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Innledning
Statens vegvesen Region sør har utarbeidet
forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredninger for ny riksveg 41 / riksveg
451 til Kristiansand lufthavn Kjevik.

Kommunedelplanen og konsekvensutredningen
legges nå ut til offentlig ettersyn. Alle som ønsker
det kan uttale seg til utredningen. Uttalelser til
konsekvensutredningen sendes til:

Dette dokumentet er en kortversjon av
hovedrapporten, som omhandler en mer
fullstendig planomtale og konsekvensutredninger
for tiltaket. Det er utarbeidet plankart og
tegningshefte for alle alternativer.

Statens vegvesen Region sør
Postboks 1704 Stoa
4857 ARENDAL,
Eller på e-post til firmapost-sor@vegvesen.no

Planarbeidet skal lede frem til politisk vedtak om
valg av standard, trase og kryssplasseringer for
vegtiltaket. Konsekvensutredningen skal klargjøre
vesentlige virkninger av tiltaket for natur, miljø og
samfunn, og er basert på planprogrammet, som
ble vedtatt i Kristiansand kommune 19. juni 2013.
Den fullstendige rapporten og andre opplysninger
om prosjektet, kan lastes ned fra internett,
www.vegvesen.no. Rapporten kan også fås ved
henvendelse til:
Statens vegvesen region sør,
tlf. 02030,
eller ved å besøke oss på distriktsvegkontoret i
Kristiansand, Rigedalen 5.

Bilde 1: Dagens rv. 451 inn mot flyplassen

I høringsperioden vil det arrangeres "åpen
kontordag", der interesserte kan møte de som
jobber med prosjektet. Tidspunkt og sted vil bli
annonsert i god tid.
Når høringen er over, vil Statens vegvesen
behandle alle merknader. Uttalelsene og
vegvesenets kommentarer vil så bli oversendt til
Kristiansand kommune for politisk behandling.
Planarbeidet er ledet av Statens vegvesen med
Asbjørn Heieraas som prosjektleder. Rapporten er
utarbeidet av Norconsult AS med Terje Faanes
som oppdragsleder.
Temaene naturmiljø og kulturmiljø er behandlet av
henholdsvis Asplan Viak og Kulturminneconsult,
gjennom egne avtaler med Statens vegvesen.

Hvorfor ny veg til Kjevik?
Dagens veg
Dagens adkomst til Kjevik går langs riksveg 41
Topdalsveien, frem til krysset mot flyplassen ved
Bøen. Derfra følger den riksveg 451, Kjevikveien.

Mellom Hamre og Bøen er omgivelsene preget av
spredt boligbebyggelse og landbruk. Ved Ve er
bebyggelsen noe mer konsentrert, og her ligger
også skolen. Ved Bøen er det verdifullt kulturmiljø.
Problemstillinger

Vegen er knyttet til E18 ved Timeneskrysset, ca. 9
km nordøst for Kristiansand sentrum.
På første del av strekningen går vegen gjennom
Bjønndalen fram til Hamresanden.
På hver side av Bjønndalen ligger Hånes og
Lauvåsen, som begge er større boligområder.
Hånes er ferdig etablert, mens Lauvåsen er under
utbygging. Begge områdene knyttes til dagens
veg i ei rundkjøring midt mellom Timeneskrysset
og Hamresanden.
Hamresanden har en svært viktig funksjon som
regionalt rekreasjonsområde ved sjøen. Dagens
veg skiller strandområdene og Moneheia, som er
et større boligområde. På Hamresanden er det
campingplass og et lite lokalsenter med
bensinstasjon og noen butikker.

Bilde 2: Dagens riksveg 41 inn mot Hamresanden

Dagens veg har ikke standard i henhold til
forventet trafikkmengde og trafikkutvikling ved
Kristiansands flyplass. Det er også uheldig at
dagens veg passerer nært både eksisterende
boligområder, lokalsenter og badeplass og
utfartsområde.
I Nasjonal transportplan (NTP) heter det at
utvidelse av utenlandsterminal på Kjevik skal
være ferdig i 2016. Utbygging av ny terminal er
nylig startet.
I NTP er ny veg til Kjevik lagt inn i andre periode,
det vil si etter 2017. Det betyr at det kan komme
statlige midler til riksveg 41 / riksveg 451 i siste
seksårsperiode av NTP, men det er avhengig av
lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering av
utbyggingen.

Beskrivelse av prosjektet
Standard for nye riksveger fastsettes ut fra
gjeldende vegnormaler, utarbeidet av Statens
vegvesen.
Ny riksveg 41 planlegges med fire kjørefelt
mellom E18 og nytt kryss mellom riksveg 41 og
riksveg 451. Den planlegges med fartsgrense 80
eller 90 km/t, avhengig av alternativ.

Det blir ikke tillatt for gående og syklende langs ny
riksveg 41. Disse trafikantene får tilbud langs
dagens veg rundt Hamresanden og videre mot
gjennomgående gang- og sykkelveg langs E18.
Det er jobbet med alternativer innenfor tre
hovedkorridorer.
Disse omtales på de neste sidene.

Figur 1: Tverrpofil for ny riksveg 41, 20 meters
vegbredde
Ny riksveg 451 planlegges med 2 kjørefelt og
parallell gang- og sykkelveg fra riksveg 41 til
flyplassen.

Figur 2: Tverrprofil for ny riksveg 451 med gangog sykkelveg. Samlet bredde 16,5 meter

Bilde 3: Dagens riksveg 451 inn mot flyplassen

Figur 3: Trasealternativer
B-korridoren (grønn strek), C- korridoren (rød
strek) og i midten F- korridoren (blå strek).

B-korridoren
B- korridoren ligger lengst nordøst og består av
tre ulike veglinjer som alle er knyttet til E18 ved
Skjøringsmyr, og har adkomst til flyplassen forbi
nordenden av rullebanen.
Alternativene har felles trase fra E18 og frem til
Storemyr, like vest for Vesvann.

Alternativ B3 har tunnel under Ve skole, mens
alternativ B4 og B6 bygges som daglinjer uten
tunnel.
Alternativene i B-korridoren har stort sett samme
trase for riksveg 451 inn mot flyplassen. Denne tar
hensyn til planene for fremtidig taksebane langs
rullebanen på Kjevik.

Videre ned mot Ve og Bøen er det tre ulike
traseer frem til ny rundkjøring med dagens veg og
ny riksveg 451 ved Bøen. Det bygges ny bru over
Topdalselva i alle alternativer.

Figur 4: Oversikt over B-korridoren. Alternativ B3 med tunnel under Ve skole til høyre, alternativ B6, lengst
til venstre og alternativ B4 i midten.

C-korridoren
C- korridoren ligger lengst sørvest og har fire
veglinjer som alle er knyttet til E18 ved
Timeneskrysset. Alle har adkomst til flyplassen
sør for rullebanen.
Alternativene har felles trase gjennom
Bjønndalen, der det planlegges nytt toplanskryss
ved Lauvåsen.
Videre går traseen i tunnel under Moneheia til
Hamre. Det er to alternative tunneltraseer som
leder til to ulike plasseringer av nytt kryss med ny
riksveg 451 og dagens veg. Krysset utformes som
rundkjøring.

Riksveg 451 krysser Topdalselva på ny bru og
bøyer sørover og rundt søndre ende av
rullebanen.
Forbi enden av rullebanen er det sett på to ulike
alternativer. Enten å gå på utvidet fylling ut i elva
og Topdalsfjorden, eller i kulvert under
sikkerhetssonen på rullebanen. Begge løsningene
her kan kombineres med begge
tunnelalternativene under Moneheia.
Alternativene i C-korridoren benevnes C5D, C5K,
C6D og C6K, der tallet viser til de to tunnelene og
bokstavene D og K forteller om det er dagløsning
eller kulvert forbi rullebanen.

Figur 5: Oversikt over C-korridoren. Alternativ C6 til venstre og alternativ C5 til høyre i figuren. Det er
alternativer med daglinje (C5D og C6D) eller kulvert (C5K og C6K) sør for flyplassområdet.

F-korridoren
F- korridoren ligger mellom B- og C- korridorene,
og har fire veglinjer som alle er knyttet til E18 ved
Skjøringsmyr, som i B- korridoren, og går inn mot
Kjevik sør for flyplassområdet, som C- korridoren.

Mot flyplassen er F- korridoren sammenfallende
med C- korridoren.

Fra Skjøringsmyr er det to prinsipielt ulike
alternativer.
Det ene er en lang daglinje som går felles med Bkorridoren frem til kryss ved Storemyr, derfra til
Hamre og kryss med ny riksveg 451 og dagens
veg, som i C- korridoren.
Det andre alternativet er en lang tunnel direkte fra
Skjøringsmyr til Hamre, under søndre ende av
Hamrevann. Det er ingen mellomliggende kryss.

Figur 6: Ny veg på fylling rundt rullebanen

Figur 7: Oversikt over F-korridoren. Alternativ F3 med lang tunnel til venstre og alternativ F1 med daglinje
til høyre i figuren. Det er alternativer med daglinje (F1D og F3D) eller kulvert (F1K og F3K) sør for
flyplassområdet.

Prosjektkostnad
Tabell 1 viser forventet kostnad i millioner kroner
for de ulike.
Investeringskostnadene er vurdert gjennom en
ANSLAG- prosess i mars 2014.

Alternativ F1D har lavest kostnad på ca. 1,2 mrd.
kroner. Alternativ C5K, C6K og F3K har en
kostnad på rundt 1,9 mrd. kroner. De andre
alternativene har en kostnad som ligger rundt 1,6
mrd. kroner.
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Figur 8: Prosjektkostnad i mill. kr.

Bilde 4: Oversiktsbilde over Topdalselva med Ve og Bøen i bakgrunnen (Foto: Kjell Inge Søreide)

Reisetid
Trafikkmodellene viser at ca 55 % av trafikken
til/fra flyplassen er rettet mot Kristiansand og
områder lengre vest.

Alternativ F3 har kortest reisetid frem til E18 fordi
dette alternativet har kortest avstand langs nytt
vegnett mellom flyplassen og alternativets
kryssområde ved E18.

Trafikkstrømmene mot Arendal og mot områder
nord for flyplassen (Birkenes/Vennesla), er om lag
like store. Disse strømmene utgjør hver for seg
om lag 20 % av totaltrafikken.

For å sammenligne reisetiden mellom de ulike
alternativene, må en også ta hensyn til reisetiden
mellom kryssområdene langs E18. Den vil variere
avhengig av alternativ og om man kommer østfra
eller vestfra. For alternativer med kryss på
Skjøringsmyr, må man for trafikk vestfra øke
reisetidene i tabellen med ett til ett og halvt minutt.

Resten er lokale reiser i nærområdet til flyplassen.
Det er beregnet reisetid mellom flyplassen og
kryssområdet for de enkelte alternativene ved
E18. Resultatet er vist i tabell 2.

Til sammenligning er kjøretid langs dagens veg
fra Timenes til flyplassen om lag 8 minutter.

Tabell 1: Reisetid mellom Kjevik flyplass og E18 (krysset ved Skjøringsmyr og Timeneskrysset), m:s

Alternativ
Kryss ved E18

B3

B4

5:00

B6

4:44

4:52

C5D

C5K

C6D

C6K

F1D

4:35

4:23

4:20

4:08

4:31

F1K
4:19

F3D

F3K

3:50

3:38

Prissatte konsekvenser
Tabellen under viser vurderingen av prissatte
konsekvenser.

C-korridoren kommer best ut og alternativene
med daglinje sør for flyplassområdet er bedre enn
de tilsvarende kulvert-variantene. Alternativ C6D
og C5D har størst netto nytte med hhv. 0,52 og
0,47 som verdier.

Seks alternativer har positiv netto nytte (NN).

Tabell 2: Prissatte konsekvenser, uttrykt som samfunnsnytte, Netto Nytte (NN) og som Netto Nytte pr budsjettkrone
(helsevirkninger av gang- og sykkeltrafikk er ikke medregnet)

B3

B4

B6

C5D

C5K

C6D

C6K

F1D

F1K

F3D

F3K

Netto Nytte NN, mill kr

Alternativ

-540

-544

-518

637

399

687

451

212

-106

197

-120

NN pr budsjettkrone

-0,31

-0,31 -0,33

0,47

0,25

0,52

0,29

0,18

-0,07

0,14

-0,07

Ikke prissatte konsekvenser
De ikke-prissatte konsekvensene omhandler tema
der en ikke kan beregne virkningene av ny veg i
kroner

alternativet for nærmiljø og friluftsliv, mens F3 er
likeverdig med B4 og B6.

Naturmiljø
Landskapsbilde
For landskapsbildet kommer alternativene i Ckorridoren best ut, og C5D vurderes som det mest
skånsomme og det mest «opplevelsesrike»
alternativet. B- korridoren gir størst konflikt i
forhold til landskapsbildet, særlig på de mest
eksponerte stedene Ve og Bøen.
F1 kommer omtrent like dårlig ut som traseene i
B- korridoren når det gjelder landskapsvirkningen.
F3 medfører store negative landskapsvirkninger i
sør, men berører til gjengjeld færre sårbare
områder fordi den går i tunnel gjennom heia. F3
kommer derfor noe bedre ut i
konsekvensvurderingen.

Nærmiljø og friluftsliv
Alternativene i C-korridoren er vurdert å gi positive
konsekvenser ved Hamresanden fordi en stor del
av trafikken overføres til den nye tunnelen.
Alternativene medfører også en trafikkavlastning
av eksisterende veg nord for Hamre, mot Ve og
Bøen-området. Strandområdene mot elven og
fjorden nedenfor flyplassen blir mer tilgjengelige
med gang- og sykkelveg langs ny riksveg 451 mot
flyplassen. C-korridoren berører ikke heia nord for
E18.
B-korridoren har nesten samme positive virkning
ved Hamresanden, som C-korridoren. Men det
oppveier ikke de negative konsekvensene av
betydelige inngrep i heia nord for E18. B3
vurderes til å være noe dårligere enn B4 og B6 på
grunn av inngrep i nærområdet til Ve skole.
F- korridoren gir liten trafikkreduksjon forbi
Hamresanden. Strandområdene mot elva og
fjorden nedenfor flyplassen blir tilgjengelige, som i
C-korridoren. F1 medfører betydelige inngrep i
heia nord for E18, mens F3 ligger i tunnel og har
ingen inngrep her. F1 vurderes som det dårligste

For naturmiljø er inngrep i slåttemarkene sør for
flyplassen vurdert som det mest negative, fordi
det er en sjelden naturtype med flere rødlistede
insektsarter.
B- korridoren er derfor bedre enn C- og Fkorridorene, selv om B-korridoren berører større
naturareal, mer eldre skog og flere
naturtypelokaliteter i heia nord i studieområdet.
B3 er vurdert som det beste alternativet fordi det
gir mindre inngrep ved Ve. Alternativ F3 vurderes
som best da den har lang tunnel, med små
inngrep i naturmiljøet. Dernest rangeres F1 fordi
den påvirker få naturtypelokaliteter, til tross for
lang daglinje.
C5 vurderes som noe bedre enn C6. Alternativene
med kulvert under sikkerhetssonen vurderes som
bedre enn alternativene med daglinje på fylling i
sjø, fordi den påvirker ålegressenger,
deltaområdet til Topdalselva og gytefelt for torsk.

Bilde 5: Bjønndalen med Hamresanden i
bakgrunnen. (Foto: Kjell Inge Søreide)

Kulturmiljø

Naturressurser

Det beste alternativet for kulturmiljøene er Fkorridoren, som kun har ubetydelige
konsekvenser.

Alle alternativer har negative konsekvenser for
naturressurser, på grunn av tap av fulldyrket jord.

B- korridoren har størst negative konsekvenser.
Her blir mange kulturmiljøer berørt, og noen med
middels og store negative konsekvenser. Alle
alternativene i B- korridoren gir stor negativ
konsekvens for den gamle bensinpumpa på
Forsvarets område ved Kjevik.
C- korridoren har langt færre negative
konsekvenser enn B-korridoren, C5 kun
ubetydelige, mens alternativ C6 er i konflikt med
en jernalderboplass ved Øygarden på Hamre.

B-korridoren har størst negativ konsekvens da alle
traséene legger beslag på areal som blir benyttet
til kornproduksjon. Både B4 og B6 vil føre til
oppdeling og tap av kornareal på Ve, mens B3
fører til oppdeling av kornareal i Gjersdalen og på
Borga.
C- og F-korridorene har mindre konsekvenser for
naturressurser enn B- korridoren, fordi kryss på
Hamre fører til mindre tap av fulldyrket jord enn
Ve.
F1 er rangert som det beste alternativet når det
gjelder naturressurser.

Bilde 6: Skråbilde mot sør over heia mellom E18 og Topdalselva. Vesvann til venstre og Hamrevann til høyre
i bildet. Sørlandsparken i bakgrunnen. E18 ligger i forkant av Sørlandsparken. (Foto: Kjell Inge Søreide)

Oppsummering av ikke-prissatte
konsekvenser
Ikke-prissatte konsekvenser vurderes på en skala
som går fra meget stor negativ konsekvens (- - - -)
til meget stor positiv konsekvens (++++)
Tabell 3: Sammenstilling av ikke pris- satte konsekvenser

Alternativ

B3

B4

B6

C5D

C5K

C6D

C6K

F1D

F1K

F3D

F3K

Landskapsbilde

---

---

--

-

-

--

--

--/---

--/---

--

--

Nærmiljø/friluftsliv

-

0/-

0/-

+

+/++

+

+/++

-/--

-/--

0/-

0/-

Naturmiljø

--

--

--/---

---

--/---

---

--/---

---

--/---

---

--/---

Kulturmiljø

--

---

---

0

0

-

-

0

0

0

0

Naturressurser

--

---

---

-/--

-/--

-

-

-

-

-

-

Rangering

9

11

10

4

1

5

2

8

7

5

2

Støy
På dette planstadiet er det bare utført overordnete
støyberegninger.
Antall boliger med støybelastning over
grenseverdiene avhenger av trafikkbelastningen
på ny veg og på eksisterende veg, og hvor
eksponert det totale vegnettet er mot
boligområder.
I Bjønndalen får flere boliger støybelastning over
grenseverdiene i C- korridoren enn i B-korridoren.
Det er fordi store deler av trafikken flyttes vekk fra
dette området i B-korridoren.

Støybelastningen kan reduseres ved ulike
skjermingstiltak og fasadetiltak på bygninger. Det
kan også være aktuelt å innløse bygninger der
støybelastningen etter skjerming ikke kommer
under grenseverdiene.
Detaljerte støyberegninger vil bli utført i
reguleringsplanfasen for det valgte alternativet.
Da vil aktuelle tiltak som skjerming, fasadetiltak
o.l. bli fastlagt.

Både B- og C-korridoren gir betydelig bedre
støyforhold forbi Hamresanden. Dersom samme
støyreduksjon skal oppnås i F-korridoren, må det
innføres restriksjoner på gjennomkjøring langs
dagens veg forbi Hamresanden.

Bilde 7: Dagens bru over Topdalselva

Lokal og regional utvikling
C- korridoren vurderes samlet sett å være best i
forhold til lokal og regional utvikling. Den gir
kortest reisetid til flyplassen for de største
trafikkstrømmene, og den har mulighet for et
robust vegsamband med to adkomstveier til
flyplassen, ny veg og dagens veg.
F- korridoren gir også mulighet for et robust
vegsamband, men fører til lengre reisetid for de
største trafikkstrømmene enn C-korridoren. Fkorridoren er avhengig av trafikkregulerende tiltak
ved Hamresanden for å få til byutvikling her. Den
rangeres derfor bak C-korridoren.

B-korridoren gir trafikkavlastning mellom krysset
ved Lauvåsen og E18 ved Timenes, og større
trafikkavlastning mellom Hamre og Bøen enn Calternativene. Imidlertid er reisetiden til flyplassen
lengst med denne korridoren.
Dersom reisetid vektlegges mest, rangeres Fkorridoren foran B-korridoren, mens rangeringen
er motsatt dersom byutvikling langs traseen
vektlegges mest.

Måloppnåelse
Samfunnsmål - prosjektets virkning på
samfunnet
Samfunnsmålet er definert i planprogrammet:
"Valg av løsning må gi en god tilknytning til Kjevik
flyplass, men også bedre tilknytning for beboere
og næringsliv knyttet til riksveg 41. Utbygging av
riksveg 41/ riksveg 451 til en effektiv atkomst til
Kristiansand lufthavn fra E18, og med det å legge
til rette for videre modernisering og utvidelse
flyplassen.
Veg- og transportløsningen skal bidra til et bedre
nærmiljø langs og på Hamresanden. Valg av
løsning skal legge til rette for kommunens
ønskede utvikling i nærområdet, i henhold til de
statlige retningslinjer som foreligger."

Bilde 8: Grunnundersøkelser ved flyplassen

Effektmål

Vurdering av måloppnåelse

Følgende effektmål er satt for tiltaket:

Alle alternativ bygger opp om målene for tiltaket,
ved at de gir god tilknytning til flyplassen og
bygger opp om Kjevik som flyplass. Også målet
om avlasting av områdene ved Hamresanden
oppnås med alle alternativene, men i vesentlig
mindre grad ved valg av F- korridoren enn for de
andre alternativene.

• Redusert kjøretid fra E18 til terminal ved Kjevik
flyplass.
• Stabil trafikkavvikling på ny Rv41 og Rv451 i
2040.
• God framkommelighet for kollektivtrafikken.
• Trafikkseparering med gode kryss- og
vegløsninger, planfrie kryssinger for gående og
syklende, samt redusert konflikt mellom de
ulike reisetyper (transportreiser til flyplassen,
handlereiser mellom bolig og kjøpesenter).
• Antall støyutsatte boliger reduseres.
• Redusert barrierevirkning mellom
boligområdene og sjøen.

Sårbarhetsvurdering
Alternativene med kulvert under sørenden av
flyplassens sikkerhetssone vil i anleggsperioden
innebære usikkerhet, for driften av flyplassen.
Dette er vurdert som en vesentlig innvending mot
alternativene C5K, C6K, F1K og F3K.

Bilde 9: I alternativ C6D bygges nytt kryss mellom eksisterende veg, ny riksveg 41 og ny riksveg 451 nede
ved lavbrekket på bildet.

Statens vegvesen anbefaler alternativ C6D
Dagens veg mellom E18 og Kristiansand
Lufthavn, Kjevik vil få økende
fremkommelighetsproblemer og økende
miljøproblemer for vegens nærområder. Ny
riksveg 41 og riksveg 451, og gjennomgående
gang-/ og sykkelveg på strekningen gir god
måloppnåelse med redusert reisetid og bedre
tilgjengelighet til flyplassen for alle
trafikantgrupper. De trafikkskapte problemene
langs dagens veg reduseres betraktelig. Videre
legger vegen til rette både for lokal og regional
utvikling. Hovedtrafikken vil med det anbefalte
alternativet overføres til ny veg, og det vil kun
være lokal trafikk igjen på eksisterende veg forbi
Hamresanden.
Ved valg av alternativ er prissatte konsekvenser
og ikke prissatte konsekvenser viktige
vurderingskriterier. I tillegg vektlegges også
måloppnåelse og konsekvenser for lokal og
regional utvikling.

Statens vegvesen anser alternativ C6D som beste
alternativ, med alternativ C5D som nest beste
alternativ. Begge disse alternativene har vesentlig
høyere netto nytte enn samtlige av de andre.
Sammenlignet med de tilsvarende alternativene
C6K og C5K, med kulvert under sikkerhetssonen
sør på flyplassen, har daglinjene i C6D og C5D
betydelige fordeler både for prissatte
konsekvenser og for lufttrafikken i anleggsfasen.
Disse forholdene tillegges vesentlig større vekt
enn de miljømessige fordelene i alternativene
C6K og C5K.
Alternativ C6D(og C5D) er mer robuste, medfører
mindre usikkerhet for Kristiansand lufthavn,
Kjevik, og er vesentlig billigere og enklere å
gjennomføre enn C6K og C5K.
Alternativene i B- og F- korridorene anses å være
vesentlig dårligere enn det anbefalte alternativet

På bakgrunn av en samlet vurdering av prissatte- og ikke- prissatte konsekvenser, lokal og regional
utvikling, måloppnåelse og risiko og sårbarhet, anbefaler Statens vegvesen at alternativ C6D vedtas og
legges til grunn ved videre planlegging.
Statens vegvesen kan også akseptere alternativ C5D.
Statens vegvesen varsler innsigelse til de øvrige alternativene, med begrunnelse i at disse er vesentlige
dårligere enn C6D og C5D for prissatte konsekvenser, og gir dårligere netto nytte for samfunnet og
samtidig ikke er vesentlig bedre for ikke- prissatte konsekvenser.
Alternativene i B- korridoren og i F1 kommer dårligere ut enn C6D for ikke- prissatte konsekvenser.
Sett opp mot C6D og C5D gir øvrige alternativer også dårligere måloppnåelse.
For C6K og C5K er anleggskostnadene så høye, og usikkerhetene knyttet til drift av flyplassen i
anleggsfasen så vesentlig, at disse alternativene anses som uaktuelle.
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