
FAKTA  August 2021 

E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen 
E18/E39 mellom Gartnerløkka og Kolsdalen er hovedsamferdselsåren for trafikken til/fra og gjennom 
Kristiansand.  Den er viktig for både lokal, regional og nasjonal trafikk, samt trafikk til  og fra utlandet med ferja. 

Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll



Sentrale vedtak:
• Reguleringsplan E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet, 

vedtatt 18.02.2015
• NTP 2022-2023 (19. mars 2021)

• Ny Bompengeordning for Kristiansandsregionen fase 2 
vedtatt i Stortinget 13. april 2021

Standard:
• Løsningen er regulert med utgangspunkt i at E18/

E39 i framtiden går i Ytre ringvei
• Gartnerløkka – Kolsdalen som hovedvei i by med 

smalere felt og 60 km/t
• Ny 2-felts veg til/fra ferjeterminalen
• Ny 2-felts Havnegate
• Sykkelekspressvei
• Jernbane etter sidesporsforskrift

HOLD DEG OPPDATERT Utbygging sørøst

Du finner mer informasjon om prosjektet www.vegvesen.no/e39gk
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• Ny E18 / E39 med stor andel konstruksjoner
• Nytt kryss Gartnerløkka med rv. 9 og Vestre Strandgate
• Nytt kryss Arkivet med ny vei til ferjehavn og Havnegate
• Ny Havnegate ned til terminalbygget
• Ombygging av ferjeterminalen med utvidelse mot vest
• Nye jernbanespor for gods fra ferje til tog 
• Opprettholde spor til containerhavn 
• Omlagt spor til nikkelverket i Kolsdalen 
• Store omlegginger og nyanlegg for sanering av annen 

infrastruktur (vann, spillvann, overvann, fjernvarme, 
regional strømkabler , lokale strømkabler, fiberkabler, m.m.

• Funksjonelt, godt og sikkert veisystem for alle trafikanter
• Økt sikkerhet for områdestabilisering med utfylling i 

havnebassenget 
• Legger til rette for stor økning av kollektivtrafikk

• Sykkelekspressvei med bedre forhold for gang- og sykkel 
• Tilnærmet  sykkelekspressvei-standard langs Havnegata
• Tilpasset plan for ny jernbanestasjon og bussterminal
• Tilpasset plan for Kristiansand Havn

• Tilpasset byutvikling med pågående utbygging på Quadrum
• Byggemåte som begrenser omfang av arealbruk
• Gir en estetisk forbedring og bedre totalopplevelse
• Dagens E39 Vesterbrua (høybru) skal rives
• Dagens lokalvei Vesterveibrua (lavbru) skal rives
• Rivning av Vesterveien 3 og Vesterveien 15 
• Gode faseplaner for gang- og sykkeltrafikken i anleggsperioden
• Mål om å prioritere kollektivtrafikk i anleggsfasen 
• Faseplaner med trafikkomlegginger for å ivareta 

ca. 40.000 kjøretøy pr. døgn på E18/E39 gjennom
anleggsområdet, trafikk til sentrum, rv. 9 og ferjeterminalen

HVA OPPNÅR VI MED PROSJEKTET? E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen 

Vi får en ny veistrekning der trafikksikkerhet, framkommelighet og avvikling av trafikken blir bedre for alle 
trafikantgrupper.  Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Kolsdalen er mye mer enn bare en bedre kjørevei for 
biltrafikken til og gjennom byen.

Illustrasjon: Statens vegvesen/Rambøll




