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FORORD 
 
Statens vegvesen har i samråd med Kristiansand kommune satt i gang et planarbeid for å avklare 
løsning og utarbeide detaljreguleringsplan for framtidig E18 og E39 på strekningen Gartnerløkka – 
Meieriet. Strekningen inngår i prosjektet E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset som er prioritert i NTP 
2014-2023. 
  
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 hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke alternativer som blir 
vurdert og hvilke utredninger som anses nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.  
Forskriften krever også at planprogrammet skal beskrive opplegg for medvirkning og informasjon, 
særlig i forhold til grupper og interesser som antas å bli særlig berørt.  
 
Det er forslagsstiller, Statens vegvesen, som har hatt ansvaret for å utarbeide forslag til 
planprogram, mens det er Kristiansand kommune som er ansvarlig myndighet og har fastsatt 
programmet.   
 
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 av Statens vegvesen som 
konsulent for planarbeidet. Der ikke annet er nevnt, er foto og illustrasjoner utarbeidet 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.  
 
Statens vegvesen har utarbeidet en silingsrapport som er underlagsmateriale til planprogrammet. 
Det er også utarbeidet en temarapport (verdianalyser) for temaene landskapsbilde, kulturmiljø, 
naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, og lokal og regional utvikling.  
 
I samsvar med forskrift om konsekvensutredning ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn 
20.06.2013.  Frist for merknader og innspill til planprogrammet ble satt til  16. september 2013 .  
 
I høringsperioden ble det holdt åpen informasjonsdag på Idda Arena. Det er også holdt møter med 
offentlige og andre berørte parter. Det kom inn 20 merknader, som er oppsummert og kommentert 
i eget vedlegg til planprogrammet. Som følge av innkomne merknader foreslo Statens vegvesen en 
del endringer som er innarbeidet i planprogrammet. Planprogrammet ble enstemmig vedtatt av 
Byutviklingsstyret 5.desember 2013. Dette dokumentet er den reviderte versjonen etter slutt-
behandlingen. Det fastsatte planprogrammet er styrende for det videre arbeidet med konsekvens-
utredning og detajreguleringsplan for E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet.   
 

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:  

Asbjørn Heieraas   Øystein Aalen Ålaug Rosseland 
Prosjektleder   Planlegger Planlegger 
Statens vegvesen   Statens vegvesen Kristiansand kommune 
975 63620   416 35 642 3807 5541 / 957 09 720 
 

Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL 
 
Informasjon om reguleringsplanarbeidet er å finne på egen nettside på  
www.vegvesen.no/e39gartnerlokka 
 
Kristiansand, 10.desember 2013 
 

Anette Aanesland 
Avdelingsdirekør, prosjektavdelingen  

Statens vegvesen – Region sør 
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Planprogrammet utarbeides i forkant av reguleringsplanarbeidet. Formålet med planprogrammet er 
å fastsette vegkorridoren og temaer som skal utredes i konsekvensutredningen. Planprogrammet 
skal avklare planprosessen og medvirkningsmulighetene i prosessen, samt:   
 

 Premisser og målsettinger for prosjektet 

 Hvilke alternative  løsninger som skal utredes 

 Hvilke konsekvenser som er vesentlige, og hvordan en tar sikte på å klargjøre disse i  

planforslaget  

 Hvilke tema som er relevant for planarbeidet, og hvilke tema som krever ytterligere 

kartlegging  og utredning 

Videre skal planprogrammet sikre at konsekvensutredningen fokuserer på forhold som det er 
nødvendig å få belyst for å kunne bidra til: 
 

 Beslutningen om – og eventuelt på hvilke vilkår – prosjektet kan gjennomføres 

 Eventuelt i hvilken rekkefølge utbygging kan gjennomføres. 

 

 

 

 

Oversiktsbilde over  E39 og Kvadraturen mot øst. Foto: Kjell Inge Søreide 

  



2. PLANOMRÅDET OG DAGENS SITUASJON 

2.1 Planområdet og dagens vegsystem 

Planområdet omfatter en strekning på 3,2 km som starter ved Baneheitunnelen og ender rett vest 
for rundkjøringa ved Kartheia. Strekningen har en varierende bredde der eksisterende veganlegg 
inngår i planområdet.  
 
Dagens veganlegg med høybro over Gartnerløkka og jernbanesporene, og lavbro (Vestervegbroa) 
fra rundkjøringa på Gartnerløkka til rundkjøringa ved Arkivet, dominerer by- og landskapsbildet. 
Denne østre delen av planområdet ligger innenfor en urban sone av Kristiansand og grenser tett 
inn til Kvadraturen, havna, jernbanen og kirkegården. Fra Duekniben til Kolsdalen har området et 
annet preg med industri på sjøsiden og naturområder på motsatt side. Fra Hannevika til Meieriet 
ligger vegen delvis i tunnel i bunnen av en dal med industri på sørsida og natur og boligområder på  
nordsida.  
 
Det er utarbeidet en verdianalyse som gjør detaljert rede for dagens situasjon i planområdet.  
 

 

Figur 2 Oversiktskart med avgrensing av undersøkelsesområdet.    

 
Fra E18 i Baneheitunnelen fortsetter E39 videre vestover med to felt på en høy bro over 
Vestervegbroa og jernbanen. Lokaltrafikk tar av i krysset på Gartnerløkka og forsetter videre til 
sentrum via Vestre Strandgate, nordover på Rv9 eller vestover på Vestervegbroa med avkjøring i 
rundkjøring ved Arkivet til havna og ferja.  
 
Vegtraséen ligger i en smal korridor mellom Kvadraturen, Kristiansand kirkegård, jernbanen, havna 
og boligområdet Bellevue der også det verneverdige Arkivet ligger. Gang- og sykkeltrafikken tar av 
fra Kvadraturen og følger lavbroa på smale fortau. Det er gang- og sykkelvegkulverter på øst- og 
sørsiden av Gartnerløkka og under lavbroa ved Arkivet. Videre vestover er det separat gang- og 
sykkelveg.  
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I 2014 avsluttes omfattende byggearbeider i Kolsdalen og Hannevika der ny firefelts Vågsbygdveg 
skal koples til E39. Frem til E39 bygges ut vil E39 ha to kjørefelt i østlig retning og ett kjørefelt i 
vestlig retning fra Kolsdalen mot Meieriet, men etter avrampe i Vågsbygdporten (tunnelen) 
forsetter E39 i to felt opp mot eksisterende rundkjøring i Kartheikrysset. I rundkjøringen ved 
Kartheikrysset fordeles trafikken videre vestover på E39, til Tinnheia i nord eller til 
Kartheia/Slettheia i sør. Gang- og sykkelveien følger E39 på nordsiden av vegen i vest og ned til 
lokalvegnettet i Hannevika. Der kobler gang- og sykkelvegen seg til gang- og sykkelvegsystemet 
mellom Vågsbygd og Kristiansand sentrum. E39 i Hannevikdalen ligger i en dal med bratte 
skråninger på hver side. 
 
Hele transportsystemet er svært sårbart vest for Gartnerløkka fordi det ikke finnes noe godt 
parallellvegnett/omkjøringsveg på denne strekningen. En eventuell omkjøring må ledes via små 
boliggater. Dette er heller ikke tilfredstillende øst for Gartnerløkka, da trafikken må ledes gjennom 
Kvadraturen.  

2.2 Trafikkforhold 

E18/E39 mellom Gartnerløkka og Meieriet er hovedtransportåren for trafikken til/fra og gjennom 
Kristiansand. Vegen har en viktig transportfunksjon både for lokal,  nasjonal og internasjonal 
trafikk. E18/E39 er en viktig nasjonal korridor som betjener trafikk mellom øst og vest og ut mot 
kontinentet.  
 
På strekningen er det lange køer og perioder med full stans i trafikkavviklingen i rushtiden og selv 
med mindre uhell. Det er forventet en betydelig befolkningsvekst i regionen, som vil forsterke 
dette trafikkbildet. Innen 2040 vil det være 50 000 flere innbyggere i regionen, som medfører ca. 
150 000 flere personturer. På store deler av strekningen er forholdene for gående og syklende ikke 
tilfredsstillende.  
 
I 2010 var det ca. 44 000 kjøretøy som passerte Xstrata i snitt 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 Rv9 har det ikke vært trafikkvekst siden 2003, mens trafikken på FV 456 har 
vært tilnærmet lik de siste 5 årene. Trafikkveksten har i hovedsak kommet øst for Kristiansand 
sentrum (Statens vegvesen 2010). 
 
E39 har høy trafikkbelastning med dårlig framkommelighet i morgen- og ettermiddagsrushet. Det 
er spesielt to flaskehalser som har pekt seg ut som kritiske. Dette er innsnevringene fra fire til to 
felt på hver side av dagens høybru. Rundt 2/3 av trafikken skal i dag over høybrua i rushperiodene. 
Den høye trafikkmengden har gitt  kapasitetsproblemer med tofelts løsningen over høybrua.  I 
november 2013 ble trafikkmønsteret endret, slik at brua nå har to felt for østgående og et felt for 
vestgående trafikk.  
 
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 ferjetrafikken som 
ved anløp på ettermiddagen tilfører rushtrafikken ekstra trafikk. Ferjetrafikken er størst om 
sommeren hvor ferjene ofte er fulle. Da kommer det ca 760 kjøretøy i løpet av en veldig kort 
tidsperiode ut på vegnettet ved Gartnerløkka og Arkivet som skaper trafikkavviklingsproblemer. 
Samtidig er det stor trafikk inn på ferjekaia.  

2.3 Trafikkulykker 

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 Baneheitunnelen i 
dag er fletting etter utkjøring mot vest og feilkjøring ned i tunnelen fra vest.  



2.4 Kollektivtransport 

Lokale og regionale bussruter fra vest og sydvest (bl.a. Vågsbygd) kommer fra E39 og inn 
Havnegata til sentrum i dag. Ut fra sentrum i retning vest og sydvest kjører bussen i hovesak i 
Vestre Strandgate til E39 via Gartnerløkkakrysset og Vestervegbrua.   
 
I Vestre Strandgate går det også en del lokal og regional busstrafikk fra nord, dvs. langs Rv9 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. Opp mot 400 busser passerer per døgn inn 
mot sentrum i et tverrsnitt på E39 ved Xstrata. I rushtimen mellom kl 7 og 8 passerer det ca 50 
busser i dette punktet. På Rv9 sør for Grim passerer det ca 150 busser i døgnet inn mot sentrum 
og ca 15 busser i rushtimen. 
 
Det er kollektivfelt på deler av innfartsårene, men hovedtyngden av kollektivtrafikken går i blandet 
trafikk.  

Buss i dagens rundkjøring ved Arkivet 

2.5 Gang- og sykkelveger 

Innenfor planområdet er det gang- og sykkelveg fra Tordenskjoldsgate i Kvadraturen og vest- og 
nordover via kulvert under Gartnerløkka. Langs Vestervegbroa er det fortau og ved Arkivet er det 
kulvert under Vestervegen med forbindelse nordover til Møllevannsveien og Grim. Kulvertene er 
smale og med dårlige siktforhold. Videre vestover ligger gang- og sykkelvegen langs parken 
Rundingen med Kragstatuen og parallelt med E39 fram til Hannevika. Deretter fortsetter gang- og 
sykkelvegen videre mot Vågsbygd eller tar av på bro og følger E39 mot vest.  
 
Dagens sykkelvegnett i Kristiansand har enten kombinert gang- og sykkelveg eller sykkelfelt. Noen 
korte strekninger har separering av gående og syklende. Det er behov for å bedre 
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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. 
 
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 via Kvadraturen til Kjosbukta i 
Vågsbygd. Denne har vesentlig høyere sykkeltrafikk enn det øvrige sykkelvegnettet. 
 
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 Oddernesbroa. Tellinger Rambøll har 
utført høsten  2012 viser at det i et snitt på hovedsykkelveien 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.  

2.6 Landskapsbilde/bybilde 

I øst er området preget av det brede dallandskapet som møter sjøen. I skråningene ligger 
boligområder med innvevd grønnstruktur og vegetasjonskledde heier på hver side som rammer inn 
landskapsrommet. Kvadraturen danner en tydelig avgrenset bebyggelse i foten av Baneheia. Videre 
vestover danner Dueknipen en bratt skrent mot sjøen og havna med vegen nærmest på en hylle i 
fjellet. I Kolsdalen er det et åpnere landskapsrom der Ledningedalen strekker seg mot sjøen og er 
avgrenset mot vest av Hanneviktoppen med villabebyggelse og tilhørende grønnstruktur. Fra 
Hannevika til Meieriet følger vegen bunnen av et daldrag som strekker seg fra sjøen og vestover. 
På hver side av dalen er det høye heier med villabebyggelse og tilhørende grønnstruktur.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

E39 mot vest med Gartnerløkka, kirkegården og Dueknipen til høyre. 

2.7 Nærmiljø og friluftsliv 

Store friluftsområder med Baneheia og Dueknipen, som har stor verdi, ligger i ytterkant av 
planområdet. Idrettsanlegget Idda Arena på Grim, Myren gård og Kvadraturen med 
Strandpromenaden og Odderøya er andre viktige målpunkt utenfor planområdet. Beboere på Grim, 



Tinnheia, Bellevue, Kvadraturen  og Vågsbygd er brukere av disse områdene. Forbindelser langs og 
på tvers av E39 er derfor viktige for å ivareta disse aktivitetene.  
 
Innenfor planområdet finnes rester av Bellevueparken på hver side av E39 ved Arkivet. Parken  
Rundingen med statuen av Krag ligger like ved Bellevueparken. Rundingen ligger på en høyde med 
flott utsikt utover innseilingen til byen og er en viktig del av reiseopplevelsen for gang- og 
sykkeltrafikantene.  

2.8 Kulturminner og kulturmiljø 

Det viktigste kulturminnet/kulturmiljøet i planområdet er renessanseplanen av 1641 og 
Kvadraturen.  Opprinnelig var den viktigste gaten ut av byen Markens gate – gaten som ledet ut 
mot marka og Setesdalsveien.  De gamle vegene gikk der det var mulig å komme fram og 
Vesterveien eller dagens trasé av E39 langs sjøsiden eksisterte ikke på den tiden. Kirkegården 
ligger tett inn til dagens E39 og danner et kulturmiljø med stor verdi.  Statsarkivet - Arkivet er en 
funksjonalistisk bygning med stor kulturhistorisk verdi på grunn av kombinasjon av 
bygningsmessig historie og krigshistorie.  Bygningen med tilhørende park ligger tett inn til dagens 
E39 og utgjør ytterkanten av boligområdet Bellevue.  Parken Rundingen med Vilhelm Krag statuen 
ligger langs sjøsiden av gang- og sykkelvegen som følger E39. Planområdet berører boligområdene 
Bellevue, Møllevannsveien og Frobusdalen, som er tidstypiske boligområder med stor verdi. 
Planområdet grenser til industriområdet Xstrata som dominerer landskapet i Kolsdalen og 
Hannevika. Deler av anlegget er å betrakte som et industrielt kulturminne med stor verdi.  
 

Statuen av Vilhelm Krag i parken Rundingen og Arkivet på Bellevue (Vesterveien 4) 

2.9 Naturmiljø 

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 eddelløvskog. 
Enkeltforekomster av hul eik, ofte i kulturpreget landskap, forekommer i planområdet. 
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Grimsbekken er lagt i rør gjennom planområdet. Hannevikbekken her en kort, åpen strekning, men 
ligger også hovedsakelig i rør.   

Som naturmiljø har hele området sett under ett liten verdi.  

2.10 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 og temaet 
er derfor ikke beslutningsrelevant i konsekvensutredningen som skal gjennomføres.  
 

2.11 Arealbruk og virksomheter 

Det er knapphet på sentrumsnære utviklingsområder fordi det er få ubebygde arealer som egner 
seg for utvikling. Det er også arealer som er vanskelig å utvikle pga. en låst infrastruktur, for 
eksempel havneområdene. Samtidig er det her komplekse forhold og så store 
investeringskostnader (bl.a. utfylling i sjø) at videre utvikling og endringer mer eller mindre er lagt 
på is. Virksomheter i og langs planområdet er mange. Nærmest Gartnerløkka ligger Shell 
bensinstasjon og i bygningsmassen som ligger integrert i brokonstruksjonen til Vesterveibroa er 
det flere virksomheter.Næringsbygget Vesterveien 3 har også flere store virksomheter. Agder 
Energi har en større trafo i Tordenskjoldsgate hvor også Slottskvartalet og flere forretninger og 
hotell ligger. 
 
Mange av byens større virksomheter, funksjoner og hjørnesteinsbedrifter ligger langs E39. 
Kristiansand Havn (containerhavn og fergehavn), NSB og Jernbaneverket, Statoil (drivstoffterminal 
i dagen og i fjellanlegg, og to bensinstasjoner), Xstrata Nikkelverk AS, Aker MH AS (Hannevika) og 
Hennig-Olsen Is AS. Tine Meierier ligger helt vest i planområdet. Christiansands Bryggeri ligger 
nord for planområdet. Kulturinstitusjonene Arkivet og Samsen ligger langs E39, rett vest for 
Kvadraturen.  
 
Agder Energi har også en trafo og fjernvarmesentral ved Xstrata, samt trafo i Kartheia. 
Næringsbyggene i Kartheia 3 og 5 ligger nær E39 og har mange mindre bedrifter.  
 
Jernbanestasjonen, rutebilstasjonen og fergeterminalen utgjør det viktigste kollektivknutepunktet i 
regionen. Kristiansand stasjon er en sekkestasjon på Sørlandsbanen og har oppstillingsspor og 
forgreininger av industrispor til containerhavna og Xstrata. Dagens lavbru har for liten fri høyde i 
forhold til dagens krav og begrenser utviklingsmulighetene for jernbanen. Tett inntil 
jernbanestasjonen ligger rutebilstasjonen og fergeterminalen som betjenes av to fergeselskaper og 
har flere daglige avganger til Danmark. Avkjøring til fergeterminalen skjer via rundkjøring på E39 
ved Arkivet, mens avkjøring til NSB og rutebilstasjonen hovedsakelig skjer via Vestre Strandgate. 
Godsterminalen på Langemyr ligger noen kilometer nord for sentrum. 
 
Containerhavna ligger utenfor planområdet, men påvirker trafikken på Vestre Strandgate og E39. 
Havnestrukturen som ble vedtatt i 2003 har vært behandlet på ny i 2013. Nytt vedtak medfører 
blant annet at eksisterende containerhavn blir værende, men at det igangsettes utredning for 
annen lokalisering på sikt. Fergeterminalen rustes opp med sikte på effektiv drift i overskuelig 
framtid. Områdeplan for KMV-området inkludert sikring av arealtilgang for tankanlegg, ferge, E39 
og vegtilknytning sluttføres. Dokka skal fylles igjen av Kristiansand havn. KMV-området skal 
benyttes til ferjehavn. Tidligere tenkt arealutvidelse med omfattende utfyllig i sjøen anses som 
uaktuelt, men det kan være aktuelt å innvinne noen delarealer ved utfylling i sjøen.   
 
Reguleringsplan «Quadrum» (Vestre Strandgate 49, ID 1324) ble vedtatt våren 2013. Det er 
planlagt flere bygg med ulike høyder. Innkjørselen til planområdet er fra Vestre Strandgate. All 



parkering er planlagt under bakken, mens det er ulike typer byrom mellom bygningene. 
Arealformål er bolig, forretning, kontor, næring, med mer. 

2.12 Grunnforhold 

Grunnforhold innebærer både geotekniske og geologiske forhold. 
  
Det er tre områder med løsmasseavsetninger, på Gartnerløkka, ved Kolsdalen og området ved 
Meieriet. I Kolsdalen og ved Meieriet består løsmassene i stor grad av friksjonsmasser (sand og 
grus).  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. Ved Gartnerløkka er det midt i løsmasseområdet boret til 77m 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. 
  
Nord for Xstrata og mot øst er berget generelt av meget god kvalitet, med unntak av noen 
svakhetssoner. De eksisterende skjæringene like sørvest for Vesterveitunnelen har høyde opp mot 
25 m, og er sikret med nett, stedvis bolter med trekantskiver.  
Ved Kolsdalen og mot vest er det tydelig verre 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.  
 
Ytre Eigevann og en dam ved Duekniben grenser til planområdet. 
 
Det eksisterer flere tunneler og bergrom i området. Noen av disse er kartlagt.  
 
Det er forurensede masser flere steder i planområdet: 

- I sjøen ved Vestre havn – Kolsdalsbukta 

- Kolsdalstjønna 

- KMV‐området/havna 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksisterende fjellskjæring langs E39 ved Duekniben 
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2.13 Infrastruktur i bakken  

Ledningsanlegg – vannhandtering 
E39 krysser/avskjærer det naturlige løpet for vann fra nedbørsfeltet  nord for E39. Det er i dag 
minst to bekkelukkinger som krysser under eksisterende veganlegg. Den største av dem er  
Grimsbekken /Nattmansbekken. Den er lagt i fjelltunnel mellom Arkivet og Samsen. 
Møllevannsbekken ligger i fjelltunnel som munner ut mellom KMV-området og Xstrata. Flere 
selvfallsledninger (avløp) krysser ved Gartnerløkka under jernbanen og ved Samsen.  
 
Kommunens hovedledninger for vann og spillvann krysser E39 ved Samsen. Ved Samsen er det 
etablert en trykkreguleringsstasjon for vann og pumpestasjon for avløp. Ledningene er viktige for 
kommunens vann- og avløpsanlegg.  
 
Mellom Dueknipen og Meieriet krysser E39 Møllevannskanalen og vannforsyningen til industrien og 
Vågsbygd. Spillvann og overvann fra bebyggelsen nord for E39 renner ned i Hannevika ved 
Xstrata. I Kolsdalen er det flere viktige vann- og avløpsledninger. 
 
Agder energi har etablert et fjernvarmeanlegg fra Jernbanen til Hannevika.  Ledningene krysser 
E39 på flere steder. Ved Samsen er det et knutepunkt for distribusjon av fjernvarme.  
 
E39 krysser et område det er naturlig å anta at det er vannførende lag i grunnen. 
 
Elektro   
Langs vegstrekningen er det dokumentert flere typer kabler (signal, lavspent og høyspent)  som 
krysser E39 i bakken eller i luftlinjer. Disse kablene kommer stort sett til bli påvirket av alle 
vegalternativene. I noen avgrensede områder er det påvist et betydelig antall kabler som vil ha 
stor økonomisk betydning. Områdene dette gjelder er:  
  
Gartnerløkka:  
Det ligger et betydelige antall høyspentkabler i området ved trafostasjonen, som forsyner sentrum, 
jernbaneverket og deler av Grim. I tillegg har Forsvaret og Telenor flere kabeltraséer som med stor 
sansynlighet krysser disse områdene. 
 
Jernbanetomta: 
I dette området er omfanget av signalkabler noe usikkert. Det er stor sansynlighet for at det ligger 
et betydelig kabelnett i hele området/anlegget. 
 
Havna: 
Under dagens  terminalområde ligger høgspentledning fra jernbanen til Xstrata og andre 
kabeltraseer.  
 
Xstrata-området: 
Pga flere store fjellhaller til industri og forsvar er det stor sannsynlighet for at det er store mengder 
med signal- og kraftkabler inne i fjellområdet.  
 
Kolsdalen: 
I området er det flere høyspent linjer som krysser traséen inn til industriområdet. Ved området 
Kolsdalen – Hannevikdalen er det en høyspent kabel som er boret igjennom fjellet. Det er noe 
usikkert om denne trasen påvirke en tunnel til Meieriet. 
  



3. RAMMER OG FØRINGER 

3.1 Generelt 

Det er satt overordnede mål nasjonalt, i konseptvalgutredningen (KVU) og lokalt 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. Målene fra de ulike utredningene og 
planene er nokså like og kan i prinsippet oppsummeres i samfunnsmålet fra 
Konseptvalgutredningen:  
  
 
 
 
 

3.2 Nasjonale og regionale føringer 

 
Statens vegvesens mål og nullvisjonen 

Statens vegvesen har som overordnet nasjonalt mål å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og 
miljøvennlig transportsystem som dekker de behov samfunnet har for transport og som fremmer 
en regional utvikling.  

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

Nullvisjonen er forankret i Nasjonal Transportplan og innebærer en 
ambisjon om en markant og varig reduksjon i antallet drepte og 
livsvarig skadde i trafikken. Nullvisjonen fastslår at trafikksikkerhet er 
en kvalitet som kjennetegner et godt planlagt, godt bygd og 
velfungerende transportsystem 
 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

De nasjonale forventninger etter Plan‐ og bygningslovens § 6‐1 ble for første gang fastsatt av 
Regjeringen 24.06.2011. Forventningene skal følges opp i planleggingen etter Plan‐ og bygningsloven 
og legges til grunn for Statens deltaking i planleggingen og omfatter følgende tema: 

 Klima og energi 

 By‐ og tettstedsutvikling 

 Samferdsel og infrastruktur 

 Verdiskapning og næringsutvikling 

 Natur, kulturmiljø og landskap 

 Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø 

Rikspolitiske retningslinjer og føringer i lovverk 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal‐ og transportplanlegging 

 Rikspolitiske retningslinjer for styrking av barn og unges interesser i planleggingen 

 Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming 

 

Innen 2040 skal transportetterspørselen i Kristiansandsregionen håndteres på en effektiv og 
miljøvennlig måte. 
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Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
Loven skal ivareta bærekraftig bruk og forvaltning av naturmangfoldet slik at den gir grunnlag for 
menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel. Ved saksbehandling etter plan- og 
bygningsloven må kommunen legge til grunn prinsippene i lovens § 8 -12.  

 
Klimaforliket av 11.06.2012 
Klimaforliket er betegnelsen på et politisk kompromiss om Norges miljø- og klimapolitikk. Forliket 
ble første gang vedtatt i 2008 og et nytt vedtak ble fattet 11.06.2012. Klimaforliket innebærer en 
bred politisk enighet om at det skal føres en nasjonal politikk for å redusere klimagassene. Forliket 
slår fast at: «Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange.» Økt satsing på kollektivtransport vil bli synliggjort i form av 
belønningsmidler.  
 

Nasjonal transportplan 2014 – 2023 
Strekningen Gartnerløkka – Breimyrkrysset er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 
2023. NTP viser til at det er gjennomført KVU for Kristiansandsregionen og «Videre planlegging skal 
ta utgangspunkt i et konsept som omfatter E18/E39 Ytre ringveg. Utredninger og vurderinger av 
omfanget av gang- og sykkeltiltak, kollektivtrafikk, restriktive tiltak for biltrafikken og andre 
samferdselstiltak skal inngå i planleggingen». 
 
NTP vektlegger at det i byområdene legges opp til en styrket innsats for kollektivtransport, 
syklister og fotgjengere gjennom bruk av statlige bidrag i egne bymiljøavtaler.  
I tråd med Klimaforliket legger regjeringen til grunn at veksten i persontransporten i 
storbyområdene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.  
 
Kristiansand havn har status som en av landets utpekte havner. Som følge av dette må en ny 
vegforbindelse sikre en effektiv trafikkavvikling til/fra havneområdet og bidra til å overføre mer 
godstransport fra veg til sjø. 
 
KVU – Konseptvalgutredningen 
Det er gjennomført en Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandregionen i 2011. 
Som følge av denne utredningen har regjeringen i 2012 vedtatt at konseptet Ytre ringveg er 
førende for videre planlegging av samferdselstiltak i Kristiansandsregionen. Utredningen gir viktige 
rammebetingelser for planarbeidet E39 Gartnerløkka – Meieriet. For å sikre god adkomst til 
Kristiansand fra vest skal dagens E18/E39 fra Gartnerløkka til Breimyrkrysset bygges om til en 4-
felts veg.  Senere skal det bygges en omkjøringsveg, en Ytre ring, fra Vige til Breimyrkrysset for å 
lede gjennomgangstrafikken utenom sentrum. Anbefalingen inneholder også mange tiltak for å 
framme kollektivbruk, gange og sykkel. Den gir også føringer for at tiltak som hemmer veksten i 
bilbruk bør gjennomføres. 

 

Regional plan for Kristiansandsregionen 2011 – 2050  
Den vedtatte planen er et felles arealplanarbeid for Kristiansandsregionen der det er lagt til rette 
for en miljøvennlig og effektiv arealbruk og transport for å styrke et felles bo- og arbeidsmarked 
som strekker seg på tvers av fylkesgrensen mellom Aust- og Vest Agder.  

 
Belønningsavtalen mellom Samferdselsdepartementet og Kristiansands-regionen 
Denne forutsatte at veksten i biltrafikken stoppet fra og med 2010 og at rushtrafikken ble redusert 
med fem prosent innen 2012. Trafikkregulerende tiltak eller andre tiltak med tilsvarende effekt var 
en forutsetning for å få dette til. Målene i belønningsavtalen 2013-16 og de kommende 
bymiljøavtaler skal omtales og legges til grunn i det videre planarbeidet.  
 



3.3 Lokale vedtak og føringer  

Kommuneplan for Kristiansand kommune 2011 – 2022 
Planen har 3 satsingsområder: 

 Byen som drivkraft 

 Byen det er godt å leve i 

 Klimabyen.  

I sistnevnte punkt er det sagt at Kristiansand har et klimavennlig transportsystem og ønsker å 
redusere biltrafikken og stimulere sykkeltrafikken.  
Kommuneplanen har målsetting om hindefri framføring av kollektivtrafikken. Dette er ført videre i 
bestemmelsene § 4: om forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplan: …..Planen skal 
dokumentere at hensynet til kollektivtrafikkens fremkommelighet er forsvarlig ivaretatt på kort og 
lang sikt. 
 
Kommunedelplan for Kvadraturen og Vestre havn 2011 – 2022. Høringsforslag. 
I høringsforslaget var det forslag om at containerhavn og fergeterminal skulle flyttes til KMV-
området og at som del av dette planarbeidet skulle første trinn av Havnegate og dens kopling til 
E39 bestemmes. I ettertid er det utført en kvalitetssikring av dette forslaget og fattet et eget 
«Havnestrukturvedtak». Dette medfører at container- og fergehavn blir inntil videre der de er i 
dag. Kommunedelplanen er ikke vedtatt og det foreligger innsigelser til planarbeidet. Disse er blant 
annet knyttet til arealbruk i vestre Havn/Jernbaneområdet.  
 
Høringsversjonen av kommunedelplanen foreslo Kvadraturens nye møteplass der byen møter sjøen 
i Vestre havn mellom Rådhusgata og Skippergata. Vestre havn ble etter høring tatt ut av 
kommunedelplanen, men skal innarbeides igjen i løpet av 2014. 
 
Kommunedelplan for E39 Gartnerløkka – Klepland i Søgne med tilhørende KU 
Stadfestet av Miljøverndepartementet i 2006. Siden 2006 har kravene til tunneler blitt vesentlig 
skjerpet. Vedtatte trase ville fått alt for stor ulykkessrisiko og den vedtatte løsningen anses med 
dagens krav som uaktuell å realisere. Løsningen ble følgelig forkastet i KVU for 
Kristiansandsregionen.  
 
Bussmetrovisjonen blir virkelighet 
Vedtatt av Vest-Agder fylkeskommune i august 2010.  
 
Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen 2011 – 2020  
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. 
 
Handlingsplan for Kristiansandsregionen 2009 – 2014  Framtidens byer 
Kristiansand er en av 6 byer i Norge som deltar i Miljøvernedepartementes satsing «Framtidens 
byer». Forpliktelsene i prosjektet forutsetter blant annet redusert CO2-utslipp fra biltrafikken. 
Et overordnet mål for regionen er å dempe biltrafikken og øke kollektivtrafikken.  
 
Kvalitetssikring av havnestrukturvedtak av 2003  
Havnestrukturen som ble vedtatt i 2003 omfattet samlokalisering av containerhavn, fergeterminal 
og jernbaneterminal i «KMV-bukta». En senere utredning viser at løsningen ikke er realiserbar 
både av hensyn til investeringskostnader og arealbehov. Videre at integrert havn og 
jernbaneterminal ikke er avgjørende for Kristiansands havns status som utpekt havn. Saken ble 
behandlet i bystyret 4.mars 2013 og vedtaket medfører blant annet at eksisterende containerhavn 
blir værende inntil videre, men at det igangsettes utredning for annen lokalisering på sikt. 
Fergeterminalen rustes opp og områdeplan for KMV-området inkludert sikring av arealtilgang for 
tankanlegg, ferge, E39 og vegtilknytning sluttføres. Det må tas høyde for at ferjetrafikken kan øke 
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framover. Det skal utredes mulighet for framtidig etablering av lastespor for omlasting mellom 
bane og ferje.  Det skal tas initiativ overfor Jernbaneverket og havna med sikte på å fjerne 
jernbanesporene på strekningen Vestevegbrua – Odderøya, dersom sporene kommer i konflikt med 
andre funksjonelle forhold i området.  
 
Tilgrensende og overlappende reguleringsplaner (vedtatte) 

- E18, Bjørndalssletta – Gartnerløkka (IDnr  701) fra 1997 

- Slottskvartalet (IDnr  1001 – 490) fra 1987  

- Gartnerløkka ved Tordenskjoldsgate (IDnr  379)  fra 1981 

- Setesdalsveien 24A‐ Frobusdalen (IDnr  1001 – 895) fra 2007  

- Vestsiden (IDnr  1001 – 15) fra 1942 

- Falconbridge industriområde (IDnr  1001‐175) fra 1967 

- Hannevikbukta (IDnr  1001‐786) fra 1999. 

- Hannevika areal B (IDnr 1001 – 1200) fra 2008. 

- Hannevika, vestre del (IDnr  1001 – 69) fra 1956.  

- Hannevikdalen (IDnr  1001 – 168) fra 1967. 

- E18 Kryss Hellemyrbakken (IDnr  1001‐ 591) fra 1987 

- Fjellro – Eigevann (IDnr  1001 – 115) fra 1962 

- Rv456 Kolsdalen – Hannevika  (IDnr  1001 – 1087) fra 2009, som det nå pågår byggearbeider 

etter.  

- Kristiansand havn, Euroterminalen (Hovedplan) fra 2002  
- Rv9 Gartnerløkka Jørgen Moes gate 
-  E39 Kartheikrysset – Rigekrysset (IDnr 1277) fra 2012  

-  Detaljreguleringsplan for Vestre Strandgate 49 (Quadrum ID 1324)  

 
Tilgrensende og overlappende reguleringsplaner under oppstart/arbeid 

- Områdereguleringsplan for Kristiansand havn  

- Detaljreguleringsplan for Kristiansand jernbanestasjon og rutebilstasjonen 

 

3.4 Mål for prosjektet  

Ut fra 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 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)   

 
 
Føringene fra anbefalingen i KVU er at E39 fra Gartnerløkka til Meieriet skal bygges ut til 4-felt på 
hele strekningen. Videre er det i KVU påpekt at for å oppnå miljømålene som er satt, må det 
innføres restriktive tiltak for bilbruk kombinert med godt kollektivtilbud, gang- og sykkelvegnett og 
samordnet arealplanlegging. Det er et mål at bussen skal ha samme kjøretid i rushtida som utenfor 
rushtida.   
 



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 arbeid, handelsreiser og besøksreiser bør i større grad enn i 
dag benytte miljøvennlig transport. Økende befolkning gjør det vanskelig å oppnå null vekst 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 likevel 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 mange 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 ringveg 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. 
 

3.5 Premisser for planarbeidet  

Konseptvalgutredningen gir føringer for at dagens E39 skal ombygges til 4-felt. Dette er føringer 
både for antall felt og for planområdets omfang. I tillegg skal det satses på kollektiv-, gang- og 
sykkelveg. Tilgjengelig areal er begrenset og gir liten mulighet for å takle en eventuelt enda større 
utbygging.  
 
På sikt skal Ytre ringveg etableres. Når denne realiseres vil dagens veg forholdsmessig ha større 
grad av lokaltrafikk.  E39 vil alltid ha sitt startpunkt på kaia og ut til et hovedvegnett, og all 
fjerntrafikk over havna vil benytte vegen som nå planlegges. Havnestrukturvedtaket vektlegger 
også tilknytningen til hovedvegnettet som en premiss for havnas virksomhet.  
 
Gjeldende vegnormaler og krav til bygging av vegtunneller, der det blant annet ikke tillates kryss i 
tunnel, er en forutsetning for å løse planoppgaven. Dette forholdet er endret fra den gang 
Baneheitunnelen ble planlagt og utbygd og i forhold til Vågbygdveiprosjektet som bygges i dag.  
 

3.6 Dimensjoneringsgrunnlag 

Trafikkmengde og vegstandard er dimensjonerende for vegprosjektet. 

3.6.1 Dimensjonerende trafikkmengde 

En sentral parameter for å kunne fastslå om man har oppnådd målsetningene i de ulike 
overordnede føringene er framtidig trafikkmengde på E39 Gartnerløkka-Meieriet. 
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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 E39 Gartnerløkka – Meieriet vesentlig.  
 
Det er utført trafikkberegninger for strekningen utbygd med 4-felt og med ulike kryssløsninger. 
Tilsvarende transportmodell som er benyttet i KVU, Regional transportmodell (RTM), er benyttet 
også i dette prosjektet. De framtidige scenariene for 2020, 2030 og 2040 bygger på Statistisk 
sentralbyrå sin middelutvikling av befolkningsutviklingen.  
 
Resultatene fra beregningene viser at trafikkbelastning på E39 i 2040 vil variere fra 45 000 til 
85 000 kjt/døgn avhengig av hvilke variabler/forutsetninger man legger inn (se tabell under).  
 
 
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. 
 
For alle vegsystemene som er presentert i tabell 1 er det lagt inn en forutsetning om at  foruten 
utbygd E39 til 4 felt, også Havnegata er etablert fram til V. Strandgate (innen 2020) og at 
det er bygget to planskilte kryss på strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen.  

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 



Som vi ser av tabell 1 vil man med disse forutsetningene få god trafikkavvikling fram til 2030. 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 bompengene i sin helhet 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 ringvei og beholder 
bompengene på et nivå minst tilsvarende dagens. Etter år 2040 og med fortsatt årlig trafikkvekst 
på 1,3 %1 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 
imidlertid bevege seg inn i det ustabile trafikkavviklingsområdet rundt 2040 selv med Ytre ringvei 
etablert. 
 
Når trafikkavviklingen er innenfor det ustabile området vil målet om hinderfri kollektivtrafikk i 
rushtida ikke oppnås. For å innfri dette målet vil det være behov for 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.  
 
Kryssløsninger 
Trafikkberegningene sier noe om hvor mange kryss, hvilke krysskombinasjoner og hvilke 
krysstyper som er nødvendig for å sikre god trafikkavvikling i rushtrafikken. Trafikkberegningene 
viser bl.a. at kryss i ett plan (rundkjøringer) vil gi store køproblemer og at det er behov for 2 
toplanskryss på strekningen.   
  

3.6.2 Dimensjonerende vegstandard 

Vegstandard 
Vegstrekningen fra Gartnerløkka til Meieriet er første del av Europavei 39 mellom Kristiansand og 
Trondheim.  
 
Ny veg vil bli planlagt som nasjonal hovedveg H6 etter Vegdirektoratets håndbok 017 
(høringsutgave). Dimensjoneringsklasse H6 benyttes for nasjonale hovedveger der 
arealdisponering og aktivitet inntil vegen gjør at fartsgrensen settes til 60 km/t.  
 
Vegen dimensjoneres som en  4 –feltsveg med midtdeler. Standardklassen H6  har  3,25 m brede 
kjørefelt og 0,75m brede ytre skuldre.  Vegen vil bli planlagt med fysisk midtrekkverk. 
 

                                               
1 Prognose for trafikkvekst som er lagt til grunn i KVU, basert på tall fra SSB.  
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Figur 3 Tverrsnitt nasjonal hovedveg H6  

 
Kollektivtrafikk 
Kollektivtrafikken skal ha hinderfri framføring. Ved utbygging til 4 felts veg vil det ikke være behov 
for gjennomgående kollektivfelt på hele strekningen. Gjennomgående kollektivfelt i begge retninger 
ville også hatt store arealmessige konsekvenser som synes unødvendig. I konsekvensutredningen 
vil det bli utredet hvilke delstrekninger som vil ha behov for egne kollektivtiltak. Muligheter for flere 
busser og annet materiell (f.eks leddbusser) skal vurderes.  
 
Gang- og sykkelveg 
Det planlegges en sykkelekspressveg gjennom området og parallellt med E39. Denne 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 gis god 
linjeføring og dimensjoneres tilstrekkelig. Det anbefales at sykkelekspressvegen gjennom 
Kristiansand prosjekteres/bygges med 4 meters bredde i tillegg til fortau på 2 meter og 
tilstrekkelig bredde på sidearealet på hver side. Det vil bli vurdert om en delstrekning får en 
totalbredde på 5,5 meter.  
 

 
 
 

 

 

 

Figur 4 Prinsippskisse med anbefalt bredde på sykkelekspressveg  

 
Det skal i tillegg være gode forbindelser på tvers av E39. Dette er forbindelser til Rv9 
Setesdalsveien, i Møllevannsveien, Havnegata og Kvadraturen.  Gang- og sykkelveger som ikke er 
klassifisert som sykkelekspressveg kan ha annet tverrprofil. 
 
Tunnelklasse 
Avhengig av hvilken vegtrasé som velges kan det være behov for tunnel(er) og kulverter 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 2 
tunnelløp og tverrsnitt T 9,5 m. Det er krav til tverrforbindelser mellom de parallelle tunnelløpene 
for hver 250 m.  
I Vegdirektoratets håndbok 021, Vegtunneler, er det gitt at kryss i tunnel skal unngås.  
 
Broløsninger 
Ved valg av alternativ vil det vurderes en broløsning, som erstatter dagens høy- og lavbro. I tillegg 
vil det være behov for flere gang- og sykkelvegbroer.  
 
Valg av brotype, høyde, bredde og estetisk utforming skal utredes. Ny bro bør ha større fri høyde 
over jernbanesporene for at gjeldende tekniske krav for jernbanedrift skal innfris. Videre bør 
brospennet vurderes med tanke på fleksibilitet for jernbanen. Valg av broløsning vil ha stor  
betydning for by- og landskapsbildet og generelt for veganleggets visuelle profil. Temaet skal 
utredes i forhold til by- og landskapsbildet, generelt for veganleggets visuelle profil og for nærmiljø 
og friluftsliv.   
 
For bro over jernbanesporene er det minstekrav til frihøyde over jernbanesporene, og det er 
ønskelig med  så få spenn som mulig over jernbanesporene for å ha større frihet til å endre 
sporplanene i framtida. 
 

4. VALG AV ALTERNATIV SOM SKAL UTREDES 

I samsvar med anbefalingene i KVU er alle løsninger  lagt i tilknytning til  dagens E39. Forskjellen 
på de tre alternative løsningene som forslås tatt med i det videre arbeidet, er om E39 blir lagt over 
eller under Gartnerløkka og jernbanen eller en kombinasjon av dette.  
 
Statens vegvesen har vurdert mange alternative løsninger, der skissene er oppsummert i en 
silingsrapport. Søket etter alternativer startet bredt og med få begrensinger og resulterte i en lang 
rekke skisserte løsninger.  
 
I silingsarbeidet ble skissene systematisert og oppsummert til 9 alternativer i området fra 
Gartnerløkka til Kolsdalen og til 2 i området fra Kolsdalen til Meieriet. Definerte silingskriterier og 
trafikkfaglige begrunnelser ble lagt til grunn for dette arbeidet.    
 
 
Disse linjene er videre behandlet ut fra et sett av kriterier som omhandler flere fag og der linjene 
er rangert opp mot disse kriteriene. Alle linjene mellom Gartnerløkka og Dueknipen medfører riving 
av dagens høybro, og med ett unntak også riving av dagens lavbro (Vesterveibroa).  I arbeidet 
fram mot detaljreguleringsplan anbefales det i silingsrapporten å gå videre med 3 alternative 
løsninger fra Gartnerløkka til Kolsdalen, ett alternativ fra Kolsdalen til Meieriet og ett alternativ for 
atkomst til ny Havnegate. For nærmere omtale av dette arbeidet henvises det til silingsrapporten.  
 
Følgende løsninger anbefales tatt med videre i arbeidet med konsekvensutredning: 
  
Strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen: 

 Alternativ BD4 

 Alternativ BD2 

 Alternativ TD2 

For alle disse alternativene tilknyttes Havnegata til kryss ved Arkivet fra sjøsiden. 
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Strekningen Kolsdalen – Meieriet: 
 Ny 4‐feltstunnel i to løp.  

I henhold til metodikken for KU i Statens vegvesens håndbok 140 skal også et 0-alternativ 
presenteres.  

4.1 Referansealternativet (Alternativ 0)  

Referansealternativet er en beskrivelse og en analyse av hvordan forholdene på og langs 
eksisterende veg vil utvikle seg dersom ny E39 med 4-felt ikke gjennomføres.  
 
Trafikkberegningene for 2040 med dagens vegnett lagt til grunn viser en forsterking av de trafikale 
problemene som er i området i dag. En økning i trafikken vil gi lengre rushperioder, køer og 
overføring av mer trafikk til lokalvegnettet. Dette gjør at man vil få et trafikalt sammenbrudd i de 
mest trafikkerte tidspunktene i morgen- og ettermiddagsrushet hvis det ikke gjøres 
kapasitetsutbedrende tiltak.  
   
 

 

Figur 5 Skisse som viser trafikkbelastning på hovedvegene i 2040 (fra KVU) 

 



4.2 For strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen: Alternativ BD4 

 
Figur 6 Kartskisse som viser mulig utforming av alternativ BD4  

 
 
 
 
 

 

Figur 7 Prinsippsnitt/lengdesnitt av E39 i alternativ BD4 (rød linje), blå linje viser lengdesnitt av dagens 
høybru 

 
 
 
 
 
 
 



 
24 (44)   
 
 
 

 
 
Beskrivelse av alternativet 
I denne løsningen legges E39 over bakkenivået fra øst for Gartnerløkka til vest for Arkivet. E39 går 
i bru over Gartnerløkka-krysset og jernbanekrysningen. Veglinja ligger vesentlig lavere enn dagens 
høybru. På deler av strekningene kan vegen legges på oppfylt terreng. Oppfylling av terreng skal 
vurderes i forhold til estetikk og landskapsforhold.  
 
På Garterløkka vil Rv9 og Vestre Strandgate ha kryss i egen rundkjøring på bakkeplan under E39. I 
dette krysset vil det være forbindelse til E39 i alle retninger. Sykkelløsninger kan krysse under 
denne rundkjøringen i kulvertløsninger. 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 tilkoples E39 fra sjøsiden. 
Fergeforbindelse/havneforbindelse kan legges direkte til rundkjøringen ved E39, eller i tilkopling til 
Havnegata ved jernbanesporene. Kolsdalssporet er ivaretatt i denne løsningen, evt. forlenget i 
tunnel.  
 
Krysset ved Arkivet kan også være tilkoblingspunkt for en eventuell ny Rv9-trase. 
 
Ved Statoil-området kan det etableres en høyre av – høyre på forbindelse (dvs atkomst for 
østgående trafikk) til Statoil sitt tankanlegg. 
 
Høybrua og Vestervegbrua rives. 
  



4.3 For strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen: Alternativ BD2 

 

Figur 8 Kartskisse som viser alternativ BD2 

 
 
 
 
 

 

Figur 9 Prinsippsnitt/lengdesnitt av E39 i alternativ BD2 (rød linje), blå linje viser lengdesnitt av dagens 
høybru 
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Beskrivelse av alternativet 
Denne løsningen skiller seg fra BD4 ved at E39 går i ny kulvert under Gartnerløkka. Rundkjøringen 
med tilkopling til Vestre Strandgate og Rv9 ligger 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 kan krysse i bro ved Slottet, og får en god 
inngang mot sentrum. Kryssløsningen kan tilpasses Quadrum-utbyggingen.  
 
Kryssløsningen ved Arkivet får ramper fra E39 ned mot en rundkjøring på nivået under, på samme 
måte som alternativ BD4. Fra denne kan Havnegata tilkoples E39 fra sjøsiden. 
Ferjeforbindelse/havneforbindelse kan legges direkte til rundkjøringen ved E39, eller i tilkopling til 
Havnegata ved jernbanesporene. Koldalssporet er ivaretatt i denne løsningen, evt. forlenget i 
tunnel.  
 
Krysset ved Arkivet kan også være tilkoblingspunkt for en eventuell ny Rv9-trase. 
 
Ved Statoil-området kan det etableres en høyre av – høyre på forbindelse til Statoil sitt tankanlegg. 
 
Høybrua og Vestervegbrua rives. 
  



 

4.4 For strekningen Gartnerløkka – Kolsdalen: Alternativ TD2 

 

Figur 10 Kartskisse som viser alternativ TD2  

 
 
 
 
 

 

Figur 11 Prinsippsnitt/lengdesnitt av E39 i alternativ TD2 (rød linje), blå linje viser lengdesnitt av dagens 
høybru 
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Beskrivelse av alternativet 
I denne løsningen legges E39 under både Vestre Strandgate og jernbanen.  
 
Ved Gartnerløkka legges   et smalt planskilt kryss med ramper opp til rundkjøring  på et lokk med 
Vestre Strandgate i bakkeplan ved Gartnerløkka. Sykkelløsninger kan krysse Vestre Strandgate i 
bro eller kulvert, 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, 
men E39 og rampene må ligge i åpen løsning fram mot jernbanekrysningen. 
 
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. I krysset ved 
Arkivet er det mulig å lage et tilkoblingspunkt for en eventuell ny Rv9-trase.  
 
Løsningen kan bearbeides ved at hovedkrysset og E39 kan trekkes nærmere Arkivet, for å spare 
arealer ved ferjehavna. 
 
Ferjeforbindelse/havneforbindelse kan legges direkte til rundkjøringen ved E39, eller i tilkopling til 
Havnegata ved jernbanesporene. Kolsdalssporet kommer i konflikt med hovedlinja, som krysser 
dette sporet lavere enn de øvrige alternativene. Kolsdalssporet må derfor enten legges  ned eller 
legges om ved dette alternativet. 
 
Ved Statoil-området kan det etableres en høyre av – høyre på forbindelse til Statoil sitt tankanlegg.  
 
Høybrua og Vestervegbrua rives. 
  



4.5 For strekningen Kolsdalen – Meieriet: Ny 4-feltstunnel i to løp 

 

Figur 12 Ny 4-feltstunnel på strekningen Kolsdalen - Meieriet 

 
Beskrivelse av alternativet 
 
E39 bygges som ny 4-feltstunnel i to løp fra Kolsdalen til Meieriet, under Hanneviktoppen. I 
Kolsdalen vil E39 være gjennomgående veg, mens Vågsbygdvegen flettes ut/inn på E39.  
 
Ved Meieriet vil E39 krysse over eller under lokalvegnettet. Det bygges et nytt halvt toplankryss 
ved Kartheia, hvor lokalvegene her møtes i en rundkjøring over/under E39. Herfra er det ramper 
av/på E39 på vestsiden av krysset. 
 
Kryssene i Kolsdalen og ved Kartheia er halvkryss, og til sammen utgjør de et fullverdig kryss med 
alle svingebevegelser.  
 
Den gamle Hanneviktunnelen vil det ikke være behov for lenger og kan legges ned eller 
omdisponeres.  Tunnelene som bygges i Vågsbygdvegprosjektet brukes videre. 
 
Det etableres krysningsfri sykkelløsning gjennom Kartheikrysset, og føres herfra om Hannevika og 
Hennig Olsen Is og inn på E39 ved Statoilområdet igjen. Sykkelløsningen kan gis en 
standardheving både i bedre stigningsforhold og større bredde ned til kryss ved Hennig-Olsen Is 
AS.  
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4.6 Tilkopling av Havnegata  

 

 

Figur 14 Skisse som viser foreslått løsning for Havnegata  

 
I kommuneplanen for Kristiansand er det foreslått at det skal etableres en ny Havnegate fra 
Arkivet og som knytter seg til Vestre Strandgate. Hvordan denne skal utformes og når den blir 
gjennomført er ikke endelig vedtatt. Detaljreguleringsplan for E39 Gartnerløkka - Meieriet omfatter 
ikke Havnegata helt fram til sentrum, men skal knytte E39 til eksisterende havn og Havnegate, 
som vist på skissen over.  
 
Det er sett på  to ulike prinsippløsninger for Havnegata. Den løsningen som anbefales tatt med i 
videre planlegging, er en dagløsning som går fra kryssområdet til E39 og direkte ut mot 
havneområdet for så å knytte seg til Vestre Strandgate (Alt 1). Den forkastede løsningen går i 
tunnel under Bellevue. For nærmere vurderinger vises det til silingsrapporten. 
 
Bestemmelse av endelig utforming av Havnegata videre fra innkjøringen til havna 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.  
 
En eventuell tilknytning av ny Rv9 i kryss ved Arkivet kan være mulig så lenge Havnegata går i 
dagen på sjøsiden.  
  
Selv om detaljreguleringsplan for E39 ikke skal omfatte Havnegata inn mot sentrum og dens 
tilknytning til Vestre Strandgate, viser trafikkberegningene at etableringen av Havnegata mellom 
Arkivet og Vestre Strandgate er en forutsetning for å oppnå målsetningene om god trafikkavvikling 
på E39 mellom Gartnerløkka og Meieriet i rushtrafikken på sikt. Uten Havnegata vil 
trafikkbelastningen i Gartnerløkkakrysset bli så stor at kødannelser fra dette krysset vil kunne 
hindre trafikkavviklingen på E18/E39. 
Havnegatas rolle i trafikksystemet og hvordan de ulike alternativene kan tilpasse seg en ny 
Havnegate og eventuelt føringer de gir for Havnegata, må vurderes nærmere.  



4.7 Tilkopling av ny Rv9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 15 Illustrasjonsskisse av alternative løsninger for tilkopling mellom E39 og Rv9 

 
 
 
Planarbeid for ny Rv9 fra Krossen til E39 vil bli startet opp og foregå parallelt med planarbeidet for 
E39. Dagens løsning der Rv9 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; Kolsdalen og nytt kryss ved Arkivet. Dersom Rv9 koples til E39 ved Arkivet 
vil dette gi direkte adkomst til havna, men utelukker samtidig å legge Havnegata i tunnel under 
Bellevue. 
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5. KONSEKVENSUTREDNINGEN 

Konsekvensutredningen skal gi en vurdering av de alternative løsninger og konkludere med valg av 
et alternativ som det utarbeides detaljreguleringsplan for.  

Konsekvensene for de beslutningsrelevante temaene skal beskrives i tråd med Statens vegvesens 
håndbok 140, konsekvensanalyser. I konsekvensutredningen skal det gjøres en 
samfunnsøkonomisk analyse som tar for seg både prissatte konsekvenser og ikke-prissatte 
konsekvenser.  

For prissatte konsekvenser (nyttekostnadsanalyse) skal siste versjon av Statens vegvesen 
standardprogram EFFEKT brukes.  

For de ikke prissatte konsekvensene skal kriterier for vurdering av verdi og omfang benyttes. 
Konsekvensen framkommer ved å kombinere områdets verdi med tiltakets omfang inkludert. 
Konsekvenser som følge av at eksisterende veg avlastes skal inngå i den samlede vurderingen av 
tiltakets konsekvenser. 

Generelt skal alle tiltak/endringer vurderes i forhold til dagens situasjon, dvs. 0-alternativet.  

 

5.1 Transportanalyse 

Mye av grunnlaget for vurdering og beregning av samfunnsøkonomisk analyse for 
samferdselsprosjekter kommer fra endringer i transportadferden som følge av det nye 
samferdselstiltaket. Det gjennomføres derfor en transportanalyse som skal omfatte hele vegnettet 
som kan få en vesentlig endring i trafikkgrunnlaget som følge av tiltaket. I transportanalysen skal 
det vurderes om tiltaket fører til nye reiseruter, har innvirkning på reisemiddelvalg og om det blir 
flere reiser. Resultatene fra transportanalysen er av stor betydning for konsekvensanalysen.  
 
Videre må transportanalysen få fram om de ulike alternativene oppnår hinderfri framføring av 
kollektiv, gange og sykkel. I utredningen vil det også bli lagt spesiell vekt på trafikkavviklingen for 
alle transportbrukerne i anleggsfasen.  
 
Transportberegningene som foreligger før konsekvensvurderingen antyder at en slik trafikkanalyse 
må omfatte et større område enn bare selve strekningen som omfattes av tiltaket. Influensområdet 
for de prissatte konsekvensene avgrenses til området der det forventes vesentlige virkninger av 
tiltaket.  

5.2 Prissatte konsekvenser 

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten skal beregnes i form av alternativenes nettonytte og 
nytte-/kostnadsbrøk. Beregningene skal gjøres med utgangspunkt i håndbok 140 
Konsekvensanalyser.  
 
Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med programmet EFFEKT. Dette er Statens 
vegvesen sitt hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg- og 
transportprosjekter. I EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet 
og sammenstilt. År 2018 benyttes som sammenligningsår for beregningene, da dette ligger nært 
antatt åpningsår. 
 
Analysen av prissatte konsekvenser omfatter:  
 

• Investeringskostnader  
• Trafikant og transportbrukernytte  
• Operatørnytte  



• Budsjettvirkning for det offentlige 
• Trafikkulykker  
• Støy og luftforurensing  
• Drifts- og vedlikeholdskostnader  
• Budsjett- og skattekostnad  
• Restverdi 

Sluttresultatet skal presenteres som forholdet mellom netto nytte og kostnader. Netto nytte viser 
hva samfunnet får igjen målt i kroner når kostnadene ved å gjennomføre prosjektet er trukket fra 
nytten. Virkningen av tidsdifferensierte bompenger legges til grunn i utredningene og evt 
restriksjoner kan bli vurdert. 
 
Investeringskostnader  
Det skal regnes investeringskostnader ved prosjektet. Investeringskostnadene for tiltaket omfatter 
i tillegg til selve byggekostnadene også utgifter til grunnerverv, ulempeerstatninger, støytiltak, 
vegomlegginger, deponiområder, riggområder, byggherrekostnader, vegetasjonsetablering, 
nødvendige tiltak på dagens veg og annet berørt vegnett. 

 
Kostnadsoverslag skal utarbeides og kvalitetssikres for prinsipper og alternativer etter metoden 
ANSLAG (håndbok 217 Anslagmetoden).   
 
Trafikant- og transportbrukernytte  
Med transportanalysen som grunnlag beregnes selve trafikant- og transportnytten  i EFFEKT. 
Følgende kostnads- og nyttekomponenter skal besvares under dette temaet:  

 distanseavhengige kjøretøykostnader  

 andre utgifter for trafikantene  

 tidsavhengige kostnader  

 helsevirkninger for gående og syklende  

Dette skal vurderes for reisemåtene bilfører, kollektivreisende, syklende og gående samtidig som 
disse skal vurderes opp mot reisehensiktene tjenestereiser, reiser til og fra arbeid samt 
fritidsreiser.  
 
Operatørnytte  
Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene. Med 
operatørselskaper menes selskaper som står for offentlig transportvirksomhet eller selskap som 
bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Dette beregnes i EFFEKT. 
 
Det tas hensyn til følgende operatørselskaper:  

 Kollektivselskaper  

 Parkeringsselskaper  

 Bompengeselskaper  

 Andre private aktører  

  
Budsjettvirkning for det offentlige  
Budsjettvirkning for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter, 
inkludert transportetatene. Dette viser bevilgningene over offentlige budsjetter som tiltaket fører til 
og skatteinntekter tiltaket skaper. For enkle vegprosjekter vil dette være investeringskostnader og 
endringer i drifts- og vedlikeholdskostnader over Statens vegvesens budsjett, og endring i 
inntektene fra transportavgifter. Dette beregnes i EFFEKT. 
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Ulykker  
Ulykkesanalysen som skal gjennomføres skal inneholde følgende:  
 

 en beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen på strekningen 

 beregning av antall ulykker i de aktuelle vegnett for alle år i analyseperioden  

 kartlegging av ulykkenes alvorlighetsgrad  

 beregning av ulykkeskostnader for hele analyseperioden basert på antall ulykker, 

alvorlighetsgrad og enhetskostnader  

 Risikovurdering i plan‐ og anleggsfasen  

De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske 
kostnadene og det velferdstap trafikkskadde og pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap 
av helse eller leveår. Grunnlaget hentes fra ulykkesregistere og beregningene foretas i EFFEKT. 
 
Støy og luftforurensning  
Konsekvensene av støy og luftforurensing er for en stor del prissatt og inngår som en del av 
tiltakets nytte-/kostnadsanalyse, men støy og luftforurensning har også virkninger som ikke er 
prissatt. De ikke prissatte virkningene kommer fram i vurderingene av nærmiljø og friluftsliv. 

Analysen av støy skal gjøres i tråd med T-1442, Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging. I forbindelse med de prissatte konsekvensene skal det gis informasjon om 
dagens situasjon og framtidig veg i sammenligningsåret. Nødvendige støyskjermingstiltak skal 
utredes og kostnadsberegnes. 
 
I forbindelse med de prissatte konsekvensene skal det gis informasjon om:  
 

 Antall boenheter og institusjonsplasser i henhold til støysoner benevnt som gul (55‐65dB) og 

rød (>65dB) støysone.  

Analysen av luftforurensning skal gjøres i tråd med Forurensningsforskriften, kapittel 7 og 
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520. Luftforurensningen 
beregnes ved: 
 

 Utslippstall for NO2 og PM10  
 Trafikktall for nåværende og fremtidig situasjon 
 Vinddata, timesvis for et år 
 Bybakgrunnskonsentrasjoner som er bidrag fra kilder som ikke kan klassifiseres som 

nærliggende  

Ved modellering av utslipp fra tunnelåpninger benyttes trafikktall, utslippstall og informasjon om 
ventilasjon for aktuell tunnel.  
 
Beregningene vil vise om det vil være endring i luftkvalitet fra nåværende situasjon til fremtidig 
situasjon. 
 
Støyberegningene danner grunnlag for støykostnadene som beregnes i EFFEKT. Global 
luftforurensning og kostnadene ved luftforurensing beregnes i EFFEKT.  
 
Drifts ogvedlikeholdskostnader 
Drifts- og vedlikeholdskostnader finansieres ved rene statlige midler utenom 
investeringskostnadene.  Det skal i forbindelse med den samfunnsøkonomiske analysen 
gjennomføres beregninger av drift- og vedlikeholdskostnader.  Kostnader knyttet til drift og 



vedlikehold av tunneler og bruer skal vies spesiell oppmerksomhet. Dette beregnes i EFFEKT, men 
det er nødvendig å supplere med nye erfaringstall for vedlikehold av tunneler og bruer. 
  
Restverdi  
Restverdien er et uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. Dette beregnes 
automatisk i EFFEKT. 
 
Skattekostnader  
Av Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet 2005) 
framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal beregnes en ekstra 
skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger 
samt tilskudd til kollektivtransport. Skattekostnader beregnes automatisk i EFFEKT. 
 
Infrastruktur i bakken 
Ledningsanlegg - vannhandtering 
Behovet for omfang av omlegging av eksisterende vann- og avløpsnett er ulikt for de forskjellige 
alternativene. Løsninger kan medføre behov for omlegging av kommunens nett utover 
planområdet.  
 
Eventuelle konfliktpunkter for kryssing av fjernvarmeanleggets kabler vil bli identifisert for hvert 
alternativ.  
 
Grunnvannsstrømmene vil bli kartlagt og vurdert for de altenativene der vegen senkes i løsmasser.  
 
Kostnader relatert til valg av veglinje vil bli vurdert opp mot nytte. Denne vurderingen gjøres ved 
kostbare omlegginger og ved konflikter med mindre tilknytningsveger. 
 
Kabler 
Omfanget av omlegging av kabelnettet i byggetid og som permanent løsninger må avdekkes. 
Konflikt områdene må kartlegges og det vil bli gjort vurderinger om det er mulig å gjennomføre 
endringen i alle fasene i anleggsperioden.   

5.3 Ikke prissatte konsekvenser 

For de ikke prissatte konsekvensene skal kriterier for vurdering av verdi og omfang benyttes.Det er 
utarbeidet en verdianalyse som underlagsmateriale til planprogrammet. I konsekvensutredningen 
vil det tas utgangspunkt i denne verdianalysen.  Ved å sammenholde områdenes verdi med 
omfanget av tiltaket, skal det gjøres en samlet vurdering av de ulike alternativenes konsekvenser 
for hvert tema og hvilke alternativer som er dårligst og best for hvert fagtema. Eventuelle 
konsekvenser i anleggsperioden skal beskrives i et eget kapittel. Det skal gis en kort beskrivelse av 
oppfølgende undersøkelser og arbeid med temaet på neste plannivå (byggeplan).For alle ikke 
prissatte tema skal det settes konkrete miljømål for ytre miljø  som skal gjelde for videre 
prosjektering og utbygging  
 
Landskapsbilde 
Temaet landskapsbilde/bybilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 
endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet 
sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves fra vegen (reiseopplevelse).  
Landskapsbildet omfatter omgivelsene, fra det tette bylandskapet til det uberørte naturlandskapet. 
Normalt omtaler man det enten som bybilde eller landskapsbilde. Fordi planområdet ligger i 
overgangen mellom bylandskap og naturlandskap, omtales det i dette prosjektet som 
landskapsbilde/bybilde.  
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Omfang og konsekvenser av tiltaket skal vurderes ut fra følgende kriterier:  
 Lokalisering og linjeføring i horisontal‐ og vertikalplanet 

 Anleggets dimensjon/skala  

 Anleggets utforming og materialbruk 

Veganlegget med broer, tunnelportaler, støyskjermer, gang-sykkelveger med mer vil bli visualisert 
ved hjelp av snitt, 3D – modeller og stillbilder for å synliggjøre omfang og konsekvenser av tiltaket 
fra viktige standpunkt for opplevelse av vegstrekningen. 
 
Veganlegget vil bli vurdert i forhold til: 

 Nær‐ og fjernvirkning 

 Viktige landskapsformer 

 Tilpasning veg/terreng 

 Barrierevirkning 

Mulige avbøtende tiltak skal beskrives. Det skal gjøres rede for veganleggets generelle 
synsinntrykk og reiseopplevelsen for beboere og brukere av byen, trafikanter, og brukere av gang- 
og sykkelvegene.  
 
 
Nærmiljø og friluftsliv 
Tema nærmiljø og friluftsliv beskriver helheten i menneskers daglige livsmiljø. Uteaktiviteter som 
en del av hverdagslivet i nærmiljøet er en viktig arena for fysisk aktivitet. De to temaene nærmiljø 
og friluftsliv er overlappende og vil bli behandlet samlet.  
 
Nærmiljø og friluftsliv er knyttet til brukere og beboere og de fysiske omgivelsene som har 
betydning for disse. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø.Friluftsliv defineres som 
opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.  
Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og 
tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.  
 
Omfang og konsekvenser av tiltaket skal vurderes ut fra følgende kriterier: 

 Bruksmuligheter for området 

 Attraktivitet 

 Barriere for ferdsel mellom viktige målpunkt 

Bruksmuligheter skal blant annet vurderes i sammenheng med størrelser på for eksempel 
parkarealer før og etter nytt veganlegg. Det skal vurderes muligheter for å etablere nye 
grøntområder i arealer som ikke lenger skal brukes til veganlegg, blant annet ved Samsen, Arkivet 
og Kirkegården.  Adkomst og støy kan være andre tema som er aktuelle å utrede forbindelse med 
bruksmulighet. Attraktivitet som beliggenhet, utsikt og andre forhold som har betydning for 
syklister og andre brukere skal utredes for parker og andre områder som påvirkes av veganlegget.  
Det skal også vurderes hvordan utforming av veganleggets elementer bidrar til trivsel og trygghet. 
Barrierevirkning som følge av tiltaket skal vurderes i forhold til boligområder, sentrum, skole og 
fritidsaktiviteter. Eventuell utrygghet i forhold til lokalisering av gang- og sykkelveger med 
krysninger over eller under E39 skal belyses.  
 
Omfang og konsekvenser av tiltaket skal vurderes ut fra dagens situasjon og tiltakets påvirkning i 
positiv eller negativ retning.   
 
Avbøtende tiltak skal utredes. Parker og minnesmerker som vil forsvinne som følge av nytt 
veganlegg skal søkes erstattet.    



 
Naturmiljø 
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyr og planters 
levegrunnlag på land og i vann, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine (brakkvann og saltvann) forekomster, 
og biologiske forekomster knyttet til disse. 

Det forventes forholdsvis små konsekvenser i forhold til naturmiljø. Omfang og konsekvenser av 
tiltaket skal vurderes ut fra følgende kriterier: 

 Viktige biologiske eller landskapsøkologiske sammenhenger 

 Artsmangfoldet, dyr og planter. 

Det skal innhentes nok informasjon til å oppfylle naturmangfoldlovens (NML) §8 
(kunnskapsgrunnlaget). Silingsrapporten baserer seg på eksisterende tilgjengelig informasjon. 
Flere av naturtyperegistreringene har dårlig datakvalitet. Det kan være behov for å forsterke 
beslutningsgrunnlaget gjennom kvalitetssikring av eksisterende data samt supplerende kartlegging. 
Det skal foretas en vurdering av kunnskapsgrunnlaget om fremmede arter i planområdet. 
Håndtering av disse skal avklares i byggeplan.   

 
Kulturmiljø og kulturminner 
Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er alle spor etter 
menneskelig virksomhet i det fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske 
hendelser til. Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en 
større sammenheng.   

Det er et strategisk mål at både mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og 
kulturmiljøer skal bevares for fremtiden og ivaretas og forvaltes med grunnlag i deres verdi som 
kunnskaps-, opplevelses- og bruksressurser. Transportetatene har et særskilt sektoransvar for å 
ikke ødelegge områder med stor kulturhistorisk verdi.  

Veganleggets påvirkning av blant annet Kvadraturen, Kirkegården og Arkivet samt tilgrensende 
bygningsmiljø som Bellevue/Møllevannsveien og Frobusdalen vil være sentral i utredningen.   
 
Omfang og konsekvenser av tiltaket skal vurderes ut fra dagens situasjon og hvordan endringer vil 
påvirke kulturmiljø og kulturminnenes logiske sammenheng.  
 

5.4 Lokal og regional utvikling 

Veganlegget vil berøre et viktig område i Kristiansandsregionen.  Transport forbi og inn/ut av 
Kvadraturen, havna med fergetrafikk, Quadrum og andre områder er svært viktig for regionen og 
for byutviklingen i Kristiansand.  
 
På sikt er det planer om en omkjøringsveg (Ytre ring). I tillegg vurderes ulike lokaliseringer av ny 
Havnegate og ny Rv9 til Kristiansand. Tidspunktet for disse er uklart og avhenger bl.a av 
trafikkbelastningen på ny E39. Status og forbindelser mellom de ulike vegene vil få betydning for 
omkringliggende arealer.   
 
Målet med utredningen er å synliggjøre hvilke nye muligheter som oppstår og om noen svekkes, og 
hva som kan bli sannsynlig utvikling som følge av tiltaket.  
 
I konsekvensutredningen vil følgende temaer bli vurdert: 

 Arealbruk og arealbeslag. Eventuell endret arealutnyttelse 

 Endringer i trafikkmønsteret og betydningen for de virksomheter dette berører, bl.a. 

adkomst  
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 Nye kryss og kryssutforminger 

 Vegens definisjon og bruk i forhold til ny Rv9 og ny omkjøringsveg (Ytre ring) 

 Hvordan tiltaket samsvarer med mål trukket opp i kommunale og regionale planer 

 

5.4.1 Konsekvenser for Kristiansand havn 

Kristiansand havn står foran en stor utvikling som på nåværende tidspunkt ikke er endelig avklart. 
Havna har regional og nasjonal betydning som knutepunkt for gods- og persontransport, betydning 
som import- og eksporthavn for næringslivet og det er en god og fungerende tilknytning mellom 
havn og jernbaneterminal på Langemyr. Containerhavna vil i overskuelig tid bli værende på 
Lagmannsholmen og  fergeterminalen vil videreutvikles med dagens lokalisering. Framtidig 
lokalisering av containerhavna med nødvendige arealer skal avklares i en prosess som pågår. 
Kongsgård/Vige anses som det eneste realistiske alternative sted for framtidig lokalisering av 
containerhavn, bulkhavn og oljeservicehavn. På lang sikt kan fergeterminalen eventuelt flyttes til 
Vigebukta. 2  
 
Utredningen skal synliggjøre hvordan lokaliseringen av E39 vil påvirke havnearealene og 
fergeterminalen. Mulighetene for hensiktsmessig kjøremønster og rasjonell drift vil bli belyst. Det 
skal søkes innarbeidet en egen atkomst direkte til ferjeterminalen fra ny rundkjøring ved Arkivet. 
Kristiansand havn påpeker overfor Statens vegvesen at det må dimesjoneres for at flere store 
ferjer kan betjenes samtidig. Utredingen skal vurdere hvordan dette er mulig å ivareta. 
 
Det skal utredes hvordan den delen av  ny Havnegate som inngår i tiltaket vil påvirke arealene på 
havna og adkomsten til havna.  

5.4.2 Konsekvenser for jernbanen 

Kristiansand jernbanestasjon er et av de viktigste kollektivknutepunktene i Kristiansand som 
ivaretar lokal og regional persontransport. Det er et industrispor (delvis i tunnel) fra hovedsporet til 
Xstrata (Kolsdalssporet) og eget spor til containerhavna. Godstransporten ivaretas i stor grad på 
godsterminalen på Langemyr, der omlastingen skjer til lastebil.   
 
Utredningen skal belyse konsekvensene av tiltaket for jernbanen og stasjonsområdet:   

 Adkomst 

 Fri høyde under broer og i tunneler 

 Brospenn og plassering av pillarer 

 Muligheter for havnespor og  direkte omlastning fra ferge til jernbane 

 Konsekvenser for jernbanesporene, inklusive Kolsdalssporet 

 Geotekniske forhold og eventuell fare for setninger for jernbaneinfrastrukturen i 

byggeperioden. 

5.4.3 Konsekvenser for øvrig næringsliv 

Vegstrekningen danner en viktig forbindelse i øst- vestlig retning, og i tillegg forbindelse til 
Vågsbygd, for lokalt og regionalt næringsliv. Gartnerløkka er et viktig kryssområde for trafikk til og 
fra Kvadraturen, mens kryssområdet ved Arkivet er viktig for forbindelsen til ferja og kontinentet.  
 
Utredningen skal belyse generell trafikkavvikling og adkomst til viktige knutepunkt som 
Kvadraturen, Quadrum og ferja. I tillegg skal andre viktige adkomstforhold,  arealbeslag og behov 

                                               
2 Kvalitetssikring av havnevedtak av 2003, 13.03.2013, Kristiansand kommune, TEKNISK 
 



for å rive bygg i traseen utredes. Dette er blant annet Statoil sitt tankanlegg, Xstrata, 
arbeidsplasser i Hannevika/Kartheia samt Arkivet og Samsen.  
 

5.5 Trafikkbelastning og trafikksikkerhet 

Dagens veg har lav standard i forhold til den trafikkmengden som går der. Det er en klar 
målsetning at dages veg skal erstattes av ny veg som ivaretar moderne krav til trafikksikkerhet for 
alle brukergrupper. Trafikale konsekvenser og ivaretaking av trafikksikkerhet skal vurderes for 
hvert alternativ.  Trafikksikkerhet i forbindelse med drift og vedlikehold av nytt veganlegg skal 
vurderes. Miljøbelastningen med vegtrafikkstøy og luftforurensing vil kunne være forskjellige 
avhengig av hvilket alternativ som velges, og utredningen skal gjøre rede for dette.   

5.6 Gang- og sykkeltrafikk 

Som en del av vedtatt “Sykkelstrategi for Kristiansandregionen 2010-2020” er det definert et 
hovedsykkelvegnett og en sykkelekspressveg gjennom Kristiansand.  
 
Det er behov for å bedre framkommeligheten på dagens sykkelvegnett og gjøre hele nettet mer 
ensartet. Sykkelekspressvegen fra Sørlandsparken via Kvadraturen til Vågsbygd 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. Det legges til grunn et profil på  4 m sykkelveg, 2 m fortau. (se figur s 19) 
 
Det skal i tillegg være gode forbindelser på tvers av E39. Dette er forbindelser til Setesdalsveien, i 
Møllevannsveien, Havnegata, til ferjeterminalen og Kvadraturen.   
 
Ulike linjeføringer og kryssinger for gang- og sykkeltrafikken skal omtales og sammenlignes med 
dagens situasjon. Det vil også bli fokusert på måloppnåelse for utbygging av gang- og 
sykkelvegnettet. Et helhetlig og samenhengende tilbud til gående og syklende skal framgå av 
detaljreguleringsplanen, og planarbeidet skal koordineres med pågående utredninger for ny 
sykkelekspressveg langs E39.  Det er et mål at universell utforming skal ivaretas, og utredningen 
skal ha med en vurdering av dette for hvert alternativ.   
 

5.7 Kollektivtrafikk 

Ett av effektmålene er at kollektivtrafikken ikke skal hindres av annen trafikk i rushtidene. 
 
I det innledende arbeidet er det kommet fram at det trolig er lite som skiller alternativene fra 
hverandre når det gjelder å oppnå målsetningen for prosjektet for kollektivtrafikk. Det er imidlertid 
en utfordring å få til god prioritering av kollektiv i kryssene mellom E39 og lokalvegnettet. Valg av 
kollektivtrase har stor betydning for hvilken framkommelighet man klarer å oppnå for 
kollektivtrafikken i kryssområdene mellom E39 og lokalvegnettet. Det legges i utgangspunktet til 
rette for at kollektivtrafikken fortsetter å kjøre etter dagens kollektivtraseer (blant annet 
Havnegata), men alternative traseer for kollektivtrafikken (større bruk av Vestre Strandgate) også 
vil bli tilrettelagt for. Prinsipper for hvilke kollektivtraséer som er best egnet for kollektivtrafikken 
bør avklares i samarbeid med aktuelle aktører innen kollektivtrafikken i Kristiansand. Dette er 
spesielt viktig der dette har betydning for hvordan kryssområdene mellom E39 og lokalvegnettet 
skal utformes for å oppnå prioritering av kollektivtrafikken. 
 
Det skal utredes hvorvidt det enkelte alternativet gir muligheter for å utvikle kollektivtilbudet.  

I utredningen skal det drøftes hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil få for kollektivtrafikken 
i området ut fra dagens kollektivtraseer, hvilke kollektivtraseer som er mulige i de ulike 
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alternativene og hvilke aktuelle tilretteleggingstiltak som bør tas med, samt hvor det bør bygges 
egne kollektivfelt. .  

 

5.8 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Risiko- og sårbarhetsanalysen, ROS – analysen skal si oss noe om sannsynligheten for og 
konsekvensen av uønskede hendelser både i anleggsperioden og i ferdig anlegg.   

Konsekvenser ved ulykker og andre forhold som kan føre til at vegen stenges skal vurderes.  

Sårbarhet er et utrykk for et systems evne til å fungere når det utsettes for påkjenninger. Det vil 
bli tatt utgangspunkt i foreliggende undersøkelser og benytte veileder utgitt av Direktoratet for 
sivilt beredskap. Det vil bli vurdert aktuelle tiltak i anleggsfasen og driftsfasen for å stå best mulig 
rustet mot eventuelle forurensingsproblemer og andre ulykker.  

Prosedyrer for prøvetaking og  behandling av forurensede masser skal beskrives. 

 

5.9 Konsekvenser i anleggsperioden 

Det skal vurderes hvilke konsekvenser  tiltaket vil medføre i anleggsperioden. 

Vurderinger av konsekvenser i anleggsperioden skal gjøres i forhold til: 

 Trafikksikkerhet og trafikkavvikling (bil, gang- og sykkel og kollektivtrafikk). 

 Helse, miljø og sikkerhet i anleggsfasen. 

 Støy/støv i forhold til nærmiljø. 

 Anleggstrafikk i forhold til skoleveger og lokaltrafikk. 

 Deponi- og riggområder.  

 Hendelser. 

 Utslipp til vassdrag og grunn.  

 Behandling av masser som er kjemisk eller biologisk forurenset.  

 Riving av høybrua og lavbrua. 

 Trafikkavvikling på jernbanen i de forskjellige fasene i anleggsperioden. 

 Havnas virksomhet og avvikling av fergetrafikken i anleggsperioden.  

 Forekomst av kvikkleire. Faglig utredning gjøres i hht NVEs retningslinje 2/2011 

 

Eventuelle avbøtende tiltak i anleggsperioden skal omtales. 

5.10 Etappevis utbygging 

 Mulighetene for etappevis utbygging skal vurderes og omtales. Eventuelle strakstiltak vil også bli 
vurdert.  
 

5.11 Helseeffekter 

Mulige konsekvenser av tiltaket i forhold til folkehelse skal vurderes. Dette vil bl.a være 
vurderinger i forhold til støy og luftforurensing. Muligheter for fysisk aktivitet i vegens nærområder 
vil også bli vurdert. 



5.12 Sammenstilling og anbefaling 

De prissatte og ikke prissatte konsekvensene skal sammenstilles i henhold til  metodikken i 
Håndbok 140.  
 
For å kunne rangere de ulike alternativene gjennomføres det en sammenstilling av de prissatte og 
ikke-prissatte konsekvensene. Sammenstilling er en systematisk sammenlikning og vurdering av 
fordeler og ulemper ved de aktuelle alternativene.  
Sammenstillingen må ikke forveksles med anbefaling,  Sammenstillingen danner sammen med 
vurdering av regional/lokal utvikling, eventuelle fordelingsvirkninger  og måloppnåelse grunnlaget 
for en anbefaling.  Dette er illustrert i fig 16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 16 Illustrasjon - Hovedgrep for konsekvensanalyse. Fra Håndbok 140  

 
 
Gjennomføring 
 
Det gjennomføres først to separate sammenstillinger: 

 matrise for ikke‐prissatte konsekvenser  

 matrise for prissatte konsekvenser  

med en samlet vurdering av fordeler og ulemper for hvert tema som det er vist til i kapittel 5.2 og 
5.3. 
Deretter settes utfallet av de to separate sammenstillingene opp i en felles sammenstilling fordelt 
på alternativene, i dette tilfellet de ulike trasealternativene. Denne sammenstilling veier fordeler 
ved de ulike alternativene opp mot ulempene, og gir en illustrasjon på hva det vil koste samfunnet 
å ivareta de ikke-prissatte verdiene. Sammenstillingen er en kvalitativ analyse som bygger på 
faglig skjønn og den vil vanligvis ikke kunne gi absolutte svar.  
Ut i fra denne siste sammenstillingen rangeres alternativene. 0-alternativet vil også inngå i 
rangeringen. Denne rangeringen blir med videre inn i vurderingen av hvilket alternativ trasevalg 
som anbefales.  
Det henvises til Håndbok 140 for en ytterligere presisering av metodikk og matriser. 
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6. PLANPROSESS 

6.1 Organisering 

Det er forslagsstiller, Statens vegvesen Region sør, som har ansvaret for å utarbeide forslag til 
planprogram, mens det er Kristiansand kommune som er ansvarlig mydighet til å fastsette 
planprogrammet. For Statens vegvesen er Asbjørn Heieraas prosjektleder, og saksbehandler i 
Kristiansand kommune er Ålaug Rosseland. 
 
Det er opprettet en ekstern samarbeidsgruppe med representanter fra kommuneadministrasjonen, 
fylkesmannen, fylkeskommunen, Jernbaneverket, Kristiansand havn og Statens vegvesens 
prosjektgruppe. Samarbeidsgruppa orienteres jevnlig undervegs i planarbeidet, og prinsipper blir 
drøftet.  
 
Det er holdt oppstartsmøte med Kristiansand kommune. Statens vegvesen har også orientert om 
planarbeidet i kommunens samarbeidsgruppe, der representanter for de ulike sektorene deltok.  

6.2 Planprosess 

Planprogrammet fastslår hva og hvilke alternativer som skal videre utredes. Statens vegvesen har 
orientert om planprogrammet i Byutviklingsstyret  før det ble sendt på høring til offentlige 
myndigheter, berørte organisasjoner og naboer til veganlegget.  Høringsfristen er normalt 6 uker, 
men ble her satt til 12 uker pga sommerferien..  
 
Høringsuttalelsene til planprogrammet  er kommentert i eget vedlegg til planprogrammet, og 
revidert planprogram  er utarbeidet, før kommunal behandling og endelig vedtak av 
planprogrammet. Vedtatt planprogram vil gi grunnlaget for neste fase i planleggingen; 
konsekvensutredning og detaljreguleringsplan.  
 
I konsekvensutredningen vil Vegvesenet, i samråd med ekstern samarbeidsgruppe, vurdere 
konsekvensene ved alle alternativene og utarbeide detaljreguleringsplan for det ene alternativet 
som blir anbefalt.  Det alternativet som vegvesenet anbefaler vil forankres hos eksterne instanser 
før det utarbeides detaljreguleringsplan for det ene valgte alternativet. Dette vil bli gjort i møter 
med ekstern samarbeidsgruppe og  Plan-og bygningsetaten. Byutviklingsstyret vil bli orientert om 
konsekvensutredningen og foreslått alternativ.  Byutviklingsstyret inviteres til å  . gjøre et 
prinsippvedtak om at det utarbeides detaljreguleringsplan av det ene valgte alternativet.  
 
Konsekvensutredning med detaljregulering av ett valgt alternativ vil så bli ferdigstilt og behandles 
av Byutviklingsstyret før det legges ut på høring i 6 uker. Alle som ønsker det, kan da komme med 
innspill og merknader. Etter offentlig ettersyn blir det sluttbehandling i Byutviklingsstyret og 
Bystyret.   
  



6.3 Framdrift 

Viktige milepæler i planprosessen  
Hendelser Tidsrom Ansvar
Orientering om planprogram i BUS  20  Juni 2013 Kristiansand kommune 
Høring av planprogram, min 6 uker Juni- september 2013  
Møter med grunneiere og berørte 
parter 

August 2013 Statens vegvesen  

Fastsette planprogrammet (BUS) 5.desember 2013 Kristiansand kommune 
 
Utarbeidelse av Konsekvensutredning 
(KU). 

August 2013 –Jan 2014 Statens vegvesen/Rambøll

Anbefaling av løsning som skal 
reguleres 

 Februar 2014 Statens vegvesen 

Forankring av valgt løsning i 
kristiansand kommune og ekstern 
samarbeidsgruppe 

 Mars 2014  

Prinsippvedtak på valgt alternativ i BUS  Mars 2014  
Ferdigstilling av KU med 
detaljreguleringsplan for ett alternativ 

 Juni 2014  

Politisk behandling BUS første gang  August 2014 Kristiansand kommune 
Offentlig ettersyn, min 6 uker  August-Oktober 2014  
Innkomne merknader behandles  Okt 2014 Statens vegvesen/Rambøll
Revisjon av reguleringsplan   Nov-Des 2014 Statens vegvesen/Rambøll
Politisk behandling, sluttbehandling  Januar-Febr 2015 Kristiansand kommune 

6.4 Medvirkning 

 
For noen av de mest berørte interessentene er det gjennomført flere møter i den innledende fasen. 
I det videre arbeidet vil det bli gjennomført ytterligere møter, bl.a. med:  

 

 Havnevesenet  
 Jernbaneverket 
 Xstrata  
 Meieriet 
 Statoil 
 Quadrum 
 Samsen og Arkivet 
 Velforeninger/beboere i boligområdene som ligger nær veganlegget.  
 

Planprogrammet har vært utlagt  til offentlig ettersyn der alle som ønsker det ble gitt anledning til 
å uttale seg. Det vil bli arrangert kontordag og åpne møter for å informere om planarbeidet. 
Nødvendige særmøter med interesseorganisasjoner og velforeninger vil bli gjennomført  i det 
videre arbeidet med utarbeidelse av detaljreguleringsplan og konsekvensutredning.  
 
Statens vegvesen vil fortløpende opplyse og informere om planarbeidet på sin hjemmeside, 
www.vegvesen.no/e39gartnerlokka .  
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