
tunnelmunning og bru ved Arkivet. 
 

 

Figur 10 Støysonekart Hannevika, Kolsdalen og Arkivet 

 
Langs Vesterveien forbi Duekniben går vegen i bratt skjæring mot nord og boliger mot nord er 
således allerede godt skjermet mot vegtrafikkstøy. 
 
Kirkegården befinner seg i gul støysone. Slike områder er en verdifull miljøkvalitet og er ofte 
markert av kommunen på plankart som grønn sone, noe som kan være vanskelig å etterleve i 
nærheten av større veger. 
 
Forutsetninger/krav/prinsipper for planlagt løsning  
Strekninger med lange tunnelløsninger vil være positive bidrag for å minimere støyutbredelsen. 
Det vil likevel være utfordringer knyttet til tunnelmunninger som må tas spesielt hensyn til. 
Om det etter tiltak vil være svært lite som skiller de 9 alternativene er vanskelig å si uten å gjøre 
beregninger. Nøyaktige høyder på bruer, tunnelpåhogg osv. er viktig input for å si noe om dette. 
På generelt grunnlag kan det likevel sies at det ikke er noen av løsningene som byr på ekstra 
store utfordringer støymessig i forhold til de andre. Støy er derfor ikke tatt med som et 
silingskriteria. 

Arkivet 

Hannevik-
toppen 

Hannevik-
toppen 



 
34 (103) SILINGSRAPPORT 
 
 
 
 
 

 

 

6.5 Lokal og regional utvikling 

Beskrivelse av dagens situasjon 
For lokal og regional utvikling utpeker noen områder seg med stor verdi. 
 
Kvadraturen med omkringliggende arealer har stor verdi fordi det er store utviklingsmuligheter 
med tanke på fortetting og transformasjon til tross for begrensede muligheter pga. restriksjoner i 
renessanseplanen i bykjernen.  
Kristiansand havn har stor verdi fordi den er en av landets fem utpekte havner med særlig 
funksjon i Norges transportnett.  
Kristiansand jernbanestasjon og jernbanen har stor verdi fordi de i seg selv ivaretar et 
miljøvennlig transportnett og betjener havna og regionens innbyggere, besøkende og turister. 
Quadrum har stor verdi fordi det planlegges en betydelig utbygging med bl.a. boliger og næring 
med høy utnyttelse.  
Hannevika (med Statoil, Xstrata, Hennig-Olsen Is AS mfl.) har middels til stor verdi fordi 
områdene ivaretar kommunens arealpolitikk, er etterspurte utviklingsområder og legger i stor 
grad til rette for en effektiv og miljøvennlig transport.  
 
Utfordringer 
Utfordringene er å ivareta adkomst og arealer til de viktigste lokale og regionale 
utviklingsområdene som er Kristiansand havn, Kristiansand jernbanestasjon og Quadrum. I 
tillegg er det viktig å ivareta adkomst til de mindre næringsområdene. Like viktig er det å ikke 
redusere eksisterende næringsarealer og boligområder. 
  
De viktigste forutsetninger/krav/prinsipper for en framtidig løsning for dette temaet, er å ivareta 
adkomsten fra E39 til Havnegata, Vestre Strandgate og det øvrige sekundærvegnettet.  
 
For fergehavna er behov for store arealer til oppstillings i forbindelse med lasting og lossing av 
fergene og interntransport.  

 Ventearealer for fergeavganger. Flere store ferger samtidig 
 Ventearealer for lossing av én ferge før tollkontroll 
 Oppstilling av godshengere 
 Omlastingsspor ferge - jernbane 

Det er hensiktsmessig med god lengde på tilkomstvegene, for å dekke ventebehov før 
innsjekkingspunkt til fergene. 
 
De alternative løsningene skal unngå stort arealbeslag eller endringer for Kristiansand 
jernbanestasjon og jernbanespor i drift, Quadrum (Vestre Strandgate 49), mesteparten av 
Kristiansand havn, Xstrata (inklusive fjellhallene) og Statoils tankanlegg. I tillegg skal 
mulighetene for fremtidig omlegging av Rv 9 med tilkobling til E39 i Kolsdalen eller ved Arkivet 
ivaretas. 
 
E39 må gå i bru over eller i kulvert under jernbanesporene. Valg av bruløsning vil få betydning 
for antall og plassering av søyler, brutykkelse med mer. Dette vil påvirke framtidig sporplassering 
og fleksibilitet for disse. Ved alternativer med E39 i kulvert vil størrelse og utforming av lokket få 
betydning for framtidig sporplassering og fleksibilitet for disse. Muligheten for lasting av gods fra 
ferga til jernbanen bør ivaretas. Persontrafikk i forbindelse med Kristiansand stasjon må ivaretas.  
  
For lokal og regional utvikling legger alle vegalternativene til rette for god kontakt til Kristiansand 
havn og Kvadraturen, som er det viktigste for utviklingen i sentrum. Hvor store arealer (spesielt 
knyttet til havna) som beslagges til veg varierer relativt mye med alternativene. 
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Videre ivaretas forbindelsen til Rv. 9 på Gartnerløkka i alle alternativene. Dette er viktig for den 
regionale trafikken, både til godsterminalen på Langemyr, til Setesdalen og Vestlandet.  Alle 
løsningene ivaretar forbindelsen på E18 østover og E39 vestover. 
 

6.6 Trafikksikkerhet 

Beskrivelse av dagens situasjon 
Det er utført en risikovurdering av de alternative vegløsningene i januar 2013. I den forbindelse 
er også dagens ulykkessituasjon gjennomgått. Ulykkesbildet mellom rundkjøring på Gartnerløkka 
og inngangssonen til Baneheiatunnelen er belyst spesielt. To hovedproblemer ved 
Baneheitunnellen i dag er fletting etter utkjøring mot vest og feilkjøring ned i tunnelen fra vest. 
Ellers er også den krappe kurven ved avkjøring til Festningsgata fra vest et problem, spesielt for 
tohjulinger. 
 
Forutsetninger/krav/prinsipper for planlagt løsning  
Nullvisjonen er førende for alle vegprosjekter og i alle krav som stilles til ny veg ligger 
trafikksikkerhet som en premiss. Vegsystemet bør utformes logisk og lettlest. At vegen har en 
utforming som medfører riktig fartsnivå i forhold til den fartsgrensen som er satt (60 km/t) er 
også viktig. Utforming av kryss, ramper, vekslingsstrekninger og siktforhold er spesielt viktige 
elementer som har betydning for trafikksikkerheten. Å få tilfredsstillende rampelengder og 
vekslingsstrekninger har vært en utfordring i utviklingen av mulige løsninger på strekningen. Alle 
løsninger tilfredsstiller kravene til rampelengder og av- og påkjøringsfelt. 
 
I alle alternativene kan det bli et høyere fartsnivå inn i Baneheiatunnelen fra vest da det vil bli to 
gjennomgående felt på strekningen i motsetning til i dag hvor det utvides fra ett til to felt når 
man kjører inn i tunnelen.  
Løsningene med oval rundkjøring i Gartnerløkkakrysset kan gi noen utfordringer med fartsnivå og 
feilkjøring, da dette er en uvant løsning. 
 
Oppsummert har de 9 alternativene (på strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen) som er 
med i silingsrapporten en trafikksikkerhetsmessig utfordring med feltskifte pga. mange kryss, til 
dels korte akselerasjonsfelt og antakelig høyt fartsnivå. Trafikksikkerheten vurderes likevel å bli 
akseptabel, med unntak av løsningene med kryss ved Statoil (alt. BD3). Denne løsningen gir en 
lite logisk og lettlest løsning med store muligheter for feilkjøring og stressede sjåfører. 
  
På strekningen Kolsdalen - Meieriet vurderes løsningen med ny 4-felts tunell (alt.2) som den 
mest trafikksikre løsningen for E39. Løsningen med ny 2-feltstunnel (alt.1) innebærer en svært 
krapp kurve inn mot østgående tunnel for E39. Kurven inngår i veganlegg som er under 
etablering, men da med eksisterende rundkjøring ved Kartheia som fartsdempende element rett 
før kurven  
Kryss ved Meieriet er komplisert for kjørende (6 armer i rundkjøring) og det legges opp til at 
fotgjengere skal krysse ramper i plan. Det er mulig å gjennomføre effektive risikoreduserende 
tiltak. 
 
Oppsummert vurderes ny 2-felts tunell (alt.1) på strekningen Kolsdalen - Meieriet som 
lite ønskelig når det gjelder trafikksikkerhet/risiko. En slik løsning vi kreve omfattende 
avbøtende tiltak. 
 

6.7 Anleggsperioden 

Hovedgrep for trafikkavvikling 
Kravet til trafikkavvikling i anleggsperioden er at det skal etableres kapasitet tilsvarende en 
gjennomgående 4-feltsveg for E18/E39-trafikken, og det skal være hinderfritt for 
kollektivtrafikken. Det tilsvarer samme eller bedre avviklingsforhold som i dag. I tillegg skal 
gående og syklende håndteres på en trygg måte gjennom det samme området for alle viktige 
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forbindelser. Med en ÅDT på bortimot 50000 som skal avvikles på E18 og E39 gjennom 
anleggsområdet, og et relativt smalt anleggsområde, er dette en stor utfordring. 
 
Hovedgrepet for anleggsgjennomføringen fra Gartnerløkka til Arkivet er å sette opp ei midlertidig 
bru som tar trafikken fra Baneheiatunnelen over Gartnerløkka til Vesterveibrua (lavbrua), som 
gjøres om til en midlertidig 4-felts veg. Da må fortauene på begge sider fjernes og gående og 
syklende må få andre traséer. Disse legges i utkanten av anleggsområdet, føres ned mot 
bussterminalen og ledes inn mot Vestre Strandgate i dette området. Dette må gjøres før høybrua 
kan rives. 
 
Det er også sett på et alternativt hovedgrep med midlertidig veg/bru syd for anleggsområdet. 
Dette blir mest bru, og tett opp mot Quadrum. Det gjør det mulig å få fremtidig vegsystem 
nærmere kirkegården. En grov kostnadsvurdering viser at en slik løsning gir merkostnader på 
150-200 millioner kroner. 
 
Forbi Duekniben er hovedgrepet mindre opplagt, og mer avhengig av den geometriske løsningen 
for hvert av alternativene. Det beste er om ny E39 ligger så langt ut at ny veg kan bygges uten å 
rive høybrua i forkant. Da kan denne delstrekningen av E39 bygges mens trafikken går på 
dagens system, slik at det ikke blir behov for en midlertidig 4-feltsløsning forbi anleggsområdet. 
Det er også løsbart, men mer komplisert og vesentlig dyrere, om det bare er mulig å bygge de to 
ytterste feltene i første omgang. 
 
Hvis det forutsettes at geometrien for gjenværende alternativ etter siling kan bearbeides i 
henhold til et slikt hovedgrep, er det ikke behov for midlertidig hovedveg forbi Duekniben. Det 
må ses på føringer for GS-traseer, tilpasset hvert enkelt alternativ, samt tiltak for kollektiv- og 
fergetrafikken. 
 
Hvis dette også kombineres med en tidlig ferdigstillelse av Havnegata, bør det gi grunnlag for 
fleksible løsninger og trafikkavvikling i senere faser. Hvis ikke Havnegaten ferdigstilles permanent 
før eller under anlegget for øvrig, må det vurderes muligheten for midlertidige tilknytninger til 
Vestre Strandgate. For bygging av toplankryss ved Gartnerløkka er det en klar fordel om også 
vestvendt trafikk til og fra Kvadraturen kan følge Havnegata. Dette er trafikk som uansett hører 
til dette området, og som ellers ville ha kommet ned Vestre Strandgate. 
 
Hovedfaser og anleggsrekkefølge 
Ut fra prinsippene ovenfor kan anlegget deles inn i følgende hovedfaser: 

1. Bygging av ny E39 forbi Duekniben, med kryss og forbindelse til ny Havnegate. 
Havnegata bør få forbindelse til Vestre Strandgate. GS-traseer må tilpasses denne 
byggeperioden. Kollektivtrafikken og fergetrafikken, samt arrangementene inne på 
fergeterminalen blir berørt. Trafikken ellers går som i dag på høybru og lavbru. 

2. Gjøre om lavbrua til 4 kjørefelt, samt rive høybrua. Det må bygges midlertidig bru ved 
Gartnerløkka, og GS-trafikken må overføres fra lavbruen til nye traseer ned mot 
kollektivterminalen, med forbindelse til Vestre Strandgate. Deler av fergetrafikken må gå 
via Vestre Strandgate og Gartnerløkka (østfra og mot vest). 

3. Bygge strekningen fra Baneheiatunnelen til nytt kryss med Havnegata, inklusiv nytt kryss 
ved Gartnerløkka og kryssing av jernbanen (over eller under). Inkluderer også de 
permanente løsningene for GS-trafikken. 

4. Rive lavbrua. Parkmessig bearbeiding av området mellom kirkegården og E39. 
5. Bygge nødvendige tilpasninger på strekningen Duekniben – Kolsdalen. Omfang varierer 

med alternativ.  
6. Kolsdalen – Meieriet, inklusiv endringer av kryssløsning i Kolsdalen og nytt to-plankryss 

ved Meieriet. Denne fasen kan i prinsippet også gå parallelt med de andre fasene. 
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Det er en rekke detaljer innenfor hvert alternativ og hovedfase. I geometrifasen vil dette bli 
ytterligere detaljert for det/de alternativ som skal bearbeides videre. 
 
Konklusjon angående gjennomføring av de enkelte alternativene 
Konklusjonen er at alle alternativene fra Baneheiatunnelen til Kolsdalen, unntatt BD5 (som ligger 
i lavbrutraséen), er kompliserte men gjennomførbare i henhold til hovedgrep og hovedfasene 
ovenfor. Det gjelder både i forhold til trafikkavvikling (biler, busser, tog, gående og syklister), 
samt byggbarhet og anleggsgjennomføring.  
 
For å gjennomføre alternativ BD5 må det etableres en midlertidig omkjøringsveg syd for det nye 
anlegget. Dette innebærer en midlertidig veg på utsiden nesten fra Statoil til Gartnerløkka, og 
den må gå på sammenhengende bru omtrent fra Dokken til Vestre Strandgate. Det er også 
vanskeligere å få til en midlertidig tilknytning mellom denne og Baneheia, fordi det er mindre 
plass på sydsiden. Dette alternativet er i beste fall svært komplisert og vesentlig dyrere å 
gjennomføre enn de øvrige alternativene. 
 
Det mest utfordrende området for øvrig er nytt to-plankryss ved Gartnerløkka, og da spesielt for 
alternativene som har E18 under Vestre Strandgate. Dette krysset skal bygges når hovedtyngden 
av trafikk til og fra Kvadraturen kan føres via Festningsgaten (østvendt) og via ny Havnegate 
(vestvendt). Gjenværende trafikk er da gjennomgangstrafikken, og trafikk til og fra Rv 9. Det 
reduserer trafikkmengden og forenkler problemene slik at det er gjennomførbart med en rekke 
småfaser (feltvis) mellom Baneheitunnelen og Vestre Strandgate. Hvis Havnegaten ikke benyttes 
for trafikkavlastning, er det fortsatt gjennomførbart, men mer komplisert og dyrere. 
 
Alternativene har litt ulike konsekvenser i Kolsdalen-området. Her er nyanleggene stort sett på 
nordsiden av eksisterende vegsystem, og kan bygges uten å forstyrre trafikken i for stor grad. 
Og siden det i kryssområdet her er mange parallelle felt i omtrent samme nivå, er det fleksibilitet 
til mindre trafikkomlegginger innenfor nåværende vegareal.  
 
Fra Kolsdalen til Meieriet ligger utfordringen i bygging av to-plankryss ved Meieriet. Det er løsbart 
med en del mellomfaser. Det er enklere å finne gode løsninger hvis E39 legges over dagens 
vegsystem. Det er dessuten vesentlig enklere for en fire-felts tunnel enn en to-felts tunnel. Se 
kapittel 8.2 for mer detaljert beskrivelse. Krysset i Kolsdalen er enkelt å tilpasse til en to-felts 
tunnel. Fire-felts tunnelen krever mer omlegging. Men siden mesteparten av ombyggingen 
kommer på nordsiden av dagens veganlegg, kan det meste bygges ferdig før eksisterende 
vegsystem blir berørt. Resten av ombyggingen er løsbar med en del mellomfaser. 
 

6.8 Grunnforhold  

Grunnforhold innebærer både geotekniske og geologiske vurderinger.  
 
Beskrivelse av dagens geotekniske situasjon 
Det er i hovedsak tre områder med løsmasseavsetninger, ved Gartnerløkka, ved Kolsdalen og 
området ved Meieriet.  
 
I området ved Gartnerløkka består løsmassene av 10 – 15 meters tykt sandlag over leire (stedvis 
kvikkleire). Nederste del av sandlaget inneholder på deler av strekningen en del organisk 
materiale. Midt i løsmasseområdet er det boret til 77,6m uten å treffe på fjell. Grunnvannstanden 
er her i 1977 registrert å være ca. 3,3m under terreng, tilsvarende kote ca. +1,3. I henhold til 
«Havstigningsrapport» fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er det 
beregnet en havstigning i Kristiansand på 74cm (stormflo 208cm) fra år 2000 til år 2100. 
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Ved Kolsdalen består grunnen av stort sett friksjonsmasser av sand og grus med enkelte lag silt 
og leire. Kolsdalstjønna som består av fyllmasser (antatt sprengstein) over antatt kvikkleire og 
organiske myrmasser. Massene er forurenset med relativt høyt innhold av nikkel og kobber. 
 
I området ved Meieriet består grunnen hovedsakelig av friksjonsmasser (antatt sand og grus) 
ned til fjell. 
 
Geotekniske forutsetninger/krav/prinsipper for planlagt løsning  
Flere alternativer viser vegen i kulvert under Vestre Strandgate og/eller jernbanen. Traubunnen 
for ny veg blir liggende inntil flere meter under grunnvannstanden i området.  
 
For å bygge vegen som planlagt bør det etableres en avstivet byggegrop (spunt). Det bør 
benyttes innvendig avstivning og kalk-semetstabilisering mellom spuntveggene i leirelaget under 
traubunnen. 
 
Siden bunnen av byggegropa ligger under grunnvannstanden, må den utføres som en vanntett 
konstruksjon. Ved en drenert løsning må det påregnes at grunnvannstanden vil senkes inn mot 
byggegropa, som igjen vil kunne medføre setninger på omkringliggende terreng og 
konstruksjoner. Dette medfører enten en vanntett, permanent spunt, eller en vanntett betong 
konstruksjon opp til høyeste flomvannstand (HFV). Byggegropa/konstruksjonen må utføres 
vanntett minimum opp til kote ca +3,0.  
 
Andre alternativer viser ny bru på hele eller deler av strekningen på Gartnerløkka. 
Avhengig av utforming, vil ny bru kunne fundamenteres tilsvarende dagens Vesterbru, det vil si 
direktefundamentert. 
 
I Kolsdalen og ved Meieriet er det relativt grunt til fjell, og stort sett friksjonsmasser (sand og 
grus). Bruer og konstruksjoner kan her fundamenteres direkte på eller med peler til fjell.  
Det henvises til notat med innledende geotekniske vurderinger for nærmere detaljer, se 
kildehenvisning.  
 
Beskrivelse av dagens ingeniørgeologiske situasjon (berggrunn, hydrogeologi, 
eksisterende tunneler, bergrom og skjæringer) 
 
Nord for Xstrata og mot øst er berget generelt av meget god kvalitet, med unntak av noen 
svakhetssoner. Trolig vil det ikke være behov for store mengder sikring. De eksisterende 
skjæringene like sørvest for Vesterveitunnelen har høyde opp mot 25 m, og er sikret med nett, 
stedvis  bolter med trekantskiver.  
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Ved Kolsdalen og mot vest er det tydelig dårligere bergkvalitet, noe som viste seg på 
tunnelanleggene for prosjekt fv. 456 også. Bergarten har i utgangspunkt mindre stabilitet og det 
finnes et flertall betydelige forkastningssoner og svakhetssoner.  

  

Figur 11 Grov skisse over geologisk situasjon: forskjellige bergarter utgjør forskjell i bergkvalitet; 
hovedorientering av svakhetssoner, markert med stiplete, røde linjer 

 
Ytre Eigevann og en dam ved Duekniben ligger i området, og en bekk i en dal som krysser 
mellom Kolsdalen og Meieriet. 
 
Det eksisterer flere tunneler og bergrom i området. Videre informasjon om disse framgår av egen 
rapport for ingeniørgeologi, se kildehenvisning.  
 

 Vegtunneler T 44, 45 og 46 på fv. 456  
 Jernbanetunnel industrispor 
 Vesterveitunnelen 
 Tilfluktsrom under Duekniben 
 Teknisk rom ved fergehavna 
 Statoilanleggene 
 Xstrataanleggene 

 
Samlet bærestyrke i fjellet, gjennomrenning og lekkasjer, og vibrasjoner ved driving av nye 
tunneler vil sette grense for hvor nært nye tunneler kan føres eksisterende bergrom. Sigevann 
ned til deponihallene kan føre med seg forurensninger fra overflaten.   
 
 
Ingeniørgeologiske vurderinger av alternativene 
Alternativene fra Kolsdalen til Meieriet inkluderer to- eller firefeltstunnel samt høye skjæringer i 
Kolsdalen og ved Meieriet. Den planlagte tunnelen fra Kolsdalen under Hannevika ligger i sin 
helhet i det mer krevende berget.  
 
To av alternativene har tunnel i Duekniben (BT1 Og TT3), og alternativ TD1 får høye skjæringer 
ved Statoil-området.  
 



 
40 (103) SILINGSRAPPORT 
 
 
 
 
 

 

Det er ikke grunn til å tro at det vil bli knyttet uvanlige utfordringer med utsprenging av tunneler 
eller nye høye skjæringer for noen av alternativene, og at gjennomførbarhet er relativt lik for 
alternativene.  
 
Grunnforhold er ikke tatt med som silingskriterium, da det ikke er forhold som tilsier forskjell på 
alternativene når det gjelder muligheter for å finne akseptable løsninger. At noen løsninger vil bli 
dyrere enn andre pga. kompliserte geotekniske løsninger vil framkomme under kostnader, som 
er med som et silingskriterium.  
 

6.9 Kostnader  

For samtlige alternativ er det gjort grove kostnadsvurderinger. Kostnadsvurderingen gjelder 
løsningene slik de er beskrevet, og med den usikkerhet som følger av at løsningene er lite 
bearbeidet. Følgelig er det noe mangelfull kjennskap til gjennomførbarhet til løsningene. Det 
gjenstår også utallige valg i videre utforming av alternativene, og både standard og innhold kan 
endre seg i løpet av planleggingsprosessen. Endelig løsning kan avvike betydelig for tiltakene. 
Det kan utvikles både enkle og rimelige varianter, og det kan utvikles mer omfattende varianter 
med høy standard og kvalitet ut fra prinsipielt samme løsning.   
 
Med så stor usikkerhet er det ikke regnet som hensiktsmessig å operere med konkrete 
kostnadstall i denne omgang. Vurderingene tyder imidlertid på at kostnadene for alternativene er 
høye, og det vil derfor være viktig i det videre arbeide å bearbeide kostnadene i løsningene. 
 
Kostnadstallene er imidlertid godt egnet til å vurdere de angitte løsningene opp mot hverandre, 
og gir også en indikasjon på både hva som kan være fornuftige valg og hva som bør bearbeides i 
videre planlegging. 
 
Det er spesielt tunnel gjennom Hannevik Terrasse, eventuell tunnel gjennom Duekniben og 
krysning under jernbanen som trekker kostnadene opp. For mange av alternativene er det også 
høye innløsningskostnader. Alle løsningene har høye kostnader for faseomlegging og midlertidige 
trafikkomlegginger i anleggsperioden, sammen med rivekostnader for eksisterende veganlegg. 
Alternativene med kulvert under jernbanesporet har merkostnader med omlegging av 
bekkelukking. 
 
Havnegateløsning i tunnel under Bellevue har betydelig merkostnad i forhold til Havnegate på 
sjøsiden. 
 
Alle alternativene ved Gartnerløkka-krysset har store omleggingskostander, blant annet som 
følge av nærføring til trafostasjon.  
 
For noen av problemstillingene kan det muligens finnes enklere og billigere løsninger ved videre 
prosjektering, men erfaringsvis går kostnadene heller opp enn ned ved mer detaljert planlegging.  
 
Det er ikke satt konkret silingskriteria for kostnader, men i vurderingen av de enkelte 
alternativene er de billigste alternativene gitt middels verdi, mens de dyreste løsningene er gitt 
dårlig verdi.  
Denne vurderingen vektlegger kun kostnaden. Nytteverdi er ikke tatt med i vurdering på dette 
kriteriet.  
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6.10 Drift- og vedlikehold  

Tunneler som er lengre enn 500 m har spesielt strenge sikkerhetskrav, og det medfører høye 
årskostnader for drift- og vedlikehold. Det er kun alternativene med tunnel fra Kolsdalen til 
Meieriet som har så lange tunneler. Kortere tunneler har mindre strenge sikkerhetskrav, men  
også disse har vesentlig høyere drift- og vedlikeholdskostnader enn øvrig vegnett. Alternativene 
med tunnel ved Arkivet (TT3 og BT1) har tunneler kortere enn 500 m. 
 
Ut over dette blir drift- og vedlikeholdskostnadene mest påvirket av: 

 Omfang av tekniske installasjoner 
 Om anlegget kan vedlikeholdes med gjennomgående maskinelt utstyr 
 Snølagringsplass i veganleggene 

 
Ved videre bearbeiding av geometri på gjenværende alternativ etter siling, må løsningene 
optimaliseres med tanke på vedlikehold, så som plass til snølagring, tilgjengelighet for 
vedlikeholdsarbeider, omfang teknisk utstyr. Dette påvirker ikke utsiling av alternativene. 
 
Spesielle forhold 
Det er først og fremst de alternativene som har lange tunneler som vil skille seg ut. Dessuten blir 
nedsenket løsning (Gartnerløkka-jernbanen) liggende under havnivå, noe som gir behov for 
ekstra pumper og drift/vedlikehold av disse. 
Løsningene med fjelltunneler er gitt dårligere verdi på silingskriteriet enn de uten. 
 
 

6.11 Bruer og konstruksjoner  

 
Beskrivelse av dagens situasjon. 
I dag går det to bruer fra Gartnerløkka mot Arkivet, en høybru for E39 (Vesterbrua) og en lavbru 
(Vesterveien bru). Bruene er fundamentert direkte på løsmasser. Høybrua er en tofelts kassebru 
med 18 spenn.  Lavbrua er en eldre, tofelts konstruksjon med en driftsbygning under 
veg/landkar ved Gartnerløkka og samvirkebru stål/betong over jernbanen i flere spenn. 
Gjennom Duekniben er det en enfelts tunnel. Sør for, og delvis under denne tunnelen ligger det 
et tilfluktsrom. Rett på vestsiden av Arkivet går det i dag en jernbanetunnel (Kolsdalssporet) som 
kommer ut rett på sørsiden av E39 og går videre til Xstrata. 
 
Forutsetninger/krav/prinsipper for planlagte bruløsninger  
Det er gode grunnforhold på strekningen fra Gartnerløkka til Arkivet med et sandlag på 10-15 m 
over middels harde leirmasser (se geoteknikk). Nye bruer forutsettes å kunne fundamenteres 
direkte på løsmasser som eksisterende høybru. Laster er sammenlignbare og høybrua er fulgt 
med setningsmålinger som godtgjør fundamenteringsmetoden.  
 
En bru fra Gartnerløkka og over jernbanen vil få 4 felt pluss av og påkjøringsfelt i alle 
alternativer. Brutype, spennlengder og plassering av brusøyler må avklares i det videre arbeide. 
Ved kryssing av jernbanesporene bør det planlegges med en frihøyde opp mot 7,5 meter over 
jernbaneskinner. G/S-bruer bygges som egne frittstående bruer. Videre ønsker Jernbaneverket 
så langt fritt, spenn som mulig av hensyn til frihet for å endre sporplanene også i framtida. 
 
Brutype og bruspenn utredes i det videre arbeidet med løsningene. 
 
Forutsetninger/krav/prinsipper for planlagte kulvertløsninger 
I de alternativene der E39 går under Gartnerløkka og under jernbanen vil det bli en spuntet 
byggegrop og med en vanntett kulvert.  
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Utførelsen av byggegropen er redegjort for under geoteknikk, men det vil bli en åpen drenert 
løsning med spunt. Foreløpig vil sekantpeler eller RD-peler bli anbefalt og kostnadsberegnet, men 
i en senere fase må man vurdere billigere spunttyper (AZ-spunt) ved prøveramming. For å få til 
en drenert løsning i byggefasen, vil spunten bli rammet relativt dypt ned i leirlaget (ca. 15 m 
under terreng) for å ha tettende masser rundt spunt og forlenge vannvegen. 
Nedsenkede alternativer vil bli åpne trauløsninger med lokk (lukket kulverttverrsnitt med 
midtvegg) under selve rundkjøringen på Gartnerløkka og under jernbanen. Både lukket 
kulverttverrsnitt og trau bygges som tradisjonelle vanntette betongkonstruksjoner fundamentert 
på løsmasser. Konstruksjonen sikres for oppdrift ved egenvekt, stag er ikke aktuelt fordi det er 
for dypt til fjell. Det antas at vegger i trauet går opp til +kote 3 som høyeste flomvannstand 
(HHV). Over dette nivå forsenkes terrenget opp til dagens terreng ved terrassering/skjæringer. 
Vegen legges igjennom kulvert/trau med oppbygging på ca. 1.2 m for lasering av VA-rør, VA-
kummer og trekkerør.  
 
Konstruksjonsmessig og arkitektonisk vurdering av alternativene.  
I alle løsningene er det viktig at bruer og landkar utformes mest mulig bymessig. Murer må 
bearbeides og terrasseres slik at hele veganlegget framstår som et ”bymessig terreng”. Det 
samme gjelder tunnelåpninger. 
 
Bruer og konstruksjoner er ikke gitt noe silingskriterium, da alle alternativene er gjennomførbare 
og det er kostnadene på bruene/konstruksjonene som skiller de. Dette kommer fram under 
silingskriterium for kostnader.  
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7. ALTERNATIVSØK  

“Fra mange skisseløsninger til 9 alternativer for et helhetlig sammensatt veg- og 
trafikksystem” 
 
 
I prosessen med å komme fra de mange skisseløsningene fra første idedugnad til 9 aktuelle 
alternativer er det foretatt ulike vurderinger. Grunnlaget for vurderingene kommer fram i kapittel 
5 Dimensjoneringsgrunnlag og kapittel 6 Omtale av fagtemaer. 
 
Her framgår det hva som er definert som absolutte krav som skal innfris eller hva som er 
løsninger som absolutt skal unngås. Dette har vært grunnlaget for å omgjøre skisseforslagene til 
de aktuelle alternativer som vurderes videre i silingsprosessen.  
 
Følgende hensyn ble lagt spesiell vekt på: 

 Teste ut hvilke linjer og krysskombinasjoner som var geometrisk gjennomførbare i 
forhold til vegvesenets HB017 Veg og gateutforming, HB 021 Vegtunneler, og HB 263 
Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, til gjeldende terreng og tilgjengelig plass. 

 Trafikkberegninger ble gjennomført for å sjekke ut hvor mange kryss, hvilke 
krysskombinasjoner og hvilke krysstyper som er nødvendig for å sikre god 
trafikkavvikling også i rushtrafikken.   

 Man ønsket å unngå løsninger som medførte inngrep i områder av høy verdi, og man 
ønsket å unngå veldig store kostnader som følge av inngrep eller flytting av elementer 
man berørte. 

 I tillegg ble det lagt vekt på gjennomførbarhet i anleggsfasen.  
 Ivareta mest mulig av de ulike positive elementene som kom fram i de mange skissene.  

 
I det følgende beskrives kort begrunnelsen for hvorfor løsninger er lagt bort, samt hva som har 
vært absolutte forutsetninger for å gjøre det.   
 
Vegnormalkrav  
Krav i vegnormalen skal følges, eks. krav til stigning, retningslinjer for kryss/ramper i tunnel, 
rampelengder ift kryss, sikt i kryss og ved påkjøringsfelt/flettestrekninger etc. Krav som har med 
trafikksikkerhet å gjøre har vært spesielt førende.  
 
Viktige krav som har vært avgjørende for bortvelgelse for mange av skissene: 

 Kryss kan ikke i ligge i fjell/tunnel 
 Akselerasjonsfelt skal være avsluttet før tunnelåpning. Hvis det ikke går, må 

akselerasjonsfelt føres gjennom tunnelen som eget felt.  
 Parallelt retardasjonsfelt kan starte med overgangsstrekning ved tunnelåpningen, men 

kan i sin helhet legges inn i tunnelen. Da må det legges inn en ekstra lengde av 
akselerasjonsfeltet på 50 m utenfor tunnelen.  

 Påbegynte akselerasjonsfelt og retardasjonsfelt utenfor tunnel kan føres gjennom 
tunnelen, men da som egne tunnelløp. 

 Stigning på hovedveg kan være maksimum 6 % (5 % i tunnel) 
 Max stigning og fall i ramper er 8% når sekundærveg er over hovedveg. Max stigning og 

fall i ramper er 6% når sekundærveg er under hovedveg.  
 Det skal være en minsteavstand 200 meter mellom ramper start/slutt for nabokryss. 
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Figur 12 Krav til lengder på ramper og vekslingsfelt 

 
Dette medfører bl.a. at brede kryss (hankekryss) gir muligheten til å pakke sammen lengden av 
kryssområdene, men de tar større plass i bredden. Smale ruterkryss krever lengre strekning i 
dagsone og større avstand til nabokryss, men tar mindre areal ut til siden. Hankekryss gir bedre 
mulighet for tunnel i Duekniben fordi ramper og akselerasjon/retardasjonsfeltene kan 
komprimeres over kortere strekning.  
 
Andre forhold som medfører at løsninger har falt ut, er at kravene til vertikalkurvatur, både for 
hovedlinja og rampene, ikke lar seg forene med krysning over/under jernbanesporet.  
 
Underlagsdokumenter viser kryss og linjer som er «testet» og angir konklusjon på geometrisk og 
trafikal gjennomførbarhet, se kildehenvisning. 
 
Trafikkberegninger 
Ut fra skissene som framkom på første idedugnad ble de ulike trafikksystemene gruppert og 
dannet grunnlag for første omgang med trafikkberegninger. Målsetningen for prosjektet om 
spesielt et effektivt vegnett medførte behov for å sjekke ut hvilke trafikksystem som oppfylte 
disse målsetningene og hvilke som ikke gjorde det. Det ble sett på følgende systemer: 

• 1a - Kryss i plan ved Gartnerløkka 
• 1b - Kryss i plan med utvidet rundkjøring ved Gartnerløkka 
• 2 - Kryss i plan ved Gartnerløkka og Arkivet 
• 3 - Fullt planskilt kryss ved Gartnerløkka 
• 4 - Halvt planskiltkryss ved Gartnerløkka og Arkivet 
• 5 - Fullt planskiltkryss ved Gartnerløkka og Arkivet 
• 6 - Fullt planskilt kryss ved Arkivet  
• 7 - Rundkjøring i plan Kolsdalen kombinert med fult kryss ved Arkivet 

Ett kryss i plan med E39 ved Gartnerløkka vil gi trafikalt sammenbrudd. Det er ikke tilstrekkelig å 
utvide krysset i plan på Gartnerløkka. En rundkjøring i plan ved Arkivet og en ved Gartnerløkka vi 
fremdeles gi trafikalt sammenbrudd. Dette innebærer at trafikksystemet må ha planskilte kryss 
for å kunne oppnå målsetningene i prosjektet. Dette medførte at en del av skissene som kom 
fram på Idedugnad 1 ikke var aktuelle. 
 
Ett planskilt kryss på E39 ved Gartnerløkka vil gi kø og tilbakeblokkering ut på E18 om 
ettermiddagen og overføring av trafikk til Tinnheiveien. Dette ene krysset vil slite med 
avviklingsproblemer. Dette medførte at skissene som bare hadde lagt inn ett kryss i området 
mellom Arkivet og Gartnerløkka også falt ut. 
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To halve kryss, ett ved Gartnerløkka og ett ved Arkivet gir overføring av trafikk til Tinnheiveien, 
men vil fungere trafikalt hvis det etableres en ny Havnegate som er åpen for alle 
trafikantgrupper. Dette gir imidlertid en uakseptabel kobling mellom E39 og Rv9 som enten må 
kjøre via Tinnheiveien eller via Havnegata og Vestre Strandgate.  
 
Fullt kryss ved Arkivet og Gartnerløkka med en ny Havnegate som er åpen for alle 
trafikantgrupper vil fungere trafikalt. Dette er den kombinasjonen som gir best trafikkavvikling av 
de trafikksystemene som ble testet ut.. Man så derfor på løsninger som bygget videre på ulike 
varianter av dette trafikksystemet. 
 
Rød = dårlig 
måloppnåelse 
Orange = middels 
måloppnåelse 
Grønn = god 
måloppnåelse 

Alt 1 – 
Kryss i 
plan 
Gartner-
løkka 

Alt 2 – 
Kryss i 
plan 
Gartner-
løkka og 
Arkivet 

Alt 3 – 
planskilt 
Gartner-
løkka 

Alt 4 – 
halvt 
planskilt 
Gartner-
løkka og 
Arkivet 

Alt 5 – 
planskilt 
kryss 
Gartner-
løkka og 
Arkivet 

Alt 6 – 
planskilt 
kryss 
Arkivet 

Alt 7 – 
Kryss i 
Plan 
Kolsdalen 

Fremkommelighet 
på E39 

       

Adkomst til 
Kristiansand 
Havn/Color Line 

       

Overføring av 
trafikk til 
lokalvegnett 

       

Adkomst til 
Kristiansand 
sentrum 

       

Trafikkavvikling i 
2030 

       

Tabell 3: Trafikkberegninger for fase 1 (kreativfase) 
 
Miljø og ressurstema 
For de fire miljø- og ressurstemaene var det kun kulturminner og kulturmiljø som hadde 
absoluttkrav som medførte at løsningen ble forkastet. Absoluttkrav var:  
 
 Ikke berøre Kvadraturen 
 Ikke berøre eller gå inn på eller under/over gravlunden – Kristiansand kirkegård har svært 

stor verdi. 
 Ikke fjerne Arkivet - Arkivet er fredet og har stor verdi 
 
Ingen av skissene berører selve Kvadraturen, men noen tangerer nordvestre hjørne, dvs. 
Tordenskjoldsgate og Vestre Strandgate. 
 
Noen få alternativer berører nordøstre del av kirkegården.  
 
Mer enn halvparten av skissene i alternativsøket berører Arkivet enten direkte slik at den fredete 
bygningen må fjernes, eller at bygningen blir helt omsluttet av veger.  
 
Lokal og regional utvikling/kostnader/arealbeslag 
For de lokale utbyggingsområdene er det lagt vekt på unngå løsninger som medfører store 
negative konsekvenser for områdene slik at eksistensen til større bedrifter kanskje blir i fare eller 
at fjerning eller berøring av disse områdene medfører så store kostnader at vegprosjektet blir 
vanskelig å finansiere. Det har vært lagt vekt på følgende: 
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 Jernbanestasjonen skal ikke flyttes. Hovedsporene må kunne benyttes i framtida.  
 Løsninger som medførte å integrere stasjonsområdet til jernbanen i større 

byutviklingsprosjekter, ble lagt til sides fordi noe slikt anses som vanskelig å gjennomføre 
både planmessig og finansielt.   

 Nylig vedtak om framtidig havnestruktur innebærer at containerhavna ikke flyttes til dette 
planområdet. Det medfører at det er hensynet til fergehavna som blir dominerende for 
havnearealene i dette området. Det er ikke til å unngå at ubebygde arealer i havna berøres 
av veganlegget, men det skal tilstrebes en rasjonell atkomst og arealutnyttelse, og begrense 
arealbeslaget så langt mulig.  

  I utgangspunktet kan ikke arealer inne på Xstrata brukes 
 Deponiene til Xstrata og tankanleggene til Statoil som ligger i fjell, kan ikke berøres da det 

blant annet er vesentlig miljørisiko og høye kostnader knyttet til flytting av disse anleggene. 
 Anlegget må ikke gå ut over grensen mot Quadrum. Det kan deles kjellervegg og området 

kan muligens brukes i byggefasen. 
 Slottet (kjøpesenteret i Kvadraturen) er for kostbart å rive. 
 Trafo ved Slottet, varmesentralen ved Statoil og Meieriet er for kostbare å flytte. 
 
Anleggsgjennomføring 
 Løsningene må være mulig å gjennomføre i forhold til trafikkavvikling og trafikksikkerhet i 

anleggsperioden. 
 Anlegget skal tilfredsstille krav for beredskapsveg for utrykning.  
 
 
Oppsummering 
Ut fra gjennomgangen har man kommet fram til 9 aktuelle alternativer. Disse alternativene er 
valgt ut fra de beste kombinasjonene av mulige streknings- og kryssløsninger. Ulike 
linjeløsninger (mulige kombinasjoner av tunnel, dagløsning og bru) er sett opp mot ulike 
kryssløsninger, muligheter for etablering av kryss og muligheter for svingebevegelser i kryss. 
Løsningene forbi jernbanen, Kirkegården, Arkivet og Duekniben har vært førende for 
sammensetningen av linjeløsninger og kryssløsninger ut fra hva som er fysisk mulig å 
gjennomføre. Det er også lagt vekt på anleggsteknisk gjennomførbarhet ved at veglinjer er lagt 
mest mulig vekk fra eksisterende bruer. Trafikkberegninger har videre vært førende for hvor 
kryssene og hvilke krysskombinasjoner man må ha for å få avviklet trafikken i rushtiden på et 
akseptabelt nivå. 
 
Disse 9 alternativene er mest forskjellige på strekningen mellom Gartnerløkka til Kolsdalen. Fra 
Kolsdalen til Meieriet har man endt opp med 2 ulike aktuelle løsninger som stort sett fritt kan 
kombineres med de 9.  
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8. VURDERING AV ALTERNATIVENE 

Strekningen Gartnerløkka – Meieriet er delt inn i to delstrekninger:  
 

1. Gartnerløkka – Kolsdalen  
2. Kolsdalen – Meieriet 

 
 

 

Figur 13 Skisse som viser de to delstrekningene prosjektet består av, Gartnerløkka – Kolsdalen og 
Kolsdalen - Meieriet 

 
I samsvar med anbefalingen i KVU er alle alternativene for ny E39 på strekningen Gartnerløkka – 
Kolsdalen innenfor en sone rundt nåværende E39 og har fire kjørefelt på E39. Det som i 
hovedsak skiller alternativene er om E39 legges i åpen grop eller bru og om lokaltrafikk er over 
eller under disse vegsystemene. Alternativene innebærer også kombinasjoner av kulvert og bru. 
I tillegg har alternativene ulike kryssløsninger, vegtilknytninger og utforming av lokalvegsystem.  
 
På strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen har det etter alternativsøk endt med 9 alternativer. For 
syv av disse alternativene kan Havnegata ha to ulike løsninger – en dagløsning eller en 
tunnelløsning. Løsningene for Havnegata beskrives i Kapittel 8.3. 
 
For strekningen Kolsdalen – Meieriet gav alternativsøket et mye mer begrenset antall løsninger 
som skulle vurderes og det er tilslutt endt med 2 alternative løsninger på denne strekningen.  
 
Alle de 9 alternativene på strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen unntatt BD3 kan kombineres 
med de 2 alternativene på strekningen Kolsdalen – Meieriet (BD3 har et toplanskryss i Kolsdalen 
som kun kan kombineres med en ny 2 felts tunnel, men ikke med ny 4 felts løsning). 
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Løsningene for Kolsdalen – Meieriet beskrives i Kapittel 8.2 og de 9 alternative løsningene for 
strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen beskrives i Kapittel 8.1. 
 
Oversikt over alternativene og benevnelser: 
 
Alternative løsninger Kolsdalen – Meieriet 
Alternativ 1 Ny 2-feltstunnel   
Alternativ 2 Ny 4-feltstunnel  
Alternative løsninger Gartnerløkka - Kolsdalen  
Alternativ Kryss 

Gartnerløkka 
Jernbanen Kryss 

Arkivet 
Duekniben Statoil 

BD1 E39 over, smalt 
kryss 

E39 over E39 
over, 
bredt   

Dagløsning 
 

Høyre av/på 

BD3 E39 over, smalt E39 over Ikke 
kryss 

Dagløsning E39 under, 
smalt 

BD4 E39 over, smalt E39 over E39 
over, 
smalt 

Dagløsning Høyre av/på 

BT1 E39 over, smalt E39 over E39 
over, 
smalt 

Tunnel  

BD2 E39 under, 
smalt 

E39 over E39 
over, 
smalt 

Dagløsning Høyre av/på 

TD1 E39 under, 
bredt 

E39 under E39 
over, 
bredt 

Dagløsning Høyre av/på 

TD2 E39 under, 
smalt 

E39 under E39 
over, 
smalt 

Dagløsning Høyre av/på 

TT3 E39 under, 
bredt 

E39 under E39 
over, 
bredt 

Tunnel  

BD5 E39 over E39 på 
lavbrua/ 
Vesterbrua 

E39 
over, 
smalt 

Dagløsning Høyre av/på 

Alternative løsninger for Havnegata 
Dagløsning Begge løsningene kan kombineres med alle alternativene over, med unntak av Alternativ 

BD3 som ikke har kryss ved Arkivet, men ved Statoil.  Tunnelløsning 
Tabell 4: Oversikt over alternativene som presenteres i silingsrapporten 
 
I de fire første løsningene (BD1, BD3, BD4, BT1 og BD5) føres E39 over Gartnerløkkakrysset, 
mens i de fem siste løsningene (BD2, TD1,TD2, og TT3) føres E39 under ved Gartnerløkka.  
 
Alternativ TD1 og Alternativ TT3 benytter arealkrevende hankekryss (trompetkryss) eller bredt 
ruterkryss ved Gartnerløkka. Øvrige alternativer benytter smale ruterkryss. 
 
Også ved Arkivet er det tre løsninger som benytter arealkrevende kryss: Alternativ TD1, 
Alternativ TT3 og Alternativ BD1. Øvrige alternativer benytter smale ruterkryss. 
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Alternativ BD3 skiller seg fra de andre løsningene ved at det er lagt et kryss ved Statoilområdet i 
stedet for ved Arkivet.  
 
Alternativ BT1 og Alternativ TT3 skiller seg ut ved at E39 er lagt i tunnel gjennom Duekniben.  
 

8.1 Alternative løsninger på strekningen Gartnerløkka - Kolsdalen   

De 9 alternative vegløsningene på den østre delen av prosjektet, Gartnerløkka - Kolsdalen er 
løsninger med ulike krysninger av Gartnerløkka, Jernbane området, Arkivet og Duekniben.  
 
Når det gjelder trafikkavvikling er det noen felles forutsetninger som gjelder for alle 
alternativene:  
Planskilte kryss på E18/E39 ved Arkivet og Gartnerløkka med en ny Havnegate fra Arkivet 
til Vestre Strandgate er den kombinasjonen som gir best måloppnåelse i forhold til hinderfri 
kollektivframføring og effektiv trafikkavvikling på E39. Løsninger som bygger videre på ulike 
varianter av dette trafikksystemet er derfor en forutsetning for alle alternativene som 
presenteres i silingsrapporten. Dette innebærer at det stort sett er utformingen av de planskilte 
kryssene som er endringen i trafikksystemet i alternativene. Videre er det forutsatt, som 
beskrevet i Kapitel 5.2 Dimensjonerende trafikkmengde, at Ytre ringveg er etablert rundt 
2030 og at man opprettholder bompenger på minst dagens takstnivå.  
 
Når det gjelder kollektivtrafikken er det i vurderingene av alle alternativene tatt utgangspunkt i 
dagens kjøremønster for kollektivtrafikken med muligheten for å øke frekvensen på disse for å 
kunne ta nødvendig trafikkvekst. Eventuell flytting av kollektivrutene fra vest inn og ut av 
sentrum til bare Vestre Strandgate eller til ny Havnegate er beskrevet nærmere i kapittelet 6.1 
Kollektivtrafikk. 
 
Alle alternativene har utfordringer i forhold til landskapsbilde/bybilde, men det er likevel 
forskjeller i alternativene. Arealkrevende kryss vil også medføre uheldige overganger mot 
Kvadraturen.  
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8.1.1 Alternativ BD1 

 Figur 14 Kartskisse som viser alternativet 
 

Figur 15 Prinsipp/lengdesnitt av E39 i alternativet (rød linje), blå linje viser lengdesnitt av dagens 
høybru, kote 0 (grå linje) 
 
 
Beskrivelse av alternativet 
I denne løsningen legges E39 i et øvre nivå over terrenget fra øst for Gartnerløkka til vest for 
Arkivet. E39 går i bru over Gartnerløkka-krysset og jernbanekrysningen. Veglinja ligger lavere 
enn dagens høybru. På deler kan vegen legges på oppbygd terreng.  
Lokaltrafikk på Gartnerløkka går i egen rundkjøring på bakkeplan under E39-brua. Her er det et 
såkalt ruterkryss med forbindelse med E39 i alle retninger, og med dagens RV 9 og Vestre 
Strandgate. Sykkelløsninger kan krysse under denne rundkjøringen i kulvertløsninger, med mulig 
gjenbruk av dagens kulverter. Kryssløsningen kan tilpasses Quadrum-utbyggingen.  
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Ved Arkivet/Dokka-området er det et såkalt hankekryss. Rampene legges i sløyfer ut fra E39, og 
forbindes med lokalvegene med en rundkjøring på hver side av hovedlinja. Mellom disse er det 
egen tverrforbindelse som krysser under E39.  Krysset krever kortere rampelengder langs E39, 
og gir derfor mer fleksibilitet til høydeplassering av hovedlinjen. Til gjengjeld strekker dette 
krysset seg mer ut i bredden, og beslaglegger mer av havneområdet.  Kryssløsningen medfører 
at Samsen må rives. Det er vanskelig å unngå at Arkivet blir liggende mellom rampene og 
hovedlinja, som vist på figuren. 
 
Ved Statoil-området kan det etableres en høyre av – høyre på forbindelse, dvs. for østgående 
trafikk til  Statoil sitt tankanlegg. 
 
Høybrua og Vestervegbrua rives. 
 
 
Faglige vurderinger av alternativet  
 
TRAFIKKAVVIKLING  
Løsningen har planskilte kryss på E18/E39 ved Arkivet og Gartnerløkka og med de 
forutsetningene beskrevet innledningsvis i kapitel 8.1 vurderes BD1 å gi god trafikkavvikling 
på E39.  
Alternativ BD1 og BT1 har tilnærmet likt trafikksystem.  
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Fremkommelighet på E39 
Alternativet innfrir silingskriteriet om god framkommelighet. God fremkommelighet på E39 gir 
mindre fare for overføring til lokalvegnettet.  
 
Adkomst til sentrum 
Alternativet har god adkomst til Kristiansand sentrum med planskilte kryss både ved Arkivet og 
Gartnerløkka. Det er god trafikkavvikling i disse kryssene også i rushtiden. 
 
Trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg 
Alternativet har også god trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg bygget. 
 
KOLLEKTIV - HINDERFRI BUSSFRAMFØRING  
Konklusjonen om god trafikkavvikling på E39 (beskrevet over) gir også god framkommelighet for 
kollektivtrafikken på E39. Oppsummert vurdering for tema kollektiv medfører god oppfyllelse 
av silingskriteriene for alternativ BD1. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Tilstrekkelig med 4-felt på E39 på strekningen mellom Gartnerløkka og Meieriet 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer med stor 
sannsynlighet oppfylles i 2040 med Ytre ringveg etablert. 

 
Prioritering av bussene i kryssene mellom E39 og lokalvegnettet 
På grunn av stor trafikkmengde med noe kødannelse i Gartnerløkkakrysset vil det være vanskelig 
å prioritere framføring av busstrafikken fra Vestre Strandgate og vestover og mellom rv. 9 og 
sentrum. Tiltak for å redusere trafikkmengden i krysset vil være påkrevd, men er løsbart.  
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Prioritering av bussene i kryssene mellom Havnegata, Vestre Strandgate og kollektivgatene i 
sentrum 
Det vil være nødvendig å opprette kollektivfelt i Vestre Strandgate for å kunne prioritere 
kollektivtrafikken. Dersom busser skal benytte Havnegata bør det videre etableres eget 
kollektivfelt i Havnegata inn mot sentrum for å kunne prioritere kollektivtrafikken gjennom 
krysset mellom Havnegata og Vestre Strandgate ved Tollbodgata. 
 
Kollektiv i 2030 uten Ytre Ringveg 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer med stor 
sannsynlighet også vil oppfylles i 2030 uten Ytre ringveg etablert.  
 
ATTRAKTIV SYKKELLØSNING  
Alternativet legger til rette for å kunne innfri de forutsetninger som er beskrevet for å gi 
attraktive sykkelløsninger i området. 
 
MILJØ OG RESSURSTEMA  
Dagens høy- og lavbru gir samlet et komplisert uttrykk. En ny bru som erstatning for dagens to 
blir liggende på et nivå mellom dagens bruer. Den kan få bedre estetiske kvaliteter enn dagens 
situasjon, men bruas enkle linjeføring vil bli brutt av rampene som skal knytte E39 mot 
sekundærvegnettet. Brua vil fortsatt framstå som en visuell barriere.  
 
Kvadraturen og kirkegården har stor verdi både for landskapsbilde/bybilde og 
kulturminner/kulturmiljø. Brua vil komme noe nærmere Kvadraturen enn i dag og vil på samme 
måte som før oppfattes som en dominerende trafikkmaskin tett inntil disse verdifulle arealene.  
 
Arkivet og Bellevue har høy verdi i temaet kulturminner/kulturmiljø. Kryssløsningen ved Arkivet 
er svært arealkrevende både for havneområdet og for boligbebyggelsen på Bellevue. Arkivet blir 
omsluttet av veg, og flere boliger på Bellevue kan bli berørt/må fjernes.  
 
Det er positivt for Arkivet at ny bru vil bli liggende lavere enn dagens høybru, men utsikten fra 
Møllevannsveien under høybrua vil forsvinne. 
 
Den arealkrevende løsningen ved Arkivet medfører at områder med høy verdi blir berørt eller går 
tapt. Samtidig kan det gi større muligheter for å gi landskapet en god estetisk utforming ved å 
utnytte disse arealene.  
  
LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING 
Løsningen ivaretar utviklingen på Quadrum. Alternativet er svært uheldig for utvikling på 
området til fergehavna gjennom betydelige arealbeslag. Dette er utslagsgivende for at 
alternativet får dårlig måloppnåelse (rød). Veganlegget kommer tett inntil industrisporet til 
Xstrata (Kolsdalssporet), men kan tilpasses slik at sporet opprettholdes. 
Jernbanen vil med ny bru over sporene med større fri høyde samt færre søyler få en vesentlig 
større frihet i forhold til å videreutvikle stasjonen.  Valg av bruløsningen vil likevel påvirke 
jernbanens område med tanke på fleksibilitet for plassering av jernbanesporene.  
 
ANLEGGSPERIODEN (trafikkavvikling, byggbarhet)  
Krever kortvarig togstopp (buss for tog) i forbindelse med bygging av bru over jernbanen. En del 
ekstra problemer pga bred kryssløsning ved Arkivet. Generelt gir dette, som ved alle andre 
alternativer, en krevende anleggsgjennomføring.  
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TRAFIKKSIKKERHET  
Akseptabel løsning sett ut fra trafikksikkerhet/risiko. 
 
INVESTERINGSKOSTNADER 
Løsningen er av alternativene med lavest kostnad, og er derfor gitt middels måloppnåelse. 
 
DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 
Ikke noe som tilsier spesielt dyr løsning ift de andre alternativene.  
 
Oppsummerende vurderinger av alternativet opp mot silingskriteriene: 
 

SILINGSKRITERIER Kvalitet  
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING – bedre reisetid i rush  
2 KOLLEKTIV – hinderfri bussframføring  
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER  
4 MILJØ OG RESSURSTEMA  
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
6 ANLEGGSPERIODEN - forsvarlig trafikkavvikling, byggbarhet, anleggstid  
7 TRAFIKKSIKKERHET – løsninger som bygger på nullvisjonen   
8 INVESTERINGSKOSTNADER  
9 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER  

Tabell 5  Alternativ BD1 

 
Konklusjon  
Alternativet har store ulemper både for landskapsbilde/bybilde og kulturminner/kulturmiljø. Det 
er spesielt vegløsningen som omslutter Arkivet som veger tungt.   
 
Alternativet får meget dårlig score på lokal og regional utvikling som følge av store arealbeslag 
på havneområdet.  
 
Samlet vurdering er at dette alternativet ikke anbefales tatt med til videre planlegging og 
konsekvensutredning. 
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8.1.2 Alternativ BD3 

 
Figur 16 Kartskisse som viser alternativet 
 

 
 
Figur 17 Prinsippsnitt/lengdesnitt av E39 i alternativet (rød linje), blå linje viser lengdesnitt av 
dagens høybru 
 
Beskrivelse av alternativet 
 Løsningen for E39 har store likheter med forrige alternativ.  
 
Kryssløsningen ved Gartnerløkka kan være den samme, med E39 i bru over krysset med Vestre 
Strandgate og dagens Rv9. Sykkelløsningene kan krysse under dette nivået igjen i kulverter. 
Kryssløsningen kan tilpasses Quadrum-utbyggingen.  
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Løsningen har imidlertid ikke kryss ved Arkivet, men tilsvarende kryss er lagt ved dagens 
Statoilstasjoner i Kolsdalen. Havnegata er som følge av dette lagt i randsonen av havneområdet, 
med tre mindre rundkjøringer undervegs som fordeler trafikken til næringsområdene og sentrum.  
 
Ved ikke å legge kryss ved Arkivet, oppnås med dette en mindre arealkrevende løsning i dette 
området. Både Samsen og Arkivet blir stående, og ved at veglinja legges nærmere sjøen enn 
dagens veger, kan mellomrommet mellom disse byggene og ny veglinje opparbeides som 
grøntdrag/parkområde med gjennomgående sykkel- og gangveg. Krysset ved Statoil blir på sin 
side svært komplisert. 
 
Høybrua og Vestervegbrua rives. 
 
 
Faglige vurderinger av alternativet  
 
TRAFIKKAVVIKLING  
I alternativ BD3 er krysset ved Arkivet flyttet til Statoil. Antall kryss er imidlertid opprettholdt og 
BD3 innfrir derfor forutsetningen om 2 planskilte kryss på strekningen. Med de øvrige 
forutsetningene beskrevet innledningsvis i kapitel 8.1 vurderes BD3 å gi middels god 
trafikkavvikling. 
Det er ingen av de andre alternativene som har likt trafikksystem som BD3.  
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Pga. kryss ved Statoil kan BD3 kombineres med en ny 2 feltstunnel på strekningen Kolsdalen – 
meieriet, men ikke med ny 4 felts-løsning. Med ny 4 felts tunnel, må Vågsbygdvegen splittes 
ut/flettes inn på fra E39 i Kolsdalen. Dette skjer på samme sted som toplanskrysset, og dette 
krysset blir da i konflikt med kryssets ramper og fartsendringsfelt.  
 
Krysset ved Statoil medfører at den nye Havnegaten blir lengre. Mer trafikk flyttes derfor til 
Vestre Standgate i forhold til løsninger som har kryss ved Arkivet. I rushtrafikken vil dette 
generelt gi mer kø i Vestre Strandgate i forbindelse med Gartnerløkkakrysset og i de andre 
lyskryssene i Vestre Strandgate. Den økte trafikken i Gartnerløkkakrysset medfører i tillegg en 
del kø langs rv. 9. Det er også noe kø i krysset ved Statoil og krysset mellom den nye Havnegata 
og Vestre Strandgate i rushtrafikken.  
 
Fremkommelighet på E39 
Alternativet innfrir silingskriteriet om god framkommelighet på E39 da ingen av kødannelsene 
hindrer trafikkavviklingen på E39. God fremkommelighet på E39 gir mindre fare for overføring til 
lokalvegnettet.  
 
Adkomst til sentrum 
En flytting av krysset fra Arkivet til Statoil vil gjøre det mindre attraktivt for sentrumsrettet 
trafikk å benytte Havnegata, mens flere vil benytte Vestre Strandgate. Det vil derfor oppstå noe 
kø i kryssene i Vestre Strandgate og Gartnerløkkakrysset.   
 
Trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg 
Alternativet har god trafikkavvikling på E39 og akseptabel trafikkavvikling på lokalvegnettet i 
2030 uten Ytre Ringveg bygget. 
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KOLLEKTIV - HINDERFRI BUSSFRAMFØRING  
Konklusjonen om god trafikkavviklingen på E39 (beskrevet over) gir også god framkommelighet 
for kollektivtrafikken på E39. Den lange Havnegata medfører at mer trafikk flyttes til Vestre 
Standgate enn alternativene med kryss ved Arkivet. Dette medfører generelt mer kø i Vestre 
Strandgate i forbindelse med Gartnerløkkakrysset og de andre lyskryssene i Vestre Strandgate. I 
tillegg er det en del kø langs rv. 9 i forbindelse med Gartnerløkkakrysset. Det er også noe kø i 
krysset ved Statoil og krysset mellom Havnegata og Vestre Strandgate. Oppsummert vurdering 
for tema kollektiv medfører middels oppfyllelse av silingskriteriene for alternativ BD3. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Tilstrekkelig med 4-felt på E39 på strekningen mellom Gartnerløkka og Meieriet 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer med stor 
sannsynlighet oppfylles.  

 
Prioritering av bussene i kryssene mellom E39 og lokalvegnettet 
Dette alternativet gir mer trafikk i Gartnerløkkakrysset og det vil dermed være større kø og 
forsinkelser gjennom krysset enn for de andre alternativene. I tillegg til at det vil være vanskelig 
å prioritere bussframføring fra Vestre Strandgate og vestover og mellom rv. 9 og sentrum, 
begynner forsinkelsene for kollektivtrafikken som følge av dette å bli vesentlig. I krysset ved 
Statoil bør det vurderes om det ekstra feltet inn mot rundkjøringen bare skal forbeholdes 
kollektivtrafikken inn mot sentrum. 
 
Prioritering av bussene i kryssene mellom Havnegata, Vestre Strandgate og kollektivgatene i 
sentrum 
Det vil være nødvendig med kollektivfelt i Vestre Strandgate for å kunne prioritere 
kollektivtrafikken. Videre bør det etableres eget kollektivfelt i Havnegata inn mot sentrum for å 
kunne prioritere kollektivtrafikken gjennom krysset mellom Havnegaten og Vestre Strandgate 
videre til Tollbodgaten.  
 
Kollektiv i 2030 uten Ytre Ringveg 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer på E39 
med stor sannsynlighet også vil oppfylles i 2030 uten Ytre ringveg etablert.  
 
ATTRAKTIV SYKKELLØSNING  
Alternativet vil med noe bearbeiding innfri de forutsetninger som er beskrevet for å gi attraktive 
sykkelløsninger i området. 
 
MILJØ OG RESSURSTEMA  
Dagens høy- og lavbru gir samlet et komplisert uttrykk. En ny bru blir liggende på et nivå mellom 
dagens bruer. Den kan få bedre estetiske kvaliteter enn dagens situasjon, men bruas enkle 
linjeføring vil bli brutt av rampene som skal knytte E39 mot sekundærvegnettet på Gartnerløkka. 
Brua vil fortsatt framstå som en visuell barriere, men i mindre grad ved Arkivet. Løsningen er lik 
som for BD1 mellom Gartnerløkka – Meieriet.  
 
Kvadraturen og kirkegården har stor verdi både for landskapsbilde/bybilde og 
kulturminner/kulturmiljø. Brua vil komme noe nærmere Kvadraturen enn i dag og vil på samme 
måte som før oppfattes som en dominerende trafikkmaskin tett inntil disse verdifulle arealene.  
 
Arkivet og Bellevue har høy verdi i temaet kulturminner/kulturmiljø. Løsningen er blant de to 
beste av de 9 alternativene for bevaring av bygningsmiljøet på Arkivet og Bellevue. Arkivet og 
boligområdet Bellevue blir ikke berørt, samtidig som avstanden til E39 blir større. Brua vil ligge 
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lavere enn dagens bru og Arkivet vil derfor ikke bli stengt inne på samme måte som i dagens 
situasjon.  
 
Området i Kolsdalen er dominert av industribebyggelse og vegkonstruksjoner og har liten, og 
liten til middels verdi for tema landskapsbilde/bybilde. Rundkjøring og avkjøring til Kolsdalen vil 
medføre et betydelig terrenginngrep med svært høye skjæringer, og ny Havnegate innebærer 
store fyllinger. Ulempene med terrenginngrepene anses som mindre negative her enn nær 
sentrum.  
 
Terrenginngrep i Kolsdalen vil for kulturminner/kulturmiljø ikke ha betydning for annet enn 
Gamle Flekkerøyvei. Den gamle vegen er så sterkt påvirket av tidligere inngrep at den allerede 
har redusert verdi.  
 
Rundkjøring ved Statoil fremfor ved Arkivet kan være støyreduserende for området rundt Arkivet 
i forhold til alternativ BD1. 
  
LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
Ny Havnegate medfører god adkomst til havneområdet og Quadrum fra vest, men noe tungvint 
fra øst fordi man må kjøre forbi havna for å komme til Havnegata.  
Alternativet er svært uheldig for Havna da det beslaglegger betydelige arealer på havneområdet, 
og dermed begrenser arealer til oppstilling og interne transportarealer. Havnegata vil ligge tett 
inntil Statoilanlegget samt noen bygg ved Xstrata, KMV-bygget og servicebygg til Colorline og 
kan medføre sanering/riving. Industrisporet til Xstrata (Kolsdalssporet) kan opprettholdes.  
Quadrum blir ikke berørt, 
Jernbanen vil med ny bru over sporene med større fri høyde samt færre søyler få en vesentlig 
større frihet i forhold til å videreutvikle stasjonen.  Valg av bruløsningen vil likevel påvirke 
jernbanens område med tanke på fleksibilitet for plassering av jernbanesporene.  
 
Løsningen ivaretar adkomst til næringsvirksomhetene i Kolsdalen og Hannevika. 
 
ANLEGGSPERIODEN (trafikkavvikling, byggbarhet)  
Kortvarig togstopp (buss for tog) under bygging av bru over jernbanen. Komplisert med kryss 
ved Statoil, men løsbart. Krevende arealgjennomføring (se «grunnforhold») og vanskelig når 
trafikken går tett inn til omfattende sprengningsarbeider. 
Alternativet har skjæringshøyder opp mot 35-40 m ved kryssløsningen ved eksisterende 
Statoilstasjon. Dette er en ugunstig løsning, både i driftsfasen og byggefasen. 
 
TRAFIKKSIKKERHET  
Denne løsningen gir en lite logisk og ikke lettlest vegløsning. Løsningen er spesielt komplisert for 
trafikanter som kommer østfra og fra rv. 9 som skal til havna. Disse må kjøre gjennom 
Gartnerløkkakrysset og passere havna for så å ta av i krysset ved Statoil og kjøre Havnegata 
tilbake til havna. Løsningen er svært vanskelig å skilte og gir derfor store muligheter for 
feilkjøring og stressede sjåfører. Dette alternativet vurderes derfor som dårlig på dette temaet. 
 
INVESTERINGSKOSTNADER 
Løsningen er av alternativene med middels kostnad, og er derfor gitt middels måloppnåelse. 
 
DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 
Ikke noe som tilsier spesielt dyr løsning ift øvrige alternativer.   
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Oppsummerende vurderinger av alternativet opp mot silingskriteriene: 
 

SILINGSKRITERIER Kvalitet  
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING  
2 KOLLEKTIV – hinderfri bussframføring  
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER  
4 MILJØ OG RESSURSTEMA  
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
6 ANLEGGSPERIODEN - forsvarlig trafikkavvikling, byggbarhet, anleggstid  
7 TRAFIKKSIKKERHET – løsninger som bygger på nullvisjonen   
8 INVESTERINGSKOSTNADER  
9 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER  

Tabell 6  Alternativ BD3 

 
Konklusjon  
 
Alternativet er svært uheldig for fergehavna, da ny Havnegate vil beslaglegge store arealer i 
havneområdet, og dermed begrense utvidelsesmuligheter for fergehavna. Løsningen får derfor 
dårlig score på lokal og regional utvikling. 
 
Løsningen er ikke tilfredsstillende når det gjelder trafikksikkerhet med lite logisk og ikke lettlest 
vegsystem med fare for feilkjøring og stressede sjåfører. 
 
Samlet vurdering er at dette alternativet ikke anbefales tatt med til videre planlegging og 
konsekvensutredning. 
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8.1.3 Alternativ BD4 

Figur 18 Kartskisse som viser alternativet  

 
Figur 19 Prinsippsnitt/lengdesnitt av E39 i alternativet (rød linje), blå linje viser lengdesnitt av 
dagens høybru 
 
Beskrivelse av alternativet 
Også for denne løsningen har E39 store likheter med de forrige alternativene.  
 
Kryssløsningen ved Gartnerløkka kan være den samme, med E39 i bru over krysset med Vestre 
Strandgate og dagens Rv9. Sykkelløsningene kan krysse under dette nivået igjen i kulverter. 
Kryssløsningen kan tilpasses Quadrum-utbyggingen.  
 
Kryssløsningen ved Arkivet blir tilsvarende som ved Gartnerløkka, med ramper fra E39 ned mot 
en rundkjøring på nivået under. Fra denne rundkjøringen kan Havnegata føres i tunnel under 
Bellevue-området og vende tilbake mot sentrum ved Samsen. Alternativt kan Havnegata legges 
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på sjøsiden. Fergeforbindelse/havneforbindelse kan legges direkte til rundkjøringen ved E39, eller 
i tilkopling til Havnegata ved jernbanesporene. Valg av løsning for Havnegate avgjør om Samsen 
må rives.  
 
Krysset ved Arkivet kan også være tilkoblingspunkt for Rv9, men da må Havnegata legges på 
sjøsiden. Se drøfting vedr. Havnegata i kapittel 8.3, side 104. 
 
Ved Statoil-området kan det etableres en høyre av – høyre på forbindelse til Statoil sitt 
tankanlegg. 
 
Høybrua og Vestervegbrua rives. 
 
 
Faglige vurderinger av alternativet  
 
TRAFIKKAVVIKLING 
Løsningen har planskilte kryss på E18/E39 ved Arkivet og Gartnerløkka og med de 
forutsetningene beskrevet innledningsvis i kapitel 8.1 vurderes BD4 å gi god trafikkavvikling.  
Alternativ BD4, BD2, TD2 og BD5 har tilnærmet likt trafikksystem. Oppsummert vurdering for 
tema trafikkavvikling medfører god oppfyllelse av silingskriteriene.   
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Trafikkberegningene viser at alternativet har god trafikkavvikling i både morgen og 
ettermiddagsrushet på både lokalvegnettet og E39.  
 
Fremkommelighet på E39 
Alternativet innfrir silingskriteriet om god framkommelighet. God fremkommelighet på E39 gir 
mindre fare for overføring til lokalvegnettet.  
 
Adkomst til sentrum 
Alternativet har god adkomst til Kristiansand sentrum med planskilte kryss både ved Arkivet og 
Gartnerløkka. 
 
Trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg 
Alternativet har god trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg bygget. 
 
KOLLEKTIV - HINDERFRI BUSSFRAMFØRING 
Konklusjonen om god trafikkavviklingen på E39 (beskrevet over) gir også god framkommelighet 
for kollektivtrafikken på E39. Oppsummert vurdering for tema kollektiv medfører god 
oppfyllelse av silingskriteriene for alternativ BD4. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Tilstrekkelig med 4-felt på E39 på strekningen mellom Gartnerløkka og Meieriet 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer med stor 
sannsynlighet oppfylles. 

 
Prioritering av bussene i kryssene mellom E39 og lokalvegnettet 
På grunn av stor trafikkmengde med noe kødannelse i Gartnerløkkakrysset vil det være vanskelig 
å prioritere bussframføring fra Vestre Strandgate og vestover og mellom rv. 9 og sentrum. Tiltak 
for å redusere trafikkmengden i krysset vil være påkrevd, men er løsbart.  
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Prioritering av bussene i kryssene mellom Havnegata, Vestre Strandgate og kollektivgatene i 
sentrum 
Det vil være nødvendig å opprettholde dagens kollektivfelt i Vestre Strandgate for å kunne 
prioritere kollektivtrafikken. Videre bør det etableres eget kollektivfelt i Havnegata inn mot 
sentrum for å kunne prioritere kollektivtrafikken gjennom krysset mellom Havnegaten og Vestre 
Strandgate ved Tollbodgaten. 
 
Kollektiv i 2030 uten Ytre ringveg 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer på E39 
med stor sannsynlighet også vil oppfylles i 2030 uten Ytre ringveg etablert.  
 
ATTRAKTIV SYKKELLØSNING  
Alternativet vil med noe bearbeiding innfri de forutsetninger som er beskrevet for å gi attraktive 
sykkelløsninger i området. 
 
MILJØ OG RESSURSTEMA  
Dagens høy- og lavbru gir samlet et komplisert uttrykk. En ny bru blir liggende på et nivå mellom 
dagens bruer. Den kan få bedre estetiske kvaliteter enn dagens situasjon, men bruas enkle 
linjeføring vil bli brutt av rampene som skal knytte E39 mot sekundærvegnettet. Brua vil fortsatt 
framstå som en visuell barriere.  
 
Kvadraturen og kirkegården har stor verdi både for landskapsbilde/bybilde og 
kulturminner/kulturmiljø. Brua vil komme noe nærmere Kvadraturen enn i dag og vil på samme 
måte som før oppfattes som en dominerende trafikkmaskin tett inntil disse verdifulle arealene. 
Rundkjøringen på Gartnerløkka blir betydelig større enn øvrige alternativer og vil berøre 
kirkegårdens nordøstre del.  
 
Arkivet og Bellevue har høy verdi i temaet kulturminner/kulturmiljø. Løsningen med Ny 
Havnegate alternativ 2 er bra for bevaring av Arkivet, men bygningsmiljøet på Bellevue blir 
berørt (ca. 7-10 boliger må innløses). Brua vil ligge lavere enn dagens bru og Arkivet vil derfor 
ikke bli stengt inne på samme måte som i dagens situasjon. Ny Havnegate Alternativ 1 
beslaglegger arealer på havna, men Arkivet og Bellevue blir ikke berørt. Med ny Havnegate 
Alternativ 2 vil fjellskjæringene i forbindelse med tunnelportalen og rundkjøringen ved Duekniben 
vil bli svært høye, men kanskje lite synlig i det store landskapsbildet. Tunnelportalen ved 
Duekniben ivaretar hensynet til Arkivet.  
 
LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
Alternativet vurderes å oppfylle silingskriteriet fra godt til middels godt avhengig av løsning for 
Havnegata. Alternativ BD4, kombinert med ny Havnegate alternativ 2, er sammen med BD2 og 
TD2, det alternativet som ivaretar havnearealene på beste måte, selv om noe areal beslaglegges.  
 
Løsningen kombinert med ny Havnegate alternativ 1 beslaglegger større havneareal. Fordelen 
med denne løsningen er at mulighetene holdes åpne for å koble Rv. 9 til rundkjøringen på 
Arkivet.   
 
Industrisporet til Xstrata (Kolsdalssporet) kan opprettholdes. Dagens adkomst til Statoilanlegget 
fra E39 kan etableres som høyre-av-høyre-på-løsning, evt. med ny adkomst via havna eller 
Xstrata. 
 
Quadrum blir ikke berørt, 
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Jernbanen vil med ny bru over sporene med større fri høyde samt færre søyler få en vesentlig 
større frihet i forhold til å videreutvikle stasjonen.  Valg av bruløsningen vil likevel påvirke 
jernbanens område med tanke på fleksibilitet for plassering av jernbanesporene.  
. Valg av bruløsning vil likevel påvirke jernbanens område med tanke på fleksibilitet for 
plassering av jernbanesporene.  
 
ANLEGGSPERIODEN (trafikkavvikling, byggbarhet)  
Dette er det alternativet som er enklest å gjennomføre, selv om det også her er anleggstekniske 
utfordringer. Ved bygging av bru over jernbanen er det behov for buss for tog i noen perioder. 
Det kan også være en løsning med midlertidige sporomlegginger. 
 
TRAFIKKSIKKERHET  
Akseptabel løsning sett ut fra trafikksikkerhet/risiko. 
 
INVESTERINGSKOSTNADER 
Løsningen er av alternativene med lavest kostnad, og er derfor gitt middels måloppnåelse. 
 
DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 
Ikke noe som tilsier spesielt dyr løsning ift øvrige alternativer   
 
Oppsummerende vurderinger av alternativet opp mot silingskriteriene: 
 

SILINGSKRITERIER Kvalitet  
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING  
2 KOLLEKTIV – hinderfri bussfremføring  
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER  
4 MILJØ OG RESSURSTEMA   
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING   
6 ANLEGGSPERIODEN - forsvarlig trafikkavvikling, byggbarhet, anleggstid  
7 TRAFIKKSIKKERHET – løsninger som bygger på nullvisjonen   
8 INVESTERINGSKOSTNADER  
9 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER  

Tabell 7  Alternativ BD4 

 
Konklusjon  
 
Alternativet har middels til god måloppnåelse for alle silingskriterier.  
 
Sammen med alternativ BD2 er dette et av alternativene som krever minst arealbeslag i havna.  
 
Samlet vurdering er at dette alternativet anbefales tatt med til videre planlegging og 
konsekvensutredning. 
  



 
SILINGSRAPPORT 63 (103) 

 
 
 
 

 

8.1.4 Alternativ BT1 

 Figur 20 Kartskisse som viser alternativet  

 
Figur 21 Prinsippsnitt/lengdesnitt av E39 i alternativet (rød linje), blå linje viser lengdesnitt av 
dagens høybru 
 
 
Beskrivelse av alternativet 
Også for denne løsningen har E39 store likheter med de foregående alternativene ved at E39 går 
i bru over ved Gartnerløkka, ved jernbanekrysningen og ved krysset ved Arkivet. Men herfra 
svinger den inn i tunnel gjennom Duekniben og kommer fram igjen der dagens Statoilstasjon for 
vestgående kjøreretning er plassert. 
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Kryssløsningen ved Gartnerløkka kan være den samme som i foregående løsninger, med E39 i 
bru over krysset med vestre Strandgate og dagens Rv9. Sykkelløsningene kan krysse under dette 
nivået igjen i kulverter. Kryssløsningen kan tilpasses Quadrum-utbyggingen.  
 
For at E39 skal kunne svinge inn i tunnel gjennom Duekniben etter kryss ved Arkivet, må dette 
krysset formes som et hankekryss i likhet med løsningen BD1, da slike kryss krever kortere 
rampelengder langs E39. Rampene legges i sløyfer ut fra E39, og forbindes med lokalvegene med 
en rundkjøring på hver side av E39. For å kunne svinge inn i Duekniben i tunell, må E39 føres 
forbi Arkivet lengre ut på fergeterminalområdet enn de øvrige linjene. Sammen med hankekryss 
krever dette mer areal på fergeterminalområdet enn også BD1 krever.  
 
Samtidig oppnås at veganlegget trekkes lengre ut fra Samsen og Arkivet, slik at disse kan bestå 
ved siden av veganlegget, selv om det blir tett nærføring.  
 
Ved Statoil-området kan det ikke etableres en høyre av – høyre på forbindelse til 
næringseiendommene, og begge stasjoner må utgå.  Statoil sitt tankanlegg må ha adkomst via 
lokalveg tilbake fra krysset ved Arkivet. 
 
Høybrua og Vestervegbrua rives. 
 
Faglige vurderinger av alternativet  
 
TRAFIKKAVVIKLING  
Løsningen har planskilte kryss på E18/E39 ved Arkivet og Gartnerløkka og med de 
forutsetningene beskrevet innledningsvis i kapitel 8.1 vurderes BT1 å gi god trafikkavvikling.  
Alternativ BD1 og BT1 har tilnærmet likt trafikksystem. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Trafikkberegningene viser at alternativet har god trafikkavvikling i både morgen og 
ettermiddagsrushet på både lokalvegnettet og E39.  
 
Fremkommelighet på E39 
Alternativet innfrir silingskriteriet om god framkommelighet. God fremkommelighet på E39 gir 
mindre fare for overføring til lokalvegnettet.  
 
Adkomst til sentrum 
Alternativet har god adkomst til Kristiansand sentrum med planskilte kryss både ved Arkivet og 
Gartnerløkka. Det er god trafikkavvikling i disse kryssene også i rushtiden. 
 
Trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg 
Alternativet har god trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg bygget. 
 
KOLLEKTIV - HINDERFRI BUSSFRAMFØRING  
Konklusjonen om god trafikkavviklingen på E39 (beskrevet over) gir også god framkommelighet 
for kollektivtrafikken på E39. Oppsummert vurdering for tema kollektiv medfører god 
oppfyllelse av silingskriteriene for alternativ BT1. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Tilstrekkelig med 4-felt på E39 på strekningen mellom Gartnerløkka og Meieriet 
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Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer med stor 
sannsynlighet oppfylles. 

 
Prioritering av bussene i kryssene mellom E39 og lokalvegnettet 
På grunn av stor trafikkmengde med noe kødannelse i Gartnerløkkakrysset vil det være vanskelig 
å prioritere bussframføring fra Vestre Strandgate og vestover og mellom rv. 9 og sentrum.  
Tiltak for å redusere trafikkmengden i krysset vil være påkrevd, men er løsbart.  
 
Prioritering av bussene i kryssene mellom Havnegata, Vestre Strandgate og kollektivgatene i 
sentrum 
Det vil være nødvendig å opprettholde dagens kollektivfelt i Vestre Strandgate for å kunne 
prioritere kollektivtrafikken. Videre bør det etableres eget kollektivfelt i Havnegata inn mot 
sentrum for å kunne prioritere kollektivtrafikken gjennom krysset mellom Havnegaten og Vestre 
Strandgate ved Tollbodgaten. 
 
Kollektiv i 2030 uten Ytre Ringveg 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer på E39 
med stor sannsynlighet også vil oppfylles i 2030 uten Ytre ringveg etablert.  
 
ATTRAKTIV SYKKELLØSNING  
Alternativet vil med noe bearbeiding innfri de forutsetninger som er beskrevet for å gi attraktive 
sykkelløsninger i området. 
 
MILJØ OG RESSURSTEMA  
Dagens høy- og lavbru gir samlet et komplisert uttrykk. En ny bru blir liggende på et nivå mellom 
dagens bruer. Den kan få bedre estetiske kvaliteter enn dagens situasjon, men bruas enkle 
linjeføring vil bli brutt av rampene som skal knytte E39 mot sekundærvegnettet. Brua vil fortsatt 
framstå som en visuell barriere.  
 
Kvadraturen og kirkegården har stor verdi både for landskapsbilde/bybilde og 
kulturminner/kulturmiljø. Brua vil komme noe nærmere Kvadraturen enn i dag og vil på samme 
måte som før oppfattes som en dominerende trafikkmaskin tett inntil disse verdifulle arealene. 
Løsningen er den beste for kirkegården fordi avstanden er stor. Dette alternativet utgjør ingen 
forskjell av betydning for Kvadraturen. 
 
Arkivet og Bellevue har høy verdi i temaet kulturminner/kulturmiljø. Kryssløsningen ved Arkivet 
er svært arealkrevende og ligger tett opp til Arkivet, men beslaglegger ikke vesentlig mer arealer 
her enn dagens løsning. Ny bru får større avstand til Arkivet og blir lavere enn dagens høybru. 
Tunnelportalen i Duekniben medfører store skjæringer, men i et område der det allerede er 
tunnelportal og skjæring.   
 
Krysset medfører store arealbeslag på havneområdet. Isolert sett kan løsningen åpne for 
muligheter til å gi landskapet en god estetisk utforming ved å utnytte disse arealene. 
 
Eksisterende E39 forbi Duekniben vil bli frigjort og være uten trafikkbelastning og bli verdifullt for 
gang- og sykkeltrafikk. Rundingen kan bevares.  
 
Området i Kolsdalen er dominert av industribebyggelse og vegkonstruksjoner og har liten, og 
liten til middels verdi for tema landskapsbilde/bybilde. Tunnelportalen ved Statoilstasjonen og 
veganlegget vestover til ny tunnelportal ved Kolsdalen medfører svært høye skjæringer på en 
lang strekning. Ulempene med terrenginngrepene anses som mindre negative her enn nær 
sentrum.  
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Inngrepene tar også areal fra naturområdet Heiene. 
 
Terrenginngrep i Kolsdalen vil for kulturminner/kulturmiljø ikke ha betydning for annet enn 
Gamle Flekkerøyvei. Den gamle vegen er så sterkt påvirket av tidligere inngrep at den allerede 
har redusert verdi. Denne løsningen er en av få som ivaretar Rundingen.  
 
Deler av området rundt Duekniben blir frigjort av trafikk i tunnel.  Her er det mye industri fra før, 
noe som gjør det tvilsomt at det kan bli ansett som et stille område selv med fravær av biltrafikk. 
 
LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
Dette alternativet er en svært uheldig for fergehavna fordi store deler av arealet blir tatt til veg 
og kryssløsning.  
Quadrum blir ikke berørt, 
Jernbanen vil med ny bru over sporene med større fri høyde samt færre søyler få en vesentlig 
større frihet i forhold til å videreutvikle stasjonen.  Valg av bruløsningen vil likevel påvirke 
jernbanens område med tanke på fleksibilitet for plassering av jernbanesporene.  
 
 Industrisporet til Xstrata (Kolsdalen) kan opprettholdes. Valg av bruløsningen vil påvirke 
jernbanens område med tanke på fleksibilitet for plassering av jernbanesporene 
 
Dagens adkomst til Statoilanlegget kan ivaretas fra dagens E39 via Hannevika.  
Samlet får alternativet likevel meget dårlig måloppnåelse på dette temaet.  
 
ANLEGGSPERIODEN (trafikkavvikling, byggbarhet)  
Kryssløsningen ved Arkivet skaper problemer for trafikkavviklingen, fordi rundkjøringen på 
nordsiden er i klar konflikt med midlertidig trafikkavvikling. Den kan derfor ikke bygges før i en 
senere fase.  Tunnelpåhugg i øst ligger også omtrent i samme høyde som eksisterende veg. Hvis 
E39 kunne senkes i dette området er det mulig å bygge et midlertidig lokk over E39, noe som 
forenkler den midlertidige trafikkomleggingen vesentlig. Hovedproblemet her er å få en god nok 
forbindelse for trafikkavviklingen fra Rundingen til kontakt med lavbrua. 
 
TRAFIKKSIKKERHET  
Dette har et trangt kryss ved Arkivet og tunnel gjennom Duekniben, med kort akselerasjonsfelt 
og fletting i høyrekurve. Vegnormalkrav er innfridd, men trafikksikkerhetsmessig vurderes 
alternativet å få middels oppfyllelse av silingskriteriet. 
 
INVESTERINGSKOSTNADER 
Løsningen er av alternativene med høyest kostnad, og det er derfor gitt dårlig måloppnåelse for 
dette temaet. 
 
DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 
Tunnelløsning innebærer ekstra vedlikeholdskostnader. 
 
  



 
SILINGSRAPPORT 67 (103) 

 
 
 
 

 

Oppsummerende vurderinger av alternativet opp mot silingskriteriene: 
 

SILINGSKRITERIER Kvalitet  
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING  
2 KOLLEKTIV – hinderfri bussframføring  
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER  
4 MILJØ OG RESSURSTEMA  
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING   
6 ANLEGGSPERIODEN - forsvarlig trafikkavvikling, byggbarhet, anleggstid…  
7 TRAFIKKSIKKERHET – løsninger som bygger på nullvisjonen   
8 INVESTERINGSKOSTNADER  
9 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER  

Tabell 8 Alternativ BT1 

 
 
Konklusjon  
 
Alternativ BT1 er svært uheldig for Havna da det medfører meget store arealbeslag på 
havneområdet.  
 
Alternativet har en tydelig høyere anleggskostnad enn de fleste andre alternativene. 
 
Samlet vurdering er at dette alternativet ikke anbefales tatt med til videre planlegging og 
konsekvensutredning. 
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8.1.5 Alternativ BD2  

 
Figur 22 Kartskisse som viser alternativet 

 
Figur 23 Prinsippsnitt/lengdesnitt av E39 i alternativet (rød linje), blå linje viser lengdesnitt av 
dagens høybru 
 
 
Beskrivelse av alternativet 
Denne løsningen skiller seg fra BD4 bare ved at E39 går under i ny kulvert under Gartnerløkka. 
Rundkjøringen med tilkopling til Vestre Strandgate og rv.9 ligger som på et lokk over E39. 
Ramper går opp til kryss med lokalvegene i bakkeplan ved Gartnerløkka.  Sykkelløsninger kan 
krysse Vestre Strandgate i kulvert, mens tverrforbindelsen fra Grim-området må krysse i bru i 
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området ved Slottet, og får dermed større høydeforskjell og en noe uheldig løsning ned mot 
Markensgate. Kryssløsningen kan tilpasses Quadrum-utbyggingen.  
 
Kryssløsningen ved Arkivet får ramper fra E39 ned mot en rundkjøring på nivået under. Fra 
denne rundkjøringen kan Havnegata føres i tunnel under Bellevue-området og vende tilbake mot 
sentrum ved Samsen. Alternativt kan Havnegata legges på sjøsiden. 
Fergeforbindelse/havneforbindelse kan legges direkte til rundkjøringen ved E39, eller i tilkopling 
til Havnegata ved jernbanesporene. Valg av løsning for Havnegate avgjør om Samsen må fjernes. 
 
Krysset ved Arkivet kan også være tilkoblingspunkt for Rv9, men da må Havnegata legges på 
sjøsiden. 
 
Ved Statoil-området kan det etableres en høyre av – høyre på forbindelse til Statoil sitt 
tankanlegg.  
 
Høybrua og Vestervegbrua rives. 
 
 
Faglige vurderinger av alternativet  
 
TRAFIKKAVVIKLING  
Løsningen har planskilte kryss på E18/E39 ved Arkivet og Gartnerløkka og med de 
forutsetningene beskrevet innledningsvis i kapitel 8.1 vurderes BD2 å gi god trafikkavvikling.  
Alternativ BD4, BD2, TD2 og BD5 har tilnærmet likt trafikksystem. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Trafikkberegningene viser at alternativet har god trafikkavvikling i både morgen og 
ettermiddagsrushet på både lokalvegnettet og E39.  
 
Fremkommelighet på E39 
Alternativet innfrir silingskriteriet om god framkommelighet. God fremkommelighet på E39 gir 
mindre fare for overføring til lokalvegnettet.  
 
Adkomst til sentrum 
Alternativet har god adkomst til Kristiansand sentrum med planskilte kryss både ved Arkivet og 
Gartnerløkka. 
 
Trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg 
Alternativet har god trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg bygget. 
 
 
KOLLEKTIV - HINDERFRI BUSSFRAMFØRING 
Konklusjonen om god trafikkavviklingen på E39 (beskrevet over) gir også god framkommelighet 
for kollektivtrafikken på E39. Oppsummert vurdering for tema kollektiv medfører god 
oppfyllelse av silingskriteriene for alternativ BD2. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Tilstrekkelig med 4-felt på E39 på strekningen mellom Gartnerløkka og Meieriet 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer med stor 
sannsynlighet oppfylles. 
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Prioritering av bussene i kryssene mellom E39 og lokalvegnettet 
På grunn av stor trafikkmengde med noe kødannelse i Gartnerløkkakrysset vil det være vanskelig 
å prioritere bussframføring fra Vestre Strandgate og vestover og mellom rv. 9 og sentrum 
Tiltak for å redusere trafikkmengden i krysset vil være påkrevd, men er løsbart.  
 
Prioritering av bussene i kryssene mellom Havnegata, Vestre Strandgate og kollektivgatene i 
sentrum 
Det vil være nødvendig å opprettholde dagens kollektivfelt i Vestre Strandgate for å kunne 
prioritere kollektivtrafikken. Videre bør det etableres eget kollektivfelt i Havnegata inn mot 
sentrum for å kunne prioritere kollektivtrafikken gjennom krysset mellom Havnegaten og Vestre 
Strandgate ved Tollbodgaten. 
 
Kollektiv i 2030 uten Ytre Ringveg 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer på E39 
med stor sannsynlighet også vil oppfylles i 2030 uten Ytre ringveg etablert. 
 
ATTRAKTIV SYKKELLØSNING  
Alternativet vil med noe bearbeiding innfri de forutsetninger som er beskrevet for å gi attraktive 
sykkelløsninger i området, men er avhengig av bruløsninger for sykkel i Gartnerløkkaområdet. 
Dette medfører mindre god sykkelløsning ned til Markensgate. 
 
MILJØ OG RESSURSTEMA  
Dagens høy- og lavbru gir samlet et komplisert uttrykk. Ved å legge E39 i kulvert istedenfor på 
bru ved Gartnerløkka, reduseres den visuelle barrierevirkningen. En bruløsning kun over 
jernbanen vurderes som bedre fordi den ligger i et område med mindre verdi. 
 
Kvadraturen og kirkegården har stor verdi både for landskapsbilde/bybilde og 
kulturminner/kulturmiljø. Deler av vegen blir liggende i et åpent trau. Denne løsningen vil utgjøre 
en fysisk barriere og kan oppfattes som et noe dårlig byplangrep.  
 
Arkivet og Bellevue har høy verdi i temaet kulturminner/kulturmiljø. Løsningen med Ny 
Havnegate alternativ 2 er bra for bevaring av Arkivet, men bygningsmiljøet på Bellevue blir 
berørt (ca. 7-10 boliger må innløses). Brua vil ligge lavere enn dagens bru og Arkivet vil derfor 
ikke bli stengt inne på samme måte som i dagens situasjon. Ny Havnegate Alternativ 1 
beslaglegger arealer på havna, men Arkivet og Bellevue blir ikke berørt. Med ny Havnegate 
Alternativ 2 vil fjellskjæringene i forbindelse med tunnelportalen og rundkjøringen ved Duekniben 
vil bli svært høye, men kanskje lite synlig i det store landskapsbildet. Tunnelportalen ved 
Duekniben ivaretar hensynet til Arkivet.  
 
Kulvert under Gartnerløkka vil bidra til å mindre støypåvirkningen i dette området, og kan være 
positivt for kirkegården. Støy fra tunnelmunning må tas ekstra hensyn til. Rundkjøring ved 
Arkivet kan bidra til økt støyproblematikk i dette området. 
 
 
LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
Alternativet vurderes å oppfylle silingskriteriet fra godt til middels godt avhengig av løsning for 
Havnegata. Løsningen, kombinert med Ny Havnegate, Alternativ 2, er sammen med BD4 og TD2, 
den løsningen som ivaretar havnearealene på beste måte, selv om noe areal beslaglegges.  
 
Løsningen, kombinert med Ny Havnegate Alternativ 1, ivaretar Havnas interesser i noe mindre 
grad da dette medfører større arealbeslag. Fordelen med denne løsningen er at mulighetene 
holdes åpne for å koble Rv. 9 til rundkjøringen på Arkivet.  Industrisporet til Xstrata (Kolsdalen)  
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kan opprettholdes i dette alternativet. Dagens adkomst til Statoilanlegget fra E39 kan løses som 
«høyre av/høyre på». 
 
Jernbanen vil med ny bru over sporene med større fri høyde samt færre søyler få en vesentlig 
større frihet i forhold til å videreutvikle stasjonen.  Valg av bruløsningen vil likevel påvirke 
jernbanens område med tanke på fleksibilitet for plassering av jernbanesporene.  
 
ANLEGGSPERIODEN (trafikkavvikling, byggbarhet)  
For kryssing over jernbanen gjelder samme forhold som for alternativ BD4. Ved Gartnerløkka er 
utfordringene vesentlig større, både i forbindelse med å sjakte seg ned for å ligge under i to-
plan-krysset ved Gartnerløkka og ikke minst fordi det er nødvendig å senke vegen ut av 
Baneheiatunnelen. Her blir det en rekke kompliserte mellomfaser, men gjennomførbare. Ved 
utløpet av Baneheia må en bygge om felt for felt. Over rundkjøringen må det bygges en fly-over 
for gjennomgangstrafikken med 4 felt, og det må etableres 4-6 midlertidige felt i grøntområdet 
på nordsiden, som Baneheiafeltene må føres over til. 
 
Det er en klar fordel, og kanskje en nødvendighet, at all trafikk mellom øst og Kvadraturen 
bruker Festningsgata, og tilsvarende at all trafikk mellom vest og Kvadraturen ledes via 
Havnegata til Vestre Strandgate. 
 
TRAFIKKSIKKERHET  
Akseptabel løsning sett ut fra trafikksikkerhet/risiko. 
 
INVESTERINGSKOSTNADER 
Løsningen er av alternativene med lavest kostnad, og er derfor gitt middels måloppnåelse. 
 
DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 
Ikke noe som tilsier spesielt dyr løsning ift øvrige alternativer   
 
Oppsummerende vurderinger av alternativet opp mot silingskriteriene: 
 

SILINGSKRITERIER Kvalitet  
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING  
2 KOLLEKTIV – hinderfri bussframføring  
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER  
4 MILJØ OG RESSURSTEMA   
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING   
6 ANLEGGSPERIODEN - forsvarlig trafikkavvikling, byggbarhet, anleggstid  
7 TRAFIKKSIKKERHET – løsninger som bygger på nullvisjonen.   
8 INVESTERINGSKOSTNADER  
9 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER  

Tabell 9   Alternativ BD2 

 
Konklusjon  
Alternativet har middels til god måloppnåelse for alle silingskriterier.  
 
Sammen med alternativ BD4 er dette et av alternativene som krever minst arealbeslag i havna.  
Samlet vurdering er at dette alternativet anbefales tatt med til videre planlegging og 
konsekvensutredning. 
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8.1.6 Alternativ TD1 

 Figur 24 Kartskisse som viser alternativet 

 
 
Figur 25 Prinsippsnitt/lengdesnitt av E39 i alternativet (rød linje), blå linje viser lengdesnitt av 
dagens høybru 
 
 
Beskrivelse av alternativet 
I denne løsningen er Vestre Strandgate lagt i bru over E39, og jernbanekrysningen ligger også på 
lokk eller bru over E39.  Løsningen har hankekryss ved Gartnerløkka og bredt ruterkryss ved 
Arkivet. 
 
Ved Gartnerløkka legges rampene i sløyfer ut fra E39, og forbindes med Vestre Strandgate/RV9 
med en rundkjøring på hver side av E39. Mellom disse er det egen tverrforbindelse som krysser 
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over E39.  Krysset krever kortere rampelengder langs E39, og gir derfor mer fleksibilitet til 
høydeplassering av hovedlinjen. Til gjengjeld strekker dette krysset seg mer ut i bredden, og 
beslaglegger mer arealer i området. Det er tett nærføring til boligene ved Frobusdalen, og 
trafostasjonen ved Tordenskjoldgate må flyttes. 
   
Sykkelvegløsninger kan krysse Vestre Strandgate i bru eller kulvert og E39 i bru, men dette gir 
noe problematiske høydeforskjeller som skal fanges inn.  Kryssløsningen kan ikke fullt ut 
tilpasses Quadrum-utbyggingen ved hjørnet mot Vestre Strandgate, men til gjengjeld kan en 
større del av strekningen fram mot jernbanekrysningen legges under lokk.  
 
Ved Arkivet er det vist bredt ruterkryss, der rampene tilknyttes lokalvegen med en rundkjøring 
på hver side. Da disse ligger i samme høyde som hovedlinjen, kan ikke disse rundkjøringene 
forbindes med en direkte tverrforbindelse, men forbindes via rundkjøring til Havnegata ved 
jernbanesporene. Forbindelse til fergehavna kan være direkte mot rundkjøring til hovedkrysset.  
 
Ved Statoil-området kan det etableres en høyre av – høyre på forbindelse til Statoil sitt 
tankanlegg. . 
 
Høybrua og Vestervegbrua rives. 
 
 
Faglige vurderinger av alternativet  
 
TRAFIKKAVVIKLING  
Løsningen har planskilte kryss på E18/E39 ved Arkivet og Gartnerløkka og med de 
forutsetningene beskrevet innledningsvis i kapitel 8.1 vurderes TD1 å gi god trafikkavvikling.  
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Trafikkavviklingen er stort sett god, men det oppstår en del kø i Vestre Strandgate inn mot 
Gartnerløkkakrysset og mellom rundkjøringene på Gartnerløkka. Trafikkavviklingen er noe verre i 
dette alternativet enn de andre alternativene pga. annen kryssløsning på Gartnerløkka. 
 
Fremkommelighet på E39 
Alternativet innfrir silingskriteriet om god framkommelighet. God fremkommelighet på E39 gir 
mindre fare for overføring til lokalvegnettet.  
 
Adkomst til sentrum 
Alternativet har god adkomst til Kristiansand sentrum med planskilte kryss både ved Arkivet og 
Gartnerløkka. 
 
Trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg 
Alternativet har god trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg bygget. 
 
KOLLEKTIV - HINDERFRI BUSSFRAMFØRING  
Konklusjonen om god trafikkavviklingen på E39 (beskrevet over) gir også god framkommelighet 
for kollektivtrafikken på E39. Oppsummert vurdering for tema kollektiv medfører middels god 
oppfyllelse av silingskriteriene for alternativ TD1. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Tilstrekkelig med 4-felt på E39 på strekningen mellom Gartnerløkka og Meieriet 
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Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer kan bli 
vanskelig. 

 
Prioritering av bussene i kryssene mellom E39 og lokalvegnettet 
Dette alternativet gir mer kø og forsinkelser gjennom Gartnerløkkakrysset enn de fleste andre 
alternativene. I tillegg til at det vil være vanskelig å prioritere bussframføring fra Vestre 
Strandgate og vestover og mellom rv. 9 og sentrum begynner forsinkelsene for kollektivtrafikken 
som følge av dette å bli vesentlig. I krysset ved Arkivet bør det vurderes om det ekstra feltet inn 
mot rundkjøringen bare skal forbeholdes kollektivtrafikken inn mot sentrum. 
 
Prioritering av bussene i kryssene mellom Havnegata, Vestre Strandgate og kollektivgatene i 
sentrum 
Det vil være nødvendig å opprettholde dagens kollektivfelt i Vestre Strandgate for å kunne 
prioritere kollektivtrafikken. Videre bør det etableres eget kollektivfelt i Havnegata inn mot 
sentrum for å kunne prioritere kollektivtrafikken gjennom krysset mellom Havnegaten og Vestre 
Strandgate ved Tollbodgaten. 
 
Kollektiv i 2030 uten Ytre Ringveg 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer på E39 
med stor sannsynlighet også vil være vanskelig i 2030 uten Ytre ringveg etablert.  
 
ATTRAKTIV SYKKELLØSNING  
Alternativet vil med noe bearbeiding innfri de forutsetninger som er beskrevet for å gi attraktive 
sykkelløsninger i området, men er avhengig av bruløsninger for sykkel i Gartnerløkkaområdet. 
Dette medfører mindre god sykkelløsning ned til Markensgate. 
 
MILJØ OG RESSURSTEMA  
Dagens høy- og lavbru gir samlet et komplisert uttrykk som vil forsvinne i denne løsningen. 
Kryssløsningen på Gartnerløkka er arealkrevende. Et stort areal med veg og ramper blir liggende 
i et trau som er langt og bredt. Dette vil gi en fysisk barriere samtidig som det er en dårlig 
estetisk løsning. Kommunikasjonen mellom Kvadraturen og Grim/ rv 9 blir i stor grad svekket.  
 
Kvadraturen og kirkegården har stor verdi både for landskapsbilde/bybilde og 
kulturminner/kulturmiljø. Den arealkrevende kryssløsningen på Gartnerløkka gir et dårlig 
byplangrep. Løsningen tangerer nordvestre hjørne av Kvadraturen og dagens rundkjøring på 
Gartnerløkka blir nærmest flyttet ned til Tordenskjolds gate/Vestre Strandgate.  Gateløpet i 
Tordenskjoldsgate er en viktig del av Kvadraturens struktur, og dette gateløpet vil bli visket ut 
som følge av en ny rundkjøring. Dette er den eneste løsning som berører Frobusdalen, som har 
høy verdi for kulturmiljø. 
 
Denne løsningen har en lengre tunnel enn TD-2, og er derfor noe bedre for 
landskapsbildet/bybildet.  
 
Ved Arkivet er det en svært arealkrevende kryssløsning. Arkivet blir liggende tett inntil 
veganlegget. Det tidstypiske boligområdet på Bellevue blir ikke berørt direkte.  
 
Kulvert under Gartnerløkka og jernbanen vil bidra til å minimere støypåvirkningen i dette 
området, og kan være positivt for kirkegården. Bygging av kulverten vil medføre graving ned i 
forurensa masser.  
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LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
Alternativ TD1 medfører store arealbeslag på Havna og for Quadrum.  . Industrisporet til Xstrata 
(Kolsdalen) kan opprettholdes.  
Vegen legges under jernbanen i kulvert. Framtidig fleksibilitet for sporplassering vil avhenge av 
lokkets størrelse og utforming, men Jernbanen vil få en vesentlig større frihet enn i dag i forhold 
til å videreutvikle stasjonen.  
 
.   
 
Ved Statoil-området kan det etableres en høyre av – høyre på forbindelse til 
næringseiendommene. 
 
Adkomst til næringsvirksomhetene i Kolsdalen og Hannevikdalen blir ivaretatt. 
 
Samlet får alternativet likevel meget dårlig måloppnåelse på dette temaet.  
 
ANLEGGSPERIODEN ( trafikkavvikling, byggbarhet)  
Det er, som angitt for alternativ BD2, mer komplisert å ligge under Vestre Strandgate enn over. 
Det gir behov for flere småfaser, som betyr ekstra plunder og heft både for trafikkavvikling og 
anleggsgjennomføring. I hovedsak blir det samme fremgangsmåte og hensyn som angitt for BD2, 
men den viste kryssløsningen kompliserer det ytterligere. 
 
Det å gå under jernbanen gir også noen tilleggsutfordringer for anleggsdrift og togdrift, men 
påvirker ikke trafikkavviklingen. Det blir lengre perioder med buss for tog, og det kan være 
behov for å «flytte» stasjonen opp til f.eks. Spatten, i en lengre periode. Den viste 
kryssløsningen ved Arkivet påvirker trafikkavviklingen negativt.  
 
TRAFIKKSIKKERHET  
Løsningen har veldig krapp avrampe fra vest mot kryss ved Gartnerløkka. Vegnormalkrav er 
innfridd, men trafikksikkerhetsmessig vurderes alternativet å få middels oppfyllelse av 
silingskriteriet. 
 
INVESTERINGSKOSTNADER 
Løsningen er blant de dyreste alternativ, men er allikevel gitt middels måloppnåelse. 
   
DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 
Løsningen er noe dyrere å drifte i og med at store deler av vegen blir liggende under 
grunnvannstand.  
 
Oppsummerende vurderinger av alternativet opp mot silingskriteriene: 
 

SILINGSKRITERIER Kvalitet  
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING  
2 KOLLEKTIV – hinderfri bussframføring  
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER  
4 MILJØ OG RESSURSTEMA  
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
6 ANLEGGSPERIODEN - forsvarlig trafikkavvikling, byggbarhet, anleggstid  
7 TRAFIKKSIKKERHET – løsninger som bygger på nullvisjonen   
8 INVESTERINGSKOSTNADER  
9 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER  

Tabell 10  Alternativ TD1 
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Konklusjon  
Kryssløsningen ved Gartnerløkka er meget arealkrevende, og er i formen særdeles lite tilpasset 
bybildet.  
Alternativet medfører store arealbeslag på havneområdet  
 
Samlet vurdering er at dette alternativet ikke anbefales tatt med til videre planlegging og 
konsekvensutredning.  
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8.1.7 Alternativ TD2  

Figur 26 Kartskisse som viser alternativet  
 

 
Figur 27 Prinsippsnitt/lengdesnitt av E39 i alternativet (rød linje), blå linje viser lengdesnitt av 
dagens høybru 
 
 
Beskrivelse av alternativet 
I denne løsningen er E39 som TD1 ved at E39 legges under Vestre Strandgate og jernbanen.  
 
Ved Gartnerløkka legges smalt ruterkryss med ramper opp til rundkjøring med Vestre Strandgate 
i bakkeplan ved Gartnerløkka.  Sykkelløsninger kan krysse Vestre Strandgate i bru eller kulvert, 
mens tverrforbindelsen fra Grim-området må krysse i bru i området ved Slottet, og får dermed 
større høydeforskjell og en noe uheldig løsning ned mot Markensgate. Kryssløsningen kan 
tilpasses Quadrum-utbyggingen, men E39 og rampene må ligge i åpen løsning fram mot 
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jernbanekrysningen. Bygging av kulverten under jernbanen vil medføre graving ned i forurensa 
masser.  
 
 
Rundkjøringa ved Arkivet blir liggende lavere enn for tilsvarende i andre alternativer, samtidig 
som hovedlinja stiger i vestlig retning. Dette gir lange ramper på vestsiden av krysset.  
 
Krysset kan også her ha forbindelse til Havnegata i dagløsning på sjøsiden eller i tunnel under 
Bellevue som vender tilbake parallelt med jernbanen ved Samsen.  
 
Krysset ved Arkivet kan også være tilkoblingspunkt for Rv9, men da må Havnegata legges på 
sjøsiden. 
 
Løsningen kan bearbeides ved at hovedkrysset og E39 kan trekkes nærmere Arkivet, for å spare 
arealer ved fergehavna. 
 
Fergeforbindelse/havneforbindelse kan legges direkte til rundkjøringen ved E39, eller i tilkopling 
til Havnegata ved jernbanesporene. Valg av løsning for Havnegate avgjør om Samsen må fjernes. 
 
Ved Statoil-området kan det etableres en høyre av – høyre på forbindelse til  Statoil sitt 
tankanlegg. 
 
Høybrua og Vestervegbrua rives. 
 
 
Faglige vurderinger av alternativet  
 
TRAFIKKAVVIKLING  
Løsningen har planskilte kryss på E18/E39 ved Arkivet og Gartnerløkka og med de 
forutsetningene beskrevet innledningsvis i kapitel 8.1 vurderes TD2 å gi god trafikkavvikling.  
Alternativ BD4, BD2, TD2 og BD5 har tilnærmet likt trafikksystem. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Trafikkberegningene viser at alternativet har god trafikkavvikling i både morgen og 
ettermiddagsrushet på både lokalvegnettet og E39.  
 
Fremkommelighet på E39 
Alternativet innfrir silingskriteriet om god framkommelighet. God fremkommelighet på E39 gir 
mindre fare for overføring til lokalvegnettet.  
 
Adkomst til sentrum 
Alternativet har god adkomst til Kristiansand sentrum med planskilte kryss både ved Arkivet og 
Gartnerløkka. 
 
Trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg 
Alternativet har god trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg bygget. 
 
KOLLEKTIV - HINDERFRI BUSSFRAMFØRING  
Konklusjonen om god trafikkavviklingen på E39 (beskrevet over) gir også god framkommelighet 
for kollektivtrafikken på E39. Oppsummert vurdering for tema kollektiv medfører god 
oppfyllelse av silingskriteriene for alternativ TD2. 
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Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Tilstrekkelig med 4-felt på E39 på strekningen mellom Gartnerløkka og Meieriet 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer med stor 
sannsynlighet oppfylles. 

 
Prioritering av bussene i kryssene mellom E39 og lokalvegnettet 
På grunn av stor trafikkmengde med noe kødannelse i Gartnerløkkakrysset vil det være vanskelig 
å prioritere bussframføring fra Vestre Strandgate og vestover og mellom rv. 9 og sentrum 
Tiltak for å redusere trafikkmengden i krysset vil være påkrevd, men er løsbart.  
 
Prioritering av bussene i kryssene mellom Havnegata, Vestre Strandgate og kollektivgatene i 
sentrum 
Det vil være nødvendig å opprettholde dagens kollektivfelt i Vestre Strandgate for å kunne 
prioritere kollektivtrafikken. Videre bør det etableres eget kollektivfelt i Havnegata inn mot 
sentrum for å kunne prioritere kollektivtrafikken gjennom krysset mellom Havnegaten og Vestre 
Strandgate ved Tollbodgaten. 
 
Kollektiv i 2030 uten Ytre Ringveg 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer på E39 
med stor sannsynlighet også vil oppfylles i 2030 uten Ytre ringveg etablert.  
 
ATTRAKTIV SYKKELLØSNING  
Alternativet vil med noe bearbeiding stort sett innfri de forutsetninger som er beskrevet for å gi 
attraktive sykkelløsninger i området, men er avhengig av bruløsninger for sykkel i 
Gartnerløkkaområdet. Dette medfører mindre god sykkelløsning ned til Markensgate. 
 
MILJØ OG RESSURSTEMA  
Dagens høy- og lavbru gir samlet et komplisert uttrykk som vil forsvinne i denne løsningen. Ved 
at E39 legges under både Gartnerløkka og jernbanen vil det bli det visuelle uttrykket bli klart 
bedre enn dagens situasjon og de øvrige alternativene med bru.  
 
 
Kryssløsningen på Gartnerløkka blir liggende i et trau som er noe smalere enn i TD1. Dette vil 
likevel gi en fysisk barriere Kommunikasjonen mellom Kvadraturen og Grim/rv. 9 blir svekket.  
 
Kvadraturen og kirkegården har stor verdi både for landskapsbilde/bybilde og 
kulturminner/kulturmiljø. Hensyn til Kvadraturen, kirkegården, Arkivet og bomiljøet på Bellevue 
blir ivaretatt.  
 
Arkivet og Bellevue har høy verdi i temaet kulturminner/kulturmiljø. Løsningen med Ny 
Havnegate alternativ 2 er bra for bevaring av Arkivet, men bygningsmiljøet på Bellevue blir 
berørt (ca. 7-10 boliger må innløses). Brua vil ligge lavere enn dagens bru og Arkivet vil derfor 
ikke bli stengt inne på samme måte som i dagens situasjon. Ny Havnegate Alternativ 1 
beslaglegger arealer på havna, men Arkivet og Bellevue blir ikke berørt. Med ny Havnegate 
Alternativ 2 vil fjellskjæringene i forbindelse med tunnelportalen og rundkjøringen ved Duekniben 
vil bli svært høye, men kanskje lite synlig i det store landskapsbildet. Tunnelportalen ved 
Duekniben ivaretar hensynet til Arkivet.  
 
Ny Havnegate Alternativ 1 beslaglegger arealer på havna,  
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Både kryssløsningen på Gartnerløkka og ved Arkivet er bedre enn i TD1 fordi de beslaglegger 
mindre areal med stor verdi.  
 
 
LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
Løsningen vurderes å oppfylle silingskriteriet fra godt til middels godt avhengig av løsning for 
Havnegata. Løsningen, kombinert med Ny Havnegate Alternativ 2, er sammen med BD2 og BD4, 
den løsningen som ivaretar havnearealene på beste måte, selv om noe areal beslaglegges.  
 
Løsningen, kombinert med Ny Havnegate Alternativ 1, beslaglegger større havneareal. Fordelen 
med denne løsningen er at mulighetene holdes åpne for å koble Rv. 9 til rundkjøringen på Arkivet 
  
Jernbanesporet til Xstrata kan ikke bevares fordi nytt kryss ved Arkivet ligger på samme sted og i 
samme høyde som sporet til Xstrata.  
Vegen legges under jernbanen i kulvert. Framtidig fleksibilitet for sporplassering vil avhenge av 
lokkets størrelse og utforming, men Jernbanen vil få en vesentlig større frihet enn i dag i forhold 
til å videreutvikle stasjonen.  
Adkomsten til havna, jernbanen og Quadrum blir ivaretatt. Ved Statoil-området kan det etableres 
en høyre av – høyre på forbindelse til næringseiendommene. Adkomst til næringsvirksomhetene i 
Kolsdalen og Hannevikdalen blir ivaretatt  
 
ANLEGGSPERIODEN (trafikkavvikling, byggbarhet)  
Dette alternativet ligger lavt både ved Gartnerløkka og ved kryssing av jernbanen. Det gir 
samme kompliserte løsningen som angitt for BD2 ved Gartnerløkka. For kryssing under 
jernbanen må det spuntes mot nærmeste aktive spor, samt at det må etableres en tverrspunt. 
Så må det bygges et lokk som nye spor (permanente eller midlertidige) må legges over på. 
Deretter tas neste steg med resten av lokket. Deretter kan spor og KL legges permanent. Det blir 
buss for tog i lengre perioder, kanskje hele byggeperioden, slik at en sløyfer midlertidige 
sporomlegginger.  
 
Jernbanesporet til Xstrata blir brutt ved dette alternativet, slik at det enten må legges ned eller 
må legges om.  
 
Krysning under jernbanesporene er en utfordring, og midlertidig flytting av stasjonen må 
vurderes.  
 
TRAFIKKSIKKERHET  
Akseptabel løsning sett ut fra trafikksikkerhet/risiko. 
 
INVESTERINGSKOSTNADER 
Løsningen er blant de dyreste alternativene, men er allikevel gittmiddels måloppnåelse. 
 
DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 
Noe høyere driftskostnader i og med store deler av anlegget ligger under grunnvannstand  
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Oppsummerende vurderinger av alternativet opp mot silingskriteriene: 
 

SILINGSKRITERIER Kvalitet  
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING  
2 KOLLEKTIV – hinderfri framføring  
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER  
4 MILJØ OG RESSURSTEMA  
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
6 ANLEGGSPERIODEN - forsvarlig trafikkavvikling, byggbarhet, anleggstid  
7 TRAFIKKSIKKERHET – løsninger som bygger på nullvisjonen  
8 INVESTERINGSKOSTNADER  
9 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER  

Tabell 11   Alternativ TD2 

 
 
Konklusjon.  
Alternativet har middels til god måloppnåelse for alle silingskriterier.  
 
Samlet vurdering er at dette alternativet anbefales tatt med til videre planlegging og 
konsekvensutredning. 
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8.1.8 Alternativ TT3 

Figur 28 Kartskisse som viser alternativet 
 

 
 
Figur 29 Prinsippsnitt/lengdesnitt av E39 i alternativet (rød linje), blå linje viser lengdesnitt av 
dagens høybru 
 
 
Beskrivelse av alternativet 
Denne løsningen har E39 under terrengnivå ved Gartnerløkka og går under jernbanen, krysser 
lavt forbi havneområdet og går videre inn i tunnel gjennom Duekniben. Dette er derfor den mest 
nedsenkede veglinja av alternativene,  
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Ved Gartnerløkka lages ruterkryss, men rampene må legges bredere her. Sykkelløsninger kan 
krysse Vestre Strandgate i bru eller kulvert, mens tverrforbindelsen fra Grim-området kan krysse 
i undergang på høyde med Slottet, og får en god inngang mot sentrum. Kryssløsningen kan ikke 
tilpasses Quadrum-utbyggingen fullt ut.  
 
Når veglinja kommer i lukket kulvert fra jernbanekrysningen og skal videre inn i lukket tunnel 
igjen i Duekniben, må veglinja svinge ut på havneområdet for å få lange nok ramper i 
dagløsning. Bygging av kulverten vil medføre graving ned i forurensa masser.  
 
 
Løsningen ved Arkivet er vist med bredt ruterkryss. Det kunne vært hankekryss, men det vil i 
sum ikke være arealgevinst ved den løsningen.  
 
Adkomst til fergehavn legges fra rundkjøring ved Arkivet, mens Havnegata legges på innsiden 
mot Arkivet og føres mot sentrum langs jernbanesporene. 
 
Ved Statoil-området kan det ikke etableres en høyre av – høyre på forbindelse til 
næringseiendommene på grunn av endret veglinje, og begge stasjoner må utgå.  Statoil sitt 
tankanleggmå ha adkomst via lokalveg tilbake fra krysset ved Arkivet. 
 
Høybrua og Vesterveibrua rives. 
 
 
Faglige vurderinger av alternativet  
 
TRAFIKKAVVIKLING  
Løsningen har planskilte kryss på E18/E39 ved Arkivet og Gartnerløkka og med de 
forutsetningene beskrevet innledningsvis i kapitel 8.1 vurderes TT3 å gi god trafikkavvikling. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Fremkommelighet på E39 
Alternativet innfrir silingskriteriet om god framkommelighet. God fremkommelighet på E39 gir 
mindre fare for overføring til lokalvegnettet.  
 
Adkomst til sentrum 
Alternativet har god adkomst til Kristiansand sentrum med planskilte kryss både ved Arkivet og 
Gartnerløkka. 
 
Trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg 
Alternativet har god trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg bygget. 
 
KOLLEKTIV - HINDERFRI BUSSFRAMFØRING  
Konklusjonen om god trafikkavviklingen på E39 (beskrevet over) gir også god framkommelighet 
for kollektivtrafikken på E39. Oppsummert vurdering for tema kollektiv medfører god 
oppfyllelse av silingskriteriene for alternativ TT3. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Tilstrekkelig med 4-felt på E39 på strekningen mellom Gartnerløkka og Meieriet 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer med stor 
sannsynlighet oppfylles. 
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Prioritering av bussene i kryssene mellom E39 og lokalvegnettet 
På grunn av stor trafikkmengde med noe kødannelse i Gartnerløkkakrysset vil det være vanskelig 
å prioritere bussframføring fra Vestre Strandgate og vestover og mellom rv. 9 og sentrum 
Tiltak for å redusere trafikkmengden i krysset vil være påkrevd, men er løsbart.  
 
Prioritering av bussene i kryssene mellom Havnegata, Vestre Strandgate og kollektivgatene i 
sentrum 
Det vil være nødvendig å opprettholde dagens kollektivfelt i Vestre Strandgate for å kunne 
prioritere kollektivtrafikken. Videre bør det etableres eget kollektivfelt i Havnegata inn mot 
sentrum for å kunne prioritere kollektivtrafikken gjennom krysset mellom Havnegaten og Vestre 
Strandgate ved Tollbodgaten. 
 
Kollektiv i 2030 uten Ytre Ringveg 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer på E39 
med stor sannsynlighet også vil oppfylles i 2030 uten Ytre ringveg etablert.  
 
ATTRAKTIV SYKKELLØSNING  
Alternativet vil med noe bearbeiding stort sett innfri de forutsetninger som er beskrevet for å gi 
attraktive sykkelløsninger i området, men er avhengig av bruløsninger for sykkel i 
Gartnerløkkaområdet. Dette medfører mindre god sykkelløsning ned til Markensgate. 
 
MILJØ OG RESSURSTEMA  
Dagens høy- og lavbru gir samlet et komplisert uttrykk som vil forsvinne i denne løsningen. Ved 
at E39 legges under både Gartnerløkka og jernbanen vil det bli det visuelle uttrykket bli klart 
bedre. Samtidig er kryssløsningen på Gartnerløkka arealkrevende. Et stort areal med veg og 
ramper blir liggende i et trau som er langt og bredt. Dette vil gi en fysisk barriere samtidig som 
det er en dårlig estetisk løsning. Kommunikasjonen mellom Kvadraturen og Grim/ rv. 9 blir 
svekket.  
 
Kvadraturen og kirkegården har stor verdi både for landskapsbilde/bybilde og 
kulturminner/kulturmiljø. Den arealkrevende kryssløsningen på Gartnerløkka gir et dårlig 
byplangrep. 
 
Løsningen er bedre for kulturminner og kulturmiljø enn TD1.  
 
Hensyn til Kvadraturen, kirkegården og bomiljøet på Bellevue blir ivaretatt.  
Tilkobling til Havnegata og gang-sykkelbru blir dominerende elementer i landskapsbildet.  
 
Deler av området rundt Duekniben blir frigjort av trafikk i tunnel.  Her er det mye industri fra før, 
noe som fører til at det neppe kan bli ansett som et stille område selv med fravær av biltrafikk. 
 
LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
Alternativet er svært dårlig for lokal og regional utvikling. Både plassering av E39, kryssløsning 
ved Gartnerløkka, rundkjøringer ved Arkivet og ny Havnegate medfører svært store arealbeslag 
på havna. Alternativet medfører arealbeslag på fergeterminalen og Quadrum-tomta. Adkomst til 
næringsvirksomhetene i Kolsdalen og Hannevikdalen blir ivaretatt. Jernbanesporet til Xstrata kan 
ikke bevares fordi nytt kryss ved Arkivet ligger på samme sted og i samme høyde som sporet til 
Xstrata.  
Vegen legges under jernbanen i kulvert. Framtidig fleksibilitet for sporplassering vil avhenge av 
lokkets størrelse og utforming, men Jernbanen vil få en vesentlig større frihet enn i dag i forhold 
til å videreutvikle stasjonen.  
 
Alternativet får likevel meget dårlig måloppnåelse på dette temaet.  
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ANLEGGSPERIODEN (trafikkavvikling, byggbarhet)  
Hovedlinjen ligger dypt hele vegen, og kan sammenlignes med alternativ TD2. Veglinjen ligger 
lenger ut mot sjøsiden ved fergeterminalen, slik at det er enklere å bygge krysset ved Arkivet i 
forhold til trafikkavvikling. Tunnelen i Duekniben ligger også lavere enn for alternativ BT1, slik at 
tunnelen kan sprenges uten å påvirke trafikkavviklingen. Trafikken må gå over påslagsområdet i 
øst, dvs at det blir lange midlertidige bruer på skrå over dette området. Det er dessuten 
vanskelig å få til kobling til de senere fasene, slik at hele nyanlegget må bygges ferdig før 
trafikken kan settes over på det.  
Krysning under jernbanesporene er en utfordring, og midlertidig flytting av stasjonen kan være 
en mulighet.  
 
TRAFIKKSIKKERHET  
Akseptabel løsning sett ut fra trafikksikkerhet/risiko. 
 
INVESTERINGSKOSTNADER 
Løsningen er av alternativene med høyest kostnad, og er derfor gitt dårlig måloppnåelse. 
 
DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 
Tunnelløsning innebærer ekstra vedlikeholdskostnader. 
 
Oppsummerende vurderinger av alternativet opp mot silingskriteriene: 
 

SILINGSKRITERIER Kvalitet  
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING  
2 KOLLEKTIV – hinderfri framføring  
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER  
4 MILJØ OG RESSURSTEMA  
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
6 ANLEGGSPERIODEN - forsvarlig trafikkavvikling, byggbarhet, anleggstid…  
7 TRAFIKKSIKKERHET – løsninger som bygger på nullvisjonen  
8 INVESTERINGSKOSTNADER  
9 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER  

Tabell 12 Alternativ TT3 

 
 
Konklusjon  
 
Alternativet medfører svært store arealbeslag på havneområdet.   
 
Løsningen vurderes å ha høye investeringskostnader  
 
Samlet vurdering er at dette alternativet ikke anbefales tatt med til videre planlegging og 
konsekvensutredning. 
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8.1.9 Alternativ BD5  

Figur 30 Kartskisse som viser alternativet  
 

 
Figur 31 Prinsippsnitt/lengdesnitt av E39 i alternativet (rød linje), blå linje viser lengdesnitt av 
dagens høybru 
 
 
Beskrivelse av alternativet 
Denne løsningen skiller seg fra de øvrige ved at eksisterende Vesterveibru tenkes beholdt og 
ombygd til fire felt for E39. Hovedlinja legges under Gartnerløkkakrysset, men løftes så opp på 
Vesterveibrua sammen med ramper fra Gartnerløkka-krysset.  
 
Den eksisterende Vesterveibrua er bygget i 1949 etter lastklasse 1/1947.  For å kunne inngå i et 
nytt vegsystem med prosjektert levetid på mer enn 50 år, må brua imidlertid forsterkes og 
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ombygges til å tåle EU-laster etter NS-EN 1991-2. Dette vil gjelde hele brukonstruksjonen, 
brudekke, bjelker, pilarer og landkar inklusive lagerbygningene på begge sider.  (Eksisterende 
veg går oppå taket på eksisterende lagerbygninger.)  
 
Å forsterke en 65 år gammel konstruksjon opp til nye laster vil bli svært komplisert og krevende, 
samtidig som man da vil få en konstruksjon som vil bestå av noe gammelt og noe nytt. Det vil 
etter all sannsynlighet medføre at det er mer kostnadseffektivt og fremtidsrettet å rive den gamle 
brua og landkarbygningene, for så å bygge ny bru.  
 
Dagens bru har frihøyde 5,6 – 5,9 m over jernbanen. Det medfører at dagens høydebegrensinger 
for jernbanekrysningen blir oppretthold, og løsningen tilfredsstiller derfor ikke de samme krav 
som er stilt til de øvrige løsningene på dette punktet. Dette tilsier også at løsningen bør bygges 
med ny brukonstruksjon.  
 
Dette vil også påvirke trafikkavviklingen i byggeperioden.  
 
Sykkelløsninger må ligge på bysiden i bru langs hovedlinja, mens tverrforbindelsen fra Grim-
området kan krysse i undergang på høyde med Slottet, og får en god inngang mot sentrum. 
Kryssløsningen kan tilpasses Quadrum-utbyggingen.  
 
Ved Arkivet legges smalt ruterkryss som vist for BD2 og BD4. Havnegata kan gå i dagløsning på 
sjøsiden, men kan også kombineres i tunnel under Bellevue og videre i dagløsning under lavbrua 
med Havnegata på sjøsiden.  
 
Fergehavna kan tilknyttes rundkjøring ved hovedkrysset eller ha forbindelse til Havnegata i 
rundkjøring ved jernbanesporene.  
 
Kryssløsningen ved Arkivet får ramper fra E39 ned mot en rundkjøring på nivået under. Fra 
denne rundkjøringen kan Havnegata føres i tunnel under Bellevue-området og vende tilbake mot 
sentrum ved Samsen. Alternativt kan Havnegata legges på sjøsiden.  
 
Fergeforbindelse/havneforbindelse kan legges direkte til rundkjøringen ved E39, eller i tilkopling 
til Havnegata ved jernbanesporene. Valg av løsning for Havnegata avgjør om Samsen må fjernes. 
 
Ved Statoil-området kan det etableres en høyre av – høyre på forbindelse til Statoil sitt 
tankanlegg. 
 
Faglige vurderinger av alternativet  
 
TRAFIKKAVVIKLING  
Løsningen har planskilte kryss på E18/E39 ved Arkivet og Gartnerløkka og med de 
forutsetningene beskrevet innledningsvis i kapitel 8.1 vurderes BD5 å gi god trafikkavvikling.  
Oppsummert vurdering for tema trafikkavvikling medfører god oppfyllelse av silingskriteriene.   
Alternativ BD4, BD2, TD2 og BD5 har tilnærmet likt trafikksystem. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Fremkommelighet på E39 
Alternativet innfrir silingskriteriet om god framkommelighet. God fremkommelighet på E39 gir 
mindre fare for overføring til lokalvegnettet.  
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Adkomst til sentrum 
Alternativet har god adkomst til Kristiansand sentrum med planskilte kryss både ved Arkivet og 
Gartnerløkka. 
 
Trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg 
Alternativet har god trafikkavvikling i 2030 uten Ytre Ringveg bygget. 
 
KOLLEKTIV - HINDERFRI BUSSFRAMFØRING 
Konklusjonen om god trafikkavviklingen på E39 (beskrevet over) gir også god framkommelighet 
for kollektivtrafikken på E39. Oppsummert vurdering for tema kollektiv medfører god 
oppfyllelse av silingskriteriene for alternativ BD5. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Tilstrekkelig med 4-felt på E39 på strekningen mellom Gartnerløkka og Meieriet 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer med stor 
sannsynlighet oppfylles. 

 
Prioritering av bussene i kryssene mellom E39 og lokalvegnettet 
På grunn av stor trafikkmengde med noe kødannelse i Gartnerløkkakrysset vil det være vanskelig 
å prioritere bussframføring for busstrafikken fra Vestre Strandgate og vestover og mellom rv. 9 
og sentrum. Tiltak for å redusere trafikkmengden i krysset vil være påkrevd, men er løsbart.  
 
 
Prioritering av bussene i kryssene mellom Havnegata, Vestre Strandgate og kollektivgatene i 
sentrum 
Det vil være nødvendig å opprettholde dagens kollektivfelt i Vestre Strandgate for å kunne 
prioritere kollektivtrafikken. Videre bør det etableres eget kollektivfelt i Havnegata inn mot 
sentrum for å kunne prioritere kollektivtrafikken gjennom krysset mellom Havnegaten og Vestre 
Strandgate ved Tollbodgaten. 
 
Kollektiv i 2030 uten Ytre ringveg 
Trafikkberegningene viser at kravet om mindre enn 1 minutts forsinkelse per kilometer på E39 
med stor sannsynlighet også vil oppfylles i 2030 uten Ytre ringveg etablert.  
 
ATTRAKTIV SYKKELLØSNING  
Alternativet vil med noe bearbeiding innfri de forutsetninger som er beskrevet for å gi attraktive 
sykkelløsninger i området. 
 
MILJØ OG RESSURSTEMA  
I dette alternativet rives høybrua, mens lavbrua (Vesterveibrua) må bygges om. Denne brua vil 
strekke seg over Gartnerløkka og fortsatt utgjøre en visuell barriere. Samtidig vil det være 
utfordrende å oppnå gode estetiske kvaliteter for denne konstruksjonen. Rampene fra brua vil bli 
liggende tett inntil kirkegården, men likevel lengre fra Kvadraturen enn i andre brualternativer.  
 
LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
Adkomsten til Quadrum, jernbanen og havna blir ivaretatt. Alternativet medfører at bygningen til 
ROM Eiendom, som er integrert i brukaret på dagens lavbru, må rives fordi eksisterende bru må 
bygges om. Det blir noe arealbeslag på havna ved at Ny Havnegate legges på sjøsiden av 
veganlegget.  Jernbanen vil få vesentlig dårligere rammebetingelser for videreutvikling av 
stasjonen dersom fri høyde under brua ikke økes. Eksisterende brupilarer vil også være 
problematiske for fleksibiliteten for jernbanen. 
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ANLEGGSPERIODEN (trafikkavvikling, bygg barhet)  
Dette alternativet skiller seg ut ved at eksisterende lavbru (Vesterveibrua) ikke kan fungere som 
en omkjøringsveg under byggingen. Den nye traseen følger heller ikke lavbrua fullt ut, unntatt 
der hovedvegen krysser jernbanen. Det er heller ikke mulig å bygge hovedvegen i lavbrutraséen 
uten å rive høybrua først. 
 
Løsningen må da bli å bygge en midlertidig veg omtrent fra Statoil til Gartnerløkka på sydsiden 
av anleggsområdet. Det blir en sammenhengende bru omtrent fra Rundingen til Vestre 
Strandgate. Det er også lite areal og mer komplisert å få plass til tilkobling mellom den 
midlertidige omkjøringsvegen og feltene i Baneheiatunnelen Dette alternativet vil ha både 
vesentlig dyrere anleggsgjennomføring og gi mer komplisert trafikkavvikling i anleggsfasen  enn 
alle de andre alternativene.  
 
TRAFIKKSIKKERHET  
På samme måte som for alternativene BD4, BD2, TD2 vurderes alternativet å ha en akseptabel 
løsning sett ut fra trafikksikkerhet/risiko. 
 
INVESTERINGSKOSTNADER 
Løsningen innebærer så store omkostninger til å bygge om eksisterende bru at det mest 
kostnadseffektive sannsynligvis er å rive eksisterende bru og bygge ny. Løsningen vurderes 
dermed å ha samme eller høyere investeringskostnader som de fleste av de øvrige alternativene 
som presenteres i silingsrapporten. Alternativet gis derfor middels måloppnåelse for dette 
kriteriet. 
 
DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 
Selv om lavbrua oppgraderes, vil dette alltid være en eldre konstruksjon med høyere 
vedlikeholdskostnader enn en nyere konstruksjon. Løsningen ansees derfor å ha middels 
måloppnåelse på dette kriteriet. 
 
Oppsummerende vurderinger av alternativet opp mot silingskriteriene: 
 

SILINGSKRITERIER Kvalitet  
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING  
2 KOLLEKTIV – hinderfri bussframføring  
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER  
4 MILJØ OG RESSURSTEMA   
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING   
6 ANLEGGSPERIODEN - forsvarlig trafikkavvikling, byggbarhet, anleggstid  
7 TRAFIKKSIKKERHET – løsninger som bygger på nullvisjonen.   
8 INVESTERINGSKOSTNADER  
9 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER  

Tabell 13   Alternativ BD5 

 
Konklusjon  
Tiltaket er langt mer komplisert i gjennomføringsfasen enn de øvrige alternativene. Ved at 
lavbrua ikke kan benyttes i anleggsperioden, må det brukes andre interimløsninger for 
trafikkavvikling i anleggsperioden som vil være svært omfattende for å fungere tilfredsstillende. 
Ideen med alternativet var å spare penger ved gjenbruk av eksisterende bru. Da det mest 
kostnadseffektive sannsynligvis allikevel er å rive eksisterende bru og bygge ny blir alternativet 
lite interessant, da alternativet da får høyere investeringskostnader.. 
 
Samlet vurdering er at dette alternativet ikke anbefales tatt med til videre planlegging og 
konsekvensutredning. 
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8.2 Alternative løsninger på strekningen Kolsdalen – Meieriet  

I forbindelse med utbygging av Vågsbygdveien bygges hele kryssområdet i Hannevikdalen og 
Kolsdalen om. Vågsbygdvegprosjektet omfatter imidlertid ikke ombygging av rundkjøringen ved 
Kartheia. Vågsbygdvegprosjektets ombygging av kryssområdet i Hannevika og Kolsdalen fører til 
en generell forbedring i kapasiteten for fv 456. Vågsbygdvegprosjektet omfatter derimot ingen 
kapasitetsforbedring for E39 og det vil raskt bli avviklingsproblemer spesielt i dagens rundkjøring 
ved Kartheia. . Både i alternativet med ny 2 feltstunnel og i alternativet med ny 4 feltstunnel 
planlegges et nytt kryss ved Kartheia som et planskilt halvt kryss med ramper av og på E39 kun 
på vestsiden av krysset. Det medfører at trafikk fra Kartheia  som skal til sentrum må kjøre på 
lokalvegsystemet i Hannevika. Trafikkberegninger for 2030 uten Ytre Ringveg bygd viser at det 
kan bli avviklingsproblemer i rushtrafikken i Kolsdalen der østgående E39 og Vågsbygdvegen 
flettes sammen. I 2040 med Ytre Ringveg bygd vil trafikkavviklingen fungere godt både i 
Kolsdalen der vegene flettes sammen og på resten av veganlegget mellom Kolsdalen og Meieriet. 
 
For ny E39 er det sett på to muligheter for å bygge strekningen Kolsdalen til Meieriet om til 
gjennomgående 4 felt..  
Et redusert alternativ er å bygge en ny 2 felts tunnel for vestgående E39-trafikk. Ett annet 
alternativ er å bygge en ny 4 felts-tunnel for E39 i begge retninger. I begge alternativene 
planlegges et planskilt halvt kryss ved Kartheia.   

8.2.1 Alternativ 1 - ny 2-feltstunnel på strekningen Kolsdalen – Meieriet  

Beskrivelse av alternativet  

 
Figur 32 Ny 2-feltstunnel på strekningen Kolsdalen – Meieriet  
For E39 i vestgående retning bygges en ny tofelts tunnel fra Kolsdalen til Meieriet, gjennom 
Hannevik Terrasse. Det må bygges egne rømningstunneler fra denne tunnelen for hver 250 
meter. Dette innebærer flere små tverrtunneler med tilhørende påhugg. E39 i østgående retning 
skal benytte eksisterende tofelts tunnel (Den gamle Hanneviktunnelen). 
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I dette alternativet er det E39 som flettes inn/ut på Vågsbygdvegen i Kolsdalen. Dette er i seg 
selv uheldig da E39 bør være den gjennomgående veien. Flettingen må foretas i flere steg, da 
det er flere felt som skal flettes sammen. Det medfører at det blir en lang strekning med 
flettefelt. 
 

Figur 33 Fletteprinsippene i Kolsdalen (ny 2-feltsløsning i rødt, Vågsbygdprosjektet i grått) 
 
Ved Meieriet vil E39 krysse under/over lokalvegnettet, mens lokalvegene her møtes i kryss over 
eller under E39. Herfra er det ramper av/på E39 vestover.  
 
Dette medfører at kryssene i Kolsdalen og ved Meieriet er halvkryss, og til sammen utgjør de et 
fullverdig kryss med alle svingebevegelser.  
 
Sykkelløsninger krysser over Kartheiakrysset i sykkelbruer.  Med høydeutjevning av 
sykkeltraseen også lenger nedover Hannevikdalen, kan strekningen oppnå en grei og jevn 
kurvatur.  
 
Kollektivløsningen vil bestå i bussholdeplasser i begge retninger på lokket for krysset ved 
Meieriet, ved rundkjøring ved Hannevikkrysset, og ved Xstrata. Ved Hannevikkrysset etableres 
det ombordstigningspunkt ifm Vågsbygdveiprosjektet.  
 
Faglige vurderinger av alternativet  
 
TRAFIKKAVVIKLING  
Kartheikrysset er et planskilt kryss. Det er ingen avviklingsproblemer på E39 i denne løsningen 
verken i 2030 eller 2040. Det kan imidlertid oppstå noe kø i forbindelse med fletting av E39 inn 
på Vågsbygdvegen i retning sentrum i 2030. Dette forsvinner imidlertid i 2040 når Ytre ringveg 
er etablert. Samlet vurdering for trafikkavvikling medfører god oppfyllelse av silingskriteriene. 
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
Trafikkberegningene viser at den nye 2-feltstunnel vil ha en beregnet ÅDT på ca 10000 kjøretøy 
per døgn (en vei) i 2030 før ny Ytre ringveg er på plass. Med Ytre ringveg vil tunnelen få mindre 
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trafikk. Den nye 2-feltstunnelen vil da få en reduksjon på ca 50% i trafikkmengden. . Tilsvarende 
trafikkmengde går i østlig retning i eksisterende Hanneviktunnel.  
 
Løsningen har ikke østgående rampe til E39 fra Kartheikrysset. Dermed overføres mer trafikk til 
lokalvegnettet i Hannevika. Dette vil kunne gi enkelte køer i morgenrushet ved rundkjøringen i 
Hannevika. Det blir akseptabel avvikling i rundkjøringen ved Hannevika hvis det utvides til to 
sirkulerende felt i rundkjøringen. Trafikalt er det best med alle svingebevegelsene i 
Kartheikrysset, men trafikkavviklingen vil også være akseptabel uten den ene østgående rampen 
med utvidelse av rundkjøringen i Hannevika.  
 
KOLLEKTIV - HINDERFRI BUSSFRAMFØRING  
Trafikkberegningene viser for 2030 noe kø i morgenrush i Kolsdalen i forbindelse med E39 som 
fletter inn på Vågsbygdvegen. Dette tyder på at det bør vurderes å innføre egne kollektivfelt på 
denne strekningen. I 2040 er imidlertid trafikkavviklingen bedre på denne strekningen og 
behovet for eget kollektivfelt vil ikke være så stort det er derfor vurdert god måloppnåelse av 
hinderfri kollektiv på E39. Det bør i videre planlegging vurderes om det skal etableres et eget 
kollektivfelt i forbindelse med E39 som fletter inn på Vågsbygdvegen for å sikre prioritering av 
bussene fram til Ytre ring kommer.  
 
ATTRAKTIV SYKKELLØSNING  
Her etableres krysningsfri sykkelløsning gjennom Kartheikrysset. I Hannevikdalen tilpasses 
løsningen til det som nå bygges i forbindelse med Vågsbygdvegprosjektet. Bussholdeplasser kan 
plasseres til de vestlige rampene ved Kartheikrysset. 
 
MILJØ OG RESSURSTEMA  
Kryss- og vegløsninger vil berøre et område som har liten verdi for temaene. I Kolsdalen vil det 
bli høye skjæringer i forbindelse med tunnelpåslaget, men dette er i et område som allerede er 
utsatt for store forandringer i landskapet. Utforming av Kartheikrysset vil ha mange alternative 
utforminger avhengig av om E39 legges over eller under eksisterende terreng. Området er trangt 
og er lite synlig i fjernvirkning.  
 
Løsningen berører Hannevikbekken som har middels verdi for naturmiljø. 
 
LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
Løsningen ivaretar adkomst til alle næringsvirksomhetene i området.  
Vegløsningen kan medføre at ramper kommer tett inntil ett - to mindre næringsbygg i 
Rigetjønnveien ved Tine Meierier som kan medføre at de må rives/innløses. Ramper ifm. 
rundkjøring ved Kartheia kommer tett inntil næringsbyggene Kartheia 3-5. Dette vanskeliggjør 
adkomst til bygget og kan medføre at de må rives. 
 
ANLEGGSPERIODEN (trafikkavvikling, byggbarhet)  
Alternativet forutsetter at de to østgående feltene på E39 ned Hannevikdalen går under 
rundkjøringen ved Meieriet og ligger nedsenket ved siden av lokalvegen. (Evt. kan dette snus.). 
Her er området svært trangt mellom næringsbygg (Kartheia 3-5) og vegsystemet for øvrig. Selv 
uten rampe mot øst, er det stor sannsynlighet for at næringsbygget enten må rives/innløses eller 
at drift tilknyttet inn/utkjøring i 1. etasje stoppes i hele anleggsperioden. (Se også 
Trafikkavvikling, Lokal og regional utvikling og Kostnader). 
 
TRAFIKKSIKKERHET 
Tunnelen må tilfredsstille krav om sikringstiltak og rømningstunneler, og disse må etableres mot 
øvrige tunneler i fjellet eller som separat tunnel til friluft. 
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Løsningen med ny 2-feltstunnel (alt.1) innebærer en svært krapp kurve inn mot østgående 
tunnel for E39. Kurven inngår i veganlegg som er under etablering, men da med en rundkjøring 
som fartsdempende element rett før kurven. Kurven er lang og horisontalradiusen er bare 
halvparten av minimumskravet på 200m, noe som gir risiko for utforkjøring eller velt med stort 
kjøretøy. Dette vil kreve omfattende avbøtende tiltak. Løsningen vurderes som utilfredsstillende 
når det gjelder trafikksikkerhet/risiko. 
 
INVESTERINGSKOSTNADER 
Kostnadsberegningen viser lavere meterkostnad for utbedringer på denne parsellen enn den 
andre parsellen Gartnerløkka – Kolsdalen, Parsellen vil likevel utgjøre en god andel av 
totalprosjektet.  
 
DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 
Årskostnader for drift vedlikehold av tunnel er høyere enn veg i dagen. 
 
Oppsummerende vurderinger av alternativet opp mot silingskriteriene: 
Løsningen som er vurdert i skjemaet forutsetter at man ikke river næringsbygg (Kartheia 3-5), 
men heller fjerner østgående rampe i krysset. Videre forutsettes utvidelse av rundkjøringen i 
Hannevik. 
 

SILINGSKRITERIER Kvalitet  
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING  
2 KOLLEKTIV – hinderfri bussframføring  
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER  
4 MILJØ OG RESSURSTEMA   
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING   
6 ANLEGGSPERIODEN   
7 TRAFIKKSIKKERHET   
8 INVESTERINGSKOSTNADER  
9 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER  

Tabell 14  Alternativ 1- ny 2-feltstunnel 
 
Konklusjon  
 
Løsningen kommer svært dårlig ut for trafikksikkerhet pga. krapp kurve ved inngangen til tunnel 
mot sentrum. Tiltaket ville kreve omfattende avbøtende tiltak for å bli akseptabelt.  
Alternativet vil medføre at Vågsbygdveien blir den gjennomgående veien og at det er E39 som 
tar av. 
 
Det er relativt liten forskjell på kostnader sett i forhold til alternativet med 4 felt. 
  
Samlet vurdering er at dette alternativet ikke anbefales tatt med til videre planlegging og 
konsekvensutredning. 
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8.2.2 Alternativ 2 - ny 4-feltstunnel på strekningen Kolsdalen – Meieriet  

 
 

 
Figur 34 Ny 4-feltstunnel på strekningen Kolsdalen – Meieriet  
 
Beskrivelse av alternativet 
E39 bygges som ny 4-feltstunnel i to løp fra Kolsdalen til Meieriet, gjennom Hannevik Terrasse. I 
Kolsdalen vil E39 være gjennomgående veg, mens Vågsbygdveien flettes ut/inn på E39.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 35 
Skisse som viser fletteprinsippene i Kolsdalen(ny 2-feltsløsning i rødt, Vågsbygdveiprosjektet i grått) 
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Ved Meieriet vil E39 krysse over/under lokalvegnettet. Det bygges et nytt halvt toplankryss ved 
Kartheia, lokalvegene her møtes i en rundkjøring over/under E39. Herfra er det ramper av/på 
E39 på vestsiden av krysset. 
 
Som for 2-felts tunnelløsningen medfører dette at kryssene i Kolsdalen og ved Kartheia er 
halvkryss, og til sammen utgjør de et fullverdig kryss med alle svingebevegelser.  
 
I dette alternativet vil den gamle Hanneviktunnelen utgå av vegsystemet. Tunnelene som bygges 
i Vågsbygdvegprosjektet brukes videre. 
 
Sykkelløsning og kollektivløsning blir som for alternativet med ny 2-feltstunnel. 
 
Inngrep i Heiene mellom Statoilstasjonene og tunnelportal vil bli større enn i alternativet med 2-
felts tunnel. 
 
 
Faglige vurderinger av alternativet  
 
TRAFIKKAVVIKLING  
Kartheikrysset er et planskilt kryss. Det er ingen avviklingsproblemer i denne løsningen på selve 
E39 verken i 2030 eller 2040. Det kan imidlertid oppstå noe kø i forbindelse med fletting av 
Vågsbygdvegen inn på E39 i retning sentrum i 2030. Dette medfører allikevel at samlet vurdering 
for trafikkavvikling gir god oppfyllelse av silingskriteriene.  
 
Nærmere begrunnelse for konklusjonen: 
 
Trafikkberegningene viser at en 4-feltstunnel vil ha en beregnet ÅDT på ca 200000 kjøretøy per 
døgn i 2030 før ny Ytre ringveg er på plass. Med Ytre ringveg vil tunnelen få mindre trafikk. Den 
vil da få en reduksjon på ca 50% i trafikkmengde,  som følge av at gjennomgangstrafikken er 
ledet om Ytre ringveg.  
 
Alternativet har ikke østgående rampe til E39 fra Kartheikrysset. Dermed overføres at denne 
trafikken ledes til lokalvegnettet i Hannevika. Dette vil kunne gi enkelte køer i morgenrushet ved 
rundkjøringen i Hannevika. Det blir akseptabel avvikling i rundkjøringen ved Hannevika hvis det 
utvides til to sirkulerende felt i rundkjøringen. Trafikalt er det best med alle svingebevegelsene i 
Kartheikrysset, men trafikkavviklingen vil også være akseptabel uten den ene østgående rampen 
med utvidelse av rundkjøringen i Hannevika.  
 
KOLLEKTIV - HINDERFRI BUSSFRAMFØRING  
Trafikkberegningene viser for 2030 noe kø i morgenrush i Kolsdalen i forbindelse fletting av 
Vågsbygdvegen inn på E39 i retning sentrum. Dette tyder på at det bør vurderes å innføre egne 
kollektivfelt på denne strekningen. I 2040 blir trafikkmengdene mindre da større deler av 
trafikken benytter Ytre Ring. Alternativet vurderes allikevel til å gi god måloppnåelse av 
hinderfri kollektiv.  
 
ATTRAKTIV SYKKELLØSNING  
Ingen forskjell på Alternativ 1 og 2 innen dette tema. I Hannevikdalen tilpasses løsningen til det 
som nå bygges i forbindelse med Vågsbygdvegprosjektet. 
Her etableres krysningsfri sykkelløsning gjennom krysset ved Meieriet.  
 
MILJØ OG RESSURSTEMA  
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Kryss- og vegløsninger vil berøre områder som har liten verdi for temaene. Østre tunnelportal er 
godt tilpasset i terrenget. Vestre tunnelportal og ramper medfører skjæringer i Hannevikåsen, 
men i et lite eksponert område.  
 
Utforming av Kartheikrysset vil ha mange alternative utforminger avhengig av om E39 legges 
over eller under eksisterende terreng. Området er trangt og er lite synlig i fjernvirkning.  
 
Løsningen berører Hannevikbekken som har middels verdi for naturmiljø.  
 
LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
Dette alternativet er bedre for næringsbebyggelsen i Kartheia enn alternativ 1, da det vil være 
enklere å oppnå god adkomst for Kartheia 3-5.  
 
Adkomst til øvrig næringsbebyggelse blir ivaretatt og alternativet medfører ikke vesentlige 
arealbeslag.  
 
ANLEGGSPERIODEN (trafikkavvikling, byggbarhet)  
Alternativet er vist med feltene på E39 under rundkjøringen ved Meieriet og derfra inn i fjellet, 
men kan også gjennomføres over lokalvegnettet ved Meieriet. E39 føres ikke videre ned dalen 
forbi næringseiendommen, slik at bare lokalvegnettet og gang- og sykkelvegen føres ned her. 
Dette gir langt bedre plass for disse veglenkene, både permanent og under anleggsperioden.  
 
Det blir noen utfordrende mellomfaser ved tilkobling til eksisterende veg vestover, fordi det må 
sjaktes ned i eksisterende veg til tilknytningen et stykke vest for Hellemyrveien, og det vil være 
tett nærføring til boliger og næringseiendommer opp mot Kartheiakrysset. E39 over dagens 
vegsystem gir enklere faseløsninger. Dette må vurderes nærmere i neste fase. (Se også 
Trafikkavvikling, Lokale utbyggingsområder og kostnader). Alternativet bedømmes å gi middels 
måloppnåelse på dette temaet.  
 
TRAFIKKSIKKERHET  
Alternativet vurderes å ha en akseptabel løsning sett ut fra trafikksikkerhet/risiko. 
 
INVESTERINGSKOSTNADER 
Mye av strekningen ligger i tunnel, men kostnadsberegningen viser likevel lavere meterkostnad 
for utbedringer på denne parsellen enn den andre parsellen Gartnerløkka – Kolsdalen. Det er noe 
høyere kostnad ved fire felt i forhold til to-feltløsningen.  
 
DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER 
Årskostnader for drift vedlikehold av tunnel er høyere enn veg i dagen. 
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Oppsummerende vurderinger av alternativet opp mot silingskriteriene: 
 

SILINGSKRITERIER Kvalitet  
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING  
2 KOLLEKTIV – hinderfri bussframføring  
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER  
4 MILJØ OG RESSURSTEMA   
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING  
6 ANLEGGSPERIODEN   
7 TRAFIKKSIKKERHET   
8 INVESTERINGSKOSTNADER  
9 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER  

Tabell 15  Alternativ 2- ny 4-feltstunnel 
 
 
Konklusjon  
 
 
Samlet vurdering er at dette alternativet anbefales tatt med til videre planlegging og 
konsekvensutredning. 
 
  



 
98 (103) SILINGSRAPPORT 
 
 
 
 
 

 

8.3 Alternative løsninger for Havnegata 

I kommuneplanen for Kristiansand er det lagt inn at det skal etableres en ny Havnegate fra 
Arkivet som knytter seg til Vestre Strandgate. Hvordan denne skal utformes og når den blir 
gjennomført er ikke endelig vedtatt. I dette planarbeidet er det derfor forsøkt å få fram 
Havnegatas rolle i trafikksystemet og hvordan de ulike alternativene kan tilpasse seg en ny 
Havnegate og eventuelt føringer de gir for Havnegata.  
 
I denne utredningen har man på grunn av tilpasninger til kryssområdene til E39 og for å 
begrense inngrepene på havneområdet kommet fram til to ulike prinsippløsninger for Havnegata. 
En dagløsning som går fra kryssområdet til E39 og direkte ut mot havneområdet for så å knytte 
seg til Vestre Strandgate. Den andre løsningen er en tunnelløsning fra kryssområdet til E39 
gjennom fjellet ved Bellevue og ut ved Samsen for så å gå i dagen over havneområdet til Vestre 
Strandgate. Det er ikke lagt vekt på å angi den ideelle plasseringen av Havnegaten over 
havneområdet. Videre er tilknytningen mellom Havnegaten og Vestre Strandgate angitt ut fra å 
få trafikksystemet til å fungere. Bestemmelse av endelig utforming av Havnegata er ikke en del 
av dette prosjektet, men det er viktig å få fram føringer og ulike konsekvenser for Havnegata 
som følge av bygging av ny E39 mellom Gartnerløkka og Meieriet.  
 
Begge prinsippene kan kombineres med de alternativene som har kryss ved Arkivet. Alternativ 
BD3 har ikke kryss ved Arkivet men ved Statoil, og får derfor en egen utforming av Havnegata. 
Dette medfører at Havnegata blir lengre. Den strekker seg fra havneområdet ved Statoil forbi 
fergeterminalen for så å knytte seg til Vestre Strandgate.  

 

Figur 36  Skisse som viser alternative løsninger for Havnegata  

 
 
Vurderinger av prinsippene for Havnegata 
Ingeniørgeologisk vurdering: Havnegata i tunnel er mulig løsning til BD2, BD4 og TD2. Det er 
ikke gjort grunnundersøkelser langs traseen og det er uvisst hvor store løsmassemektighetene 
er. Det anbefales totalsondering i området. Under befaring ble det observert fjell i dagen flere 
steder. Overdekning (løsmasse + berg) stiger fra ca. 8-10 m opp til ca. 25 m og synker deretter 
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jevnt. Tunnelen går under gammel og bevaringsverdig bebyggelse (ref. verdirapport) som det må 
tas ekstra hensyn til med tanke på setninger og vibrasjoner. Påhugget mot Gartnerløkka vil ha 
liten overdekning. Arbeiderboligene langs Møllevannsveien ligger utsatt til i forhold til påhugg og 
overdekning. Anslagsvis vil 7-10 boliger måtte rives med dette alternativet. 
 
Beslagleggelse av havnearealer:  
Legges Havnegata i dagløsning på sjøsiden vil dette kreve mer areal i havneområdet. Dette 
unngås med tunnelløsningen på innsiden. Mindre beslagleggelse av areal kan også oppnås med 
alternativene med dagløsning, ved å legge større deler av veganlegget på bru i stedet for på 
fylling. Da kan noen av arealene under brua nyttes til havneformål.  For de alternativene som er 
forslått videreført gjelder dette BD2 og BD4, men ikke for TD2. 
 
Muligheter for tilknytning av rv. 9: 
Havnegata i tunnel utelukker en påkobling av rv. 9 i krysset ved Arkivet. Med Havnegata i 
dagløsning på sjøsiden gis det muligheter for å koble på rv. 9 i dette krysset. 
 
Sykkel: Havnegata i tunnel vil gi en noe lengre og kronglete føring av sykkelvegen fra Vågsbygd 
mot sentrum enn med Havnegata i dagløsning 
 
Kostnader: Havnegata i tunnel er en vesentlig dyrere løsning å bygge enn en dagløsning. Ca, 270 
mill kr.  
 
Trafikkavvikling for bil: 
Trafikkberegningen viser at for å sikre framkommelighetsmålet for E39 Gartnerløkka – Meieriet er 
det behov for planskilt kryss både på Arkivet og Gartnerløkka. Den beste trafikkavviklingen 
oppnås ved at Ny Havnegate kobles til Vestre Strandgate og gir atkomst til Kvadraturen. Dette vil 
avlaste Gartnerløkkakrysset ved at noe trafikk flyttes over til krysset ved Arkivet via den Nye 
Havnegata. Gartnerløkkakrysset er det mest kritiske trafikkavviklingspunktet på strekningen. 
Dårlig avvikling her kan medføre lang kø på E39 inn i Baneheiatunnelen og i Vestre Strandgate. 
Ny Havnegate er derfor viktig å etablere for at trafikkavviklingen på E39 skal være mer robust. 
 
Trafikkavvikling for kollektiv: 
I dag går det kollektivtrafikk fra vest og inn til Kvadraturen via dagens Havnegate. I motsatt 
retning går bussene via Vestre Strandgate før de kjører vestover i Gartnerløkka krysset. 
I en slik situasjon vil det være viktig å prioritere bussene i kryssene fra Ny Havnegate til 
kollektivgaten Henrik Wergelandsgate. Videre vil det være behov for å vurdere om det er behov 
for egne felt for bussene i krysset på Arkivet for å prioritere bussene. Mye tyder på at det bør 
lages eget kollektivfelt i Havnegaten dersom bussene skal benytte denne. 
 
I kommunedelplanen er det oppgitt at Vestre Strandgate skal tilrettelegges for kollektivtrafikk. 
For å kunne prioritere bussene i Vestre Strandgate medfører det at mer eller mindre all 
biltrafikken i Vestre Strandgate flyttes til Ny Havnegate. Dette innebærer at Ny Havnegate må 
bygge med fire felt for å kunne avvikle trafikken. Selv med fire felt vil det kunne være 
kapasitetsproblemer i rushtrafikken..  
 
Ny Havnegate er viktig i forhold til hvilke muligheter man har for å kunne tilrettelegge for økt 
kollektivbruk og gjennomføre hinderfri kollektiv. 
 
Konklusjon 
Ny Havnegate helt fram til sentrum ligger utenfor prosjektområdet til E39 Gartnerløkka – 
Meieriet, men den har en viktig rolle i hvordan trafikkfordelingen og trafikkavviklingen mellom 
krysset på Arkivet og Gartnerløkka skal fungere og hvordan framtidig kollektivsystem i 
Kristiansand kan utformes.  
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Av de to ulike prinsippløsningene for Havnegata som er presentert foran, anbefales det kun å 
gå videre med Alternativ 1 Dagløsning, som går fra kryssområdet til E39 og direkte ut mot 
havneområdet for så å knytte seg til Vestre Strandgate. Alternativ 2, Havnegata i tunnel, 
vurderes som dårligere enn alt.1 av flere grunner.  

 Kostnadene blir vesentlig høyere 
 Løsningen gir ikke mulighet for å koble rv.9 til E39 i krysset ved Arkivet,  
 Løsningen medfører riving av Samsen samt 7-10 bollighus  
 Løsningen medfører en vegføring nær jernbanen. 
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9. ANBEFALING 

9.1 Sammenstilling av alternativene 

 
Alternative løsninger Gartnerløkka - Kolsdalen   
 BD1 BD3 BD4 BT1 BD2 TD1 TD2 TT3 BD5 
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING          
2 KOLLEKTIV – hinderfri bussframføring          
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER          
4 MILJØ- OG RESSURS TEMAER           
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING          
6 ANLEGGSPERIODEN           
7 TRAFIKKSIKKERHET           
8 INVESTERINGSKOSTNADER          
9 DRIFT- OG VEDL. KOSTNADER          
Alternative løsninger Kolsdalen - Meieriet  
 Ny 2-feltstunnel Ny 4-feltstunnel 
1 GOD TRAFIKKAVVIKLING   
2 KOLLEKTIV – hinderfri bussframføring   
3 ATTRAKTIVE SYKKELLØSNINGER   
4 MILJØ- OG RESSURS TEMAER    
5 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING   
6 ANLEGGSPERIODEN    
7 TRAFIKKSIKKERHET    
8 INVESTERINGSKOSTNADER   
9 DRIFT- OG VEDL. KOSTNADER   

Tabell 16  Sammenstilling av alle alternativene 
 
 
Alternative løsninger Gartnerløkka - Kolsdalen  
Alternativene er relativt like rent trafikalt og viser god måloppnåelse i forhold til 
vurderingspunktene som er definert for tema trafikk. Dette skyldes at planskilte kryss på 
E18/E39 ved Arkivet/Statoil og Gartnerløkka og en ny Havnegate fra Arkivet til Vestre Strandgate 
er innarbeidet i alle alternativene. Dette innebærer at det stort sett er utformingen av de 
planskilte kryssene som er endringen i trafikksystemet i alternativene. Videre er det forutsatt, 
som beskrevet i Kapitel 5.2 Dimensjonerende trafikkmengde, at Ytre ringveg er etablert rundt 
2030 og at man opprettholder bompenger på minst dagens takstnivå.  
 
Målet om hinderfri framføring av kollektivtrafikken oppnås på E39 for de fleste alternativene, med 
unntak for BD3 og TD1. På lokalvegsystemet i tilknytning til E39 vil det bli vanskelig å prioritere 
kollektivtrafikken i Gartnerløkka krysset. For alternativene BD3 og TD1blirdet generelt dårligere 
trafikkavvikling i Gartnerløkkakrysset og de andre lyskryssene i Vestre Strandgate enn i de andre 
alternativene. 
For å oppnå fullstendig hinderfri fremføring av kollektivtrafikken blir det viktig å gjøre tiltak som 
kan avlaste Gartnerløkkakrysset. Eksempelvis er dette ny Havnegate og/eller ny Rv.9. 
 
For sykkelløsninger er BD2, TD2 og TT3 de minst gunstige. Løsningene er avhengig av 
bruløsninger for sykkel i Gartnerløkkaområdet, noe som medfører mindre god sykkelløsning ned 
til Markensgate. 
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Alternativet BD3 kommer dårligere ut enn de øvrige da «vestre sentrumskryss» ligger ved 
Statoil, og ikke ved Arkivet, og fordeler dermed mer av trafikken til sentrum over 
Gartnerløkkakrysset.  
 
De fleste av alternativene har middels måloppnåelse for miljø- og ressurstemaene. TD1 skiller 
seg ut ved å ha dårlig måloppnåelse på grunn av at alternativet berører Kvadraturen. I de øvrige 
8 alternativene er det nyanser i forskjellene, men løsningene uten bru over Gartnerløkka kommer 
best ut.   
 
For lokal og regional utvikling er BD2, BD4 og TD2 de løsningene med flest positive virkninger. 
Flere av de øvrige er svært negative på grunn av store arealbeslag.  
 
Ingen av løsningene er enkle å bygge, men alternativet BD5 vil være meget vanskelig å 
gjennomføre i forhold til trafikkavvikling og i beste fall vil det være svært høye kostnader knyttet 
til midlertidig trafikkavvikling for å unngå lange køer og kollaps i trafikkavviklingen.  
 
BD3 kommer dårligere ut på trafikksikkerhet enn øvrige på grunn av krappe kurver i krysset ved 
Gartnerløkka.  
 
BT1 og TT3 kommer dårligst ut på kostnadskriteriet, og disse kommer heller ikke spesielt bra ut i 
forhold til de øvrige kriteriene.  
 
Alternativene BD2, BD4 og TD2 skiller seg derfor ut ved at de har god måloppnåelse for de fleste 
tema. De har heller ikke store negative effekter for noen av kriteriene. Disse anbefales derfor tatt 
med i videre planlegging.  
 
Havnegateløsningen i tunnel under Bellevue (alternativ 2) gir betydelig større inngrep både i 
landskap og bebyggelse, samtidig som kostnaden for dette alternativet er vesentlig høyere enn 
alternativet på sjøsiden. Videre gir dette alternativet ikke mulighet for tilkopling av rv. 9 til dette 
krysset. Dette alternativet anbefales derfor ikke tatt med til videre planlegging. 
 
Alternative løsninger Kolsdalen – Meieriet 
Ny firefeltstunnel kommer totalt best ut av disse alternativene. I Kolsdalen vil E39 være 
gjennomgående veg, mens Vågsbygdvegen flettes ut/inn på E39.  Ny tofeltstunnel er 
utilfredsstillende på trafikksikkerhet, og kostnadsdifferensen til firefeltløsningen er relativt liten. 
Løsningen med tofeltstunnel anbefales derfor ikke videreført til videre planlegging og til 
konsekvensutredning. 
 

9.2 Alternativ som foreslås videreført til konsekvensutredning 

For strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen anbefales alternativene BD2, BD4 og TD2 tatt med til 
videre planlegging og konsekvensutredning. Disse alternativene kommer best ut på kriteriet lokal 
og regional utvikling, og kommer også generelt bra ut på de øvrige kriteriene.  
 
For strekningen Kolsdalen – Meieriet foreslås ny 4-feltstunnel videreført, da den samlet sett 
kommer best ut. Det er relativt liten forskjell på kostnadene for 2-feltsløsningen og 4-
feltsløsningen.  
 
Havnegateløsning alternativ 1 har lavere kostnad og medfører mindre inngrep i landskap og 
bebyggelse. Det anbefales at videre planlegging av Havnegata bygger på dette alternativet. 
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