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Kommunedelplan for RV41 og RV451, Kristiansand
 kommune. Ny vei til Kristiansand lufthavn Kjevik -
 Offentlig ettersyn.
Vi viser til deres oversendelse, datert 16. oktober 2014, vedrørende forslag til
 kommunedelplan for ny vei til Kristiansand lufthavn, Kjevik.
 
Plan- og naturseksjonen i Aust-Agder fylkeskommune har vurdert konsekvensutredning, og
 forslag til bestemmelser og trasévalg og har ingen merknader.
En ser svært positivt på at det nå arbeides med å legge til rette for at det kan bygges ny vei
 til Kristiansand lufthavn, Kjevik.
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Kåre Kristensen
rådgiver
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tlf: 37017494
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Rv. 41/ rv. 451 Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik-
kommunedelplan
 
 
Vi viser til oversendelse av i 16.10.2014 i forbindelse med oppstart av planarbeid/planprogram
 
Agder Energi Nett AS (AEN) kan komme til å bli berørt på mange steder i forbindelse  med  nye
 veien.
Dette kan medføre flytte-/ombyggingsprosjekter.
 
AEN ønsker å være med i konsekvensutredningen i planprogrammet slik at vi blir hensyntatt og
 informert.
 
AEN ber om å få forelagt valgte løsninger som sosi-filer når disse foreligger
 
 
 
Med vennlig hilsen
 
Trygve Dahl | Senioringeniør
trygve.dahl@ae.no  tlf: +47 90 12 33 81 | +47 38 60 86 58  |

 
Agder Energi Nett AS
Postboks 603 Lundsiden | 4606 Kristiansand
tlf: +47 38 60 70 00  |  fax: +47 38 60 79 00
www.aenett.no

 
God kraft. Godt klima.
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Bård og Nina Røsnes 
Hamresandveien 164 
4656 HAMRESANDEN      30.nov 2014 
Tlf: 38095868 
nrosnes@gmail.com 
 
 
Statens veivesen Region Sør 
Postboks 1704 Stoa 
4857 ARENDAL 
firmapost-sor@vegvesen.no 
 
 
Merknader til kommunedelplan med konsekvensutredning Rv41/rv.451- Ny veg 
til Kristiansand lufthavn Kjevik 
 
Først av alt er vi forundret over at C6D presenteres som det beste forslaget til ny vei til 
Kjevik. Forslag om å legge veien rundt sydspissen av rullebanen har vært foreslått og 
forkastet flere ganger opp gjennom årene. Vi kan ikke skjønne at det miljømessig beste 
forslaget forutsetter enda større utfyllinger i elva enn det som allerede er gjort.  
Vi trodde også at dette forslaget var lagt ”dødt” en gang for alle av byutviklingsstyret i 
2007 den gang da denne traseen ble foreslått uten Moneheiatunellen. 
 
Vår mening er at en bør velge en løsning som ikke innebærer mer utfylling i elva.  
Det ble fylt ut store mengder for få år siden da rullebanen/sikkerhetsonen skulle 
forlenges på Kjevik. Utløpet av Topdalselva er nå smalere og grunnere. Vi er bekymret 
for at  utfylling vil gi endringer i elveløpet, at sandstranden og bunnen endres i de 
verdifulle naturområdene ved elvebredden og stranden. Fylkesmannen har da også reist 
innsigelser mot utfylling i sjø for utvidelse av rullebanen tidligere selv om dette nå 
likevel ble gjennomført i 2012.  
Notat naturmiljø i sjø ved utfylling står det på side 2 at det etter denne utfyllingen ble 
”etablert et overvåkingsprogram for må følge med på utviklingen av undervannsengene 
samt elvebredden, mht. erosjon.  
Årets overvåking av undervannsengene er ikke gjennomført (planlagt høst 2014), men 
resultatene etter tiltaket var positive. Det ble ikke observert endringer i utbredelse av 
havgras/ ålegras, med unntak av der engene var direkte berørt av utfylling/ mudring.” 
 
Av dette forstår vi at dette notatet bygger på gamle fakta, og at beregningene er gjort ut 
fra hvordan det etter tidligere beregninger (2010) nå skal se ut på bunnen av elv/sjø 
etter mudringsarbeidet i 2012. Vi opplever at elva har blitt grunnere enn tidligere.  
Det er flere båteiere som opplever å ha problemer med å komme inn/ut i elveutløpet de 
seinere årene.  I tillegg vil klimaforandringer ekspertene spår gi oss mer nedbør i årene 
framover. Vi opplever flere og større flommer her til lands hvor ødeleggelsene blir 
større  og større. Vi er bekymret for at utfyllinger i utløpet av denne lange og vannrike 
elven vil gi større vannføringer og mer flom i fremtiden. 
 
Vi håper at NVE og Fylkesmannen kommer på banen i forhold som har med elv og 
dyre/planteliv som berøres av disse planene. 
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I temarapport nærmiljø og friluftsliv er alternativ C6D beskrevet som positiv for 
Hamresanden og Moneheia. Færre boliger blir støyutsatt hevdes det og trafikken flyttes 
vekk fra strandområdet. Vi er enig i at det er positivt med mindre biltrafikk mellom 
strand/sjø og Moneheia. Nå er det imidlertid slik at de største/lengste strandområdene 
befinner seg fra fugløyna og opp på elvesiden. Det er her det samles mest folk i 
sommerhalvåret for bading og rekreasjon og det er her folk går tur hele året.  
Fra kolmila og hele veien rundt. Ved å bygge veien rundt ”tuppen” av flystripa vil denne 
delen av naturområdet forringes med økt trafikkstøy. Noe som også vil forstyrre 
fuglelivet i denne delen av Hamresanden. Kjevik har også regulert store områder til 
næringsvirksomhet, noe som vil gjøre at trafikken ikke lenger vil komme i ”puljer” til 
flyene slik som i dag men det vil bli en jevn støy gjennom dagen. Bilstøyen Hamresanden 
mister ved at veien legges i tunnel gjennom moneheia får vi igjen i den andre enden 
dersom veien legges i dagen rundt sørenden av flystripa. 
Vi kan heller ikke skjønne hvorfor vi skal tilby turistene som kommer hit for å 
bade/slappe av synet av en ny vei/biltrafikk. En bør ta vare på naturområder! 
Vi er også bekymret for hva økt utslipp fra bilen vil gjøre med miljøet her, både for luft 
og vannkvalitet. 
 
Vi mener at dersom veien skal gå i sørenden av rullebanen så MÅ denne legges i kulvert, 
hele veien fra bru og rundt odden til flyplassen. Dette alternativet vil ikke bare være 
visuelt bedre, gi lavere støy og trivsel men også kunne forhindre mer utfylling i elv. 
At dette alternativet forkastes for at Avinor da signaliserer at de må stenge flyplassen i 
byggeperioden stiller vi oss undrende til. Sikkerhetssonen ble forlenget på Kjevik i 2012 
og det ble i alle år før dette flydd på dispensasjon fra kravene. Vi kan ikke se hvorfor en 
ikke skulle få fly på dispensasjon i noen uker til dersom det skulle være nødvendig i 
noen uker i byggeperioden.  
 
Vi synes det er rart at slike begrensninger skal styre valg av trasé og etterlyser en litt 
mer langsiktig og helhetlig tenkning i slike store avgjørelser. Hvis det beste alternativet 
virkelig gjør at flyplassen må holdes stengt (selv om vi tror dette bare er ”trusler”) så 
bør dette likevel ikke vektlegges så mye at mulige bedre løsninger forkastes. 
 
Vi bygger for fremtiden og bør kunne velge de beste løsningene på lang sikt. Og en må se 
hele området under ett, ikke bare strekningen Timenes/Kjevik. Med blant annet massive 
utbygginger på Hamrevann må man velge det alternativet som gir best løsning for hele 
bydelen på sikt og ikke bare tenke stykkevis og delt. Vi har mange eksempler på dårlige 
veiløsninger i kommunen hvor en har tatt mer hensyn til kostnad her og nå enn hvordan 
denne løsningen skal fungere fremover.  Det å ”kline” en 4-feltsvei inn Bjørndalen, 
mellom etablerte boligområder som Hånes og Lauvåsen synes vi er en merkelig ide. 
Store veier bør legges utenom boligområder og strand/naturområder med stor verdi.  
 
C6D er satt som førstevalg mye på grunn av lavest pris. Løsning i kulvert blir dyrere men 
er bedre for miljø, støy og vi kan unngå utfylling i elva. På åpen kontordag fikk vi opplyst 
at denne veien ikke er fullfinansiert men at det sannsynligvis blir en bomvei.  
Dersom vi likevel skal betale for denne veien via bom på strekningen så tenker vi at det 
bør tas mer hensyn til alle andre konsekvenser enn til pris. 
 
 
Mvh Bård og Nina Røsnes 
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Elektronisk post 
 

KRISTIANSAND KOMMUNE VEST-AGDER - OFFENTLIG ETTERSYN AV 

REVIDERT KOMMUNEDELPLAN FOR RV41 OG RV451 NY VEG TIL 

KRISTIANSAND LUFTHAVN KJEVIK - UTTALELSE FRA 

FISKERIDIREKTORATET REGION SØR   

 

Det vises til oversendelse av 24.10.2014 fra Statens vegvesen Region sør med høring 

av kommunedelplan for RV41 og RV451 i Kristiansand kommune, samt innspill fra 

Fiskeridirektoratet region Sør til melding om oppstart av planarbeidet av 06.05.2014 

 

Formål og planstatus 

Formålet med planen er å legge til rette for forbedret vei til Kristiansand lufthavn 

Kjevik. Det er lansert 3 korridorforslag i planen. 

 

Innspill fra Fiskeridirektoratet Region Sør  

Fiskeridirektoratet region Sør fremsatte merknader til planarbeidet av hensyn til 

naturmiljø i Topdalsfjorden i ovennevnte uttalelse til oppstartsmeldingen. Dette ble 

derfor grundig vurdert i biologisk/hydrologisk KU-rapport utført av Norconsult. 

 

Korridorforslag F og C vil innebære størst tiltak i sjø og vil berøre forekomster av 

ålegras. Etter «føre-var»-prinsippet anbefaler vi derfor en variant av korridor B av 

hensyn til det marinbiologiske mangfoldet i Topdalsfjorden. Fiskeridirektoratet 

region Sør kan ikke se at planforslaget og de øvrige korridorer har vesentlige 

konsekvenser for de interesser direktoratet skal ivareta. 

 

Det bes om kopi av vedtatt plan. 

 

 

 



 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Brit Fjermedal 

seksjonssjef 

 

 

Erlend Grimsrud 

rådgiver 

 

 

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
    

 

Mottakerliste:       

Statens vegvesen Region sør Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL 

 

 

Kopi til:    

Kristiansand kommune Plan- og 

bygningsetaten 

4604 KRISTIANSAND S 

 

 

 



Fylkesmannen i Vest-Agder
Miljøvernavdelingen

Besøksadr. Tordenskjoldsgate 65 E-post fmvapostmottak@fylkesmannen.no
Postadr. Postboks 513 Lundsiden, 4605 Kristiansand Nettside www.fylkesmannen.no
Telefon 38 17 61 00 Org.nr. NO974 762 994   

Saksbehandler: Magnus Thomassen  Deres ref.:  16.10.2014 Vår dato:    28.11.2014
Tlf.: 38 17 62 05 Vår ref.:      2012/4089     Arkivkode:  421.3

Statens vegvesen Region Sør
Postboks 723 Stoa
4808  Arendal

Rv 41 - Rv 451 ny vei til Kjevik -  uttalelse til forslag til kommunedelplan. 
Innsigelse til veilinjene B4 og B6.

Fylkesmannen vurderer ut fra en helhetlig sammenlikning av de ulike vegkorridorene,
vegvesenets anbefalte veglinje C6D til å være akseptabel. Dette mener vi selv om C6D
kommer i berøring med viktige naturtyper og levesteder for rødlistearter i elvedeltaet og 
på landsiden sørvest på Kjevik. Et premiss for denne vurderingen er at man ved 
framtidig reguleringsarbeid og gjennomføring av tiltak må finne løsninger som ivaretar 
naturmangfoldet i disse områdene.

Av hensyn til jordbruk og jordressurser i området Ve fremmer Fylkesmannens 
landbruksavdeling innsigelse til linjene B6 og B4

Vi viser til forslag til kommunedelplan sendt på høring den 16.10.2014. Det er utarbeidet 
konsekvensutredning for tre ulike hovedkorridorer, med til sammen 11 ulike linjer. 
Vegvesenet anbefaler på bakgrunn av utredningene gjort i planprosessen alternativ C6D. 
Denne linja starter i området Timeneskrysset, går videre langs eksisterende rv41, inn i tunell 
under Moneheia, videre på bru over Topdalselva og runder Kjeviklandet i sør mot elveutløpet. 

Alternative korridorer går gjennom Hamrevannområdet fra området Skjøringsmyr nær 
sørlandsparken. Disse er F-linjene som krysser elva på samme sted som C-linjene, og B-
linjene som krysser elva noe oppstrøms dagens rv41 bru.   

Trafikken til Kjevik fordeler seg i følge trafikkmodellering med 55% av trafikken til/fra 
retning Kristiansand, mens trafikkstrømmene til/fra retningene Birkenes/Vennesla og Arendal 
er fordelt med omlag 20% hver. I tillegg kommer en mindre andel trafikk til og fra 
nærområdet. 

Det er gjort tilgjengelig flere ulike fagrapporter på vegvesenets hjemmesider. Rapportene er 
produsert i forbindelse med konsekvensutredningen. 

Fylkesmannens vurdering av de ulike korridorene

B-korridoren

B-linjene går for en stor del i relativt urørt terreng fra Skjøringsmyr. Det er ikke registrert 
spesielle naturtyper eller rødlistearter ut over vilttrekk som må hensyntas ved eventuell senere 
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veibygging her. Sett opp mot C-korridoren som tar i bruk eksisterende veitrase i starten, er B-
korridoren likevel et stort nytt inngrep som gir vesentlige utslag på flere av fagtemaene belyst 
i konsekvensutredningen. Vesbekken som er sjøørretførende og registrert som en naturtype 
med middels/stor verdi krysses på tre alternative steder. Utforming av kryssing vil være viktig 
å få til på en skånsom måte hvis regulering her skulle bli aktuelt. B-linjene går videre 
nordvestover, og over dyrka mark i Ve-området. Av fagrapport naturressurser går det fram at 
B6-linja vil beslaglegge mest fulldyrka areal, dernest vil B4 beslaglegge nest mest, og B3 som 
foreslås i tunell under Ve skole vil beslaglegge minst av B-linjene. Som fagrapporten sier 
består jordene på Ve av flate, lettbrukte arealer. Jordbruksarealene er forholdsvis store og 
sammenhengende, men noe oppstykking i form av veier og bebyggelse har vi her også i dag. 
Det er et nasjonalt mål i landbrukspolitikken å hindre unødig omdisponering av dyrka mark. 

Av hensyn til jordverninteressene i området Ve fremmer Fylkesmannens landbruksavdeling 
innsigelse til linjene B6 og B4. Det finnes realistiske alternativer til disse veilinjene som bør 
velges framfor B6 og B4. Landbruksavdelingen støtter konklusjonen i fagrapporten som sier 
at B3 er mest gunstig av B-linjene med tanke på jordressursene i området.  

B-linjene krysser videre Bøensbekken og Dalebekken som er bekkedrag med registrerte 
verdier for naturmangfoldet. Disse må tas hensyn til ved ev. senere regulering. 

C-korridoren

C-korridoren kommer relativt gunstig ut i vurderingen av de såkalte ikke-prissatte 
konsekvensene, bortsett fra inngrepene korridoren medfører i elvedeltaet og i slåttemarkene 
på Kjevik. Vi vurderer derfor i det følgende disse områdene grundigst, men kommenterer 
også kort andre deler av traseen. 

Timenesbekken
Denne bekken har sitt viktigste gyteområde for sjøørret i Timeneskrysset. Timenesbekken er 
en av de mest verdifulle sjøørretbekkene i Kristiansand kommune. Hensyn til denne må tas 
inn i senere reguleringsplanarbeid. 

Videre mot Topdalselva
C-korridorens videre strekk langs eksisterende veitrase og inn i tunell fram mot området 
Topdalselva, ser vi på som et gunstig valg uten store negative virkninger. 

Det er registrert en naturbeitemark med verdi B (lokalitet 19 i fagrapport naturmiljø) som C5-
linja krysser. C6 går klar av denne, men C6 går over svartorsumpskogen på Kjeviksiden 
(lokalitet 31, verdi B). Disse nevnte naturtypene vil være viktig å ta best mulig hensyn til ved 
senere ev.regulering.   

Vei i elvedeltaområdet
Det er lagd en egen fagrapport som utreder konsekvensene av vei rundt rullebanen i sør. I 
forbindelse med utvidelse av sikkerhetssonen ble det i 2012 gjennomført mudrings- og 
utfyllingstiltak i dette området. Det er nå utredet hvorvidt ny vei vil kunne påvirke elveutløpet 
og massetransporten her. Massetransport har betydning for kartlagte miljøverdier i området. 
Elveutløpet har store biologiske verdier knyttet til seg. Det er registrert 
undervannsenger/ålegressenger i området, dette er naturtyper som gir gode livsbetingelser for 
fisk, og andre viktige vannlevende organismer. Det er som oppgitt i konsekvensutredningen
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registrert et gyteområde for kysttorsk i nærheten. Deltaområdet er og registrert som et 
beiteområde for andefugl. Elva har i dag også oppvandring og produksjon av laksefisk, og 
historisk sett har Topdalselva vært en svært god lakseelv. Elvedeltaet har følgelig et stort 
biologisk mangfold. Samtidig har det som nevnt over vært gjennomført flere fysiske tiltak her 
i 2012, i tillegg til etableringen av landingslys for en del år siden. 

Fagrapporten synliggjør etter vårt syn at det er mulig å legge veien i dette området uten at 
konsekvensene for biomangfoldet i elveutløpet blir uakseptabelt store. Dette var viktig å få 
avklart i denne planprosessen. Videre er det rimelig at man i senere reguleringsplan tar stilling 
til detaljert utforming av veien i området. Ut fra føre- var-prinsippet i naturmangfoldloven §9 
vil vi derfor vurdere å fremme innsigelse til en senere regulert løsning dersom veien i sin 
helhet legges på fylling og ikke på bru. Fagrapporten beskriver begge disse alternativene til 
utforming av veien. Vi vil her også vise til naturmangfoldloven §12 som omhandler prinsippet 
om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Fagrapporten viser at bru-løsningen er den 
som gir minst endring av strømbildet i området, og dermed lavest risiko for endringer i 
massetransporten i området. 

Slåttemark sørvest på Kjevik
Det er registrert slåttemarklokaliteter som er gitt verdi A/nasjonal verdi (lokalitet 26 og 28 i 
fagrapport naturmiljø) og verdi B/regional verdi (lok. 27 i fagrapporten). Det er registrert 
rødlistede insektarter på lokalitetene, og disse funnene har gitt utslag for verdisettingen. Det 
var kjent at man hadde verdifulle naturtyper i området under arbeidet med reguleringsplanen 
som ble godkjent i 2009. Det ble også gjort nye kartlegginger av slåttemarkene i forbindelse 
med dette planarbeidet. Skjøtselsplan er lagd, og fylkesmannen har årlig tildelt midler til 
skjøtsel av område 26 siden 2011. Miljøvernavdelingen spilte inn kravet om skjøtselsplan 
som et kompromiss siden vi så at det ville bli vanskelig å få til bevaring av lokalitetene i sin 
helhet. Reguleringsplanen inneholder også en bestemmelse som sier følgende.. det skal 
utarbeides en utomhusplan for sikkerhetssoner nord og sør for rullebanen. Planen skal blant 
annet vise: 

 landskapstilpasning av avslutning i nord 
 utforming som ivaretar biologisk mangfold (rødlistearter) ved sikkerhetssonen i sør. 

Dette inkluderer kompenserende tiltak.

Siden reguleringsplanprosessen ble fullført er naturmangfoldloven trådt i kraft. Noen sentrale 
bestemmelser i loven er de følgende som omhandler naturtyper og arter: 

§ 4.(forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og 
med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype. 
Målet er også at økosystemers funksjoner, struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses 
rimelig. 

§ 5.(forvaltningsmål for arter)
Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer 
i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt det er nødvendig for å 
nå dette målet ivaretas også artenes økologiske funksjonsområder og de øvrige økologiske 
betingelsene som de er avhengige av. 
Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. 
Det genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å sikre 
ressursgrunnlaget for fremtiden.
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Naturtypen slåttemark er utpekt til å være en såkalt utvalgt naturtype. Det lovpålagte 
hensynskravet i naturmangfoldloven § 53 innebærer at det skal legges stor vekt på 
forekomster av utvalgte naturtyper ved spørsmål om lokalisering av tiltak, utarbeidelse av 
planer, tiltak eller bruk som berører forekomsten, om det skal tillates inngrep i forekomsten, 
og ved eventuelle vilkår for planen, tiltaket eller bruken.
Å ta særskilt hensyn til en utvalgt naturtype innebærer at man skal unngå forringelse av 
naturtypens utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand. Vurderingene skal blant annet 
gjøres ut fra:

 hvor viktig den aktuelle forekomsten er sett i forhold til det totale antall forekomster 
av den aktuelle naturtypen i Norge,

 naturtypens økologiske tilstand,
 om naturtypens utvikling er positiv, nøytral eller negativ,
 om det kan etableres eller utvikles en tilsvarende forekomst av naturtypen på et annet 

sted

Miljøvernavdelingen vurderer, i likhet med fagrapporten, slåttemarkene som er gitt verdi A 
som de viktigste naturtypene som vil bli berørt av inngrep i denne veisaken. Funn av 
rødlistearter og statusen lokalitetene er gitt ved at de representerer utvalgt naturtype, 
forsterker og tydeliggjør at det er viktig å ivareta disse slåttemarkene. Det er eksempelvis 
registrert en svartfottreblomsterflue (rødlistet, sterkt truet/EN) som kun er funnet på 4-5 andre 
lokaliteter i sør - Norge. Samtidig som at naturverdiene i området er forsterket og tydeliggjort,
mener vi at avveiningen av naturverdiene i området mot andre samfunnshensyn som er
gjennomført i forbindelse med gjeldende reguleringsplan er relevant. Tilsvarende er det 
relevant å vektlegge også andre hensyn enn naturmiljø i valg av trase, slik vegvesenet gjør i 
konsekvensutredningen som følger forslaget til kommunedelplan. 

Miljøvernavdelingen konkluderer med at slåttemarkene fortsatt bør skjøttes, og at det bør
finnes løsninger som i høyest mulig grad ivaretar naturmangfoldet knyttet til slåttemarkene.  
Det bør legges føringer i bestemmelsene til kommunedelplanen slik at man ved senere 
reguleringsplanarbeid får inn krav om hvordan dette skal løses. I forbindelse med 
reguleringsplan bør man i henhold til naturmangfoldloven §12 få til minst mulig inngrep. 
Slåttemarkareal som går tapt vil det være relevant å kreve erstatningsbiotoper for. 
Erstatningsbiotoper er klart dårligere alternativ enn å ta vare på slåttemarkene på stedet. 
Samtidig mener vi det er verdt å forsøke å utnytte frøbanken i jorda til erstatningsbiotoper 
dersom anleggelse av veien krever dette. Miljøvernavdelingen vil kunne fremme innsigelse til 
reguleringsplan dersom denne problematikken ikke behandles i tråd med prinsippene i §§ 8-
12 i naturmangfoldloven. Mer utfyllende veiledning om regelverket for utvalgte naturtyper 
kan leses på nettstedet www.miljøkommune.no under temaet naturmangfold. Vi vil ellers 
kommentere at eika som er registrert som viktig i fagrapporten (lokalitet 29) bør spares fram 
til en eventuell vei skal bygges. Dette treet har som fagrapporten sier potensial for 
rødlistearter. 

Støy og friluftsområdene på Hamresanden
Miljøvernavdelingen har tidligere vært opptatt av at det velges en veiløsning som ikke 
medfører støyplager mot det viktige friluftsområdet Hamresanden. Det er i støyutredningen 
vist at man ved støyskjerming av C6D-linja mot dette området, kan få til god effekt. Støy er 
ellers utredet for alle veilinjene, på et overordnet nivå. 
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F-korridoren
Vi støtter vurderingene av F-korridorene som går fram av fagrapportene. Daglinjene til F-
korridorene sammenfaller for en stor del med C- og B-korridorene, og vi viser til våre 
kommentarer over vedrørende dette. 

Med hilsen

Unni Svagård (e.f.) Magnus Thomassen
landbruksdirektør fung. miljøverndirektør 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.

Kopi til:
Kristiansand kommune Postboks 417 Lund 4604 Kristiansand S
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 Kristiansand S
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Vår dato Vår referanse

26.11.2014 2012/5644-10/314

Vår saksbehandler Tidligere dato Tidligere referanse

Marianne Flatland 48000296 24.10.2014

Postadresse Fakturaadresse Telefon E-postadresse Org. nr.
Postboks 405 Fakturasenteret 815 70 400 post@forsvarsbygg.no 975 950 662
Sentrum Postboks 4394 Telefaks Internett Bankkonto

0103 Oslo 2308 Hamar 23 09 78 03 www.forsvarsbygg.no 4714 10 00280

Til

Statens vegvesen Region Sør
Serviceboks 723 Stoa
4808 ARENDAL

Revidert kommunedelplan rv 41 / rv 451 - offentlig ettersyn

Det vises til oversendelse av kommunedelplan for ny vei til Kristiansand lufthavn Kjevik, til høring. 
Forsvarsbygg uttaler seg med den hensikt å ivareta Forsvarssektorens arealbruksinteresser i saker 
som behandles etter plan- og bygningsloven. 

Forsvarsbygg har, i forståelse med Forsvaret, vurdert det fremlagte planforslaget med tanke på 
eventuelle konsekvenser av valgt trase for ny vei med båndleggingssone. Forsvaret har areal og 
virksomhet inntil dagens riksvei nord for flyplassområdet, som skal videreføres. I forhold til de viste 
alternativene, vil planens anbefalte trase C6, som går sør for flyplassområdet, derfor være det 
alternativet Forsvaret vil anbefale at en går videre med. 

Alternativet for trase nord for flyplassområdet er en løsning som utfordrer Forsvarets areal. Det 
forutsettes at Forsvarets virksomhet kan videreføres. Dette innebærer at en må erstatte de areal som 
eventuelt erverves fra Forsvaret. En løsning som avkorter Forsvarets areal, uten at Forsvarets videre 
virksomhet knyttet til disse er sikret, vil kunne utløse en innsigelse.

Bjørn Bergesen
Seksjonssjef Arealplan
Forsvarsbygg eiendom

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert. 

Kopi til:
Forsvarsstaben Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER















Fra: Hodne, Espen
Til: Firmapost-Sør
Kopi: fredrik.melgaard@em1.no
Emne: Riskveg 41, ny vei til Kjevik
Dato: 18. november 2014 08:55:47

Hei,
 
Hamre velforening har avholdt ekstraordinært medlemsmøte i forbindelse med utbygging av ny
 vei til Kjevik. Det var godt oppmøte og stort engasjement. Som et resultat av møtet ønsker vi å
 fremme følgende seks innsigelser:
 

1.      Hamre vel krever kulvert på Kjevik-siden (Alternativ C6-K eller C5-K). Dette begrunner vi
 med at kulvert vil gi mindre støy og forurensing i forbindelse med friområder, enn om
 veien legges i dagen bak støyskjerm. Vi vil da også unngå utfylling i elva. Kulvert har
 tidligere vært regulert inn, og vi mener at dette må implementeres i den endelige
 planen.

 
2.      Dersom, mot formodning, C5-D eller C6-D blir valgt, finnes det da en garanti for at en

 utfylling i elva ikke vil skape erosjon på Hamresanden/ Fugløyna?
 

3.      Beboere på Hamresanden sokner til skole, idrettslag, menigheter osv som ligger lengre
 oppe i bygda. Hamre vel ønsker å forsikre oss om at bompengestasjonene plasseres slik
 at ikke Tveit og Hamresandens innbyggere blir belastet for transport innad i bygda.

 
4.       Den nye veien skal være den foretrukne veien for de som skal til flyplassen. Hamre vel

 ønsker at det gjøres tiltak på dagens fylkesvei slik at den nye veien blir foretrukket.
 (Lavere fartsgrense, fartsdempere, «gjennomkjøring forbudt»-skilt osv.)

 
5.      Hamre vel ser at veien ikke bygges ut i etapper, men i sin helhet. Dersom det skal bygges

 i etapper, må trase fra Timenes til Hamre komme først. Hensikten med ny vei er å få
 bort trafikken fra boligområdet ved Hamresanden. Dersom Kjevik-siden med bro blir
 bygget først, vil veien forbi Hamresanden bli hardere belastet av økt trafikk i perioden
 før veien fullføres. Dette er ikke ønskelig.

 
6.      Sykkelsti fra Timenes til Hamre må prioriteres snarest.

 
 
For Hamre vel,
 
Mvh
 
Espen Hodne

mailto:Espen.Hodne@nov.com
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no
mailto:fredrik.melgaard@em1.no


 

 
 
 
Sørøst - Havne- og farvannsavdelingen 

 

Sentral postadresse: Kystverket 
Postboks 1502 
6025 ÅLESUND 

 

Telefon: 
Telefaks: 
Bankgiro: 

 

+47 07847 
+47 70 23 10 08 
7694 05 06766 

 

Internett: 
E-post: 
Org.nr.: 

 

www.kystverket.no 
post@kystverket.no 
NO 874 783 242 

 

Brev, sakskorrespondanse og e-post  bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson 
 

 
  
 
 
 

Statens vegvesen Region sør 
Postboks 723 Stoa 
4808 ARENDAL 
firmapost-sor@vegvesen.no 
   

 

 
 
 
 
Deres ref.: 
2012/057356-081 

Vår ref.: 
2013/1055-12 

Arkiv nr.: Saksbehandler: 
Cecilie Gunnufsen 

Dato: 
01.12.2014 

Vedrørende offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan for rv. 41/rv. 451 
Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik - Vest-Agder fylke 
Det vises til e-post av 17. og 24. oktober 2014 vedrørende offentlig ettersyn av forslag til 
kommunedelplan for rv. 41/rv. 451 Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik.  

Vi gjør oppmerksom på at etablering av bruer innenfor havne- og farvannslovens 
virkeområde krever tillatelse fra Kystverket, jf. Forskrift om tiltak som krever tillatelse fra 
Kystverket, FOR-2009-12-03-1449. Kystverket Sørøst legger til grunn at den nye brua 
prosjekteres med minst like stor seilingshøyde som den eksisterende brua litt lenger 
nordøst i Tovdalselva for å ta hensyn til eventuell fritidsbåttrafikk i området. Kystverket 
Sørøst vil foreta en konkret vurdering av kravet til seilingshøyde når søknad om tiltaket 
foreligger.  

Kystverket Sørøst har ellers ingen merknader til planforslaget.  

 

 

Med hilsen 
 
 
 
Cecilie Gunnufsen 

 
 
 
 
 

seniorrådgiver  
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 

 
 
 
 
 
 
 
  

Sørøst 



Fra: Elling Utvik Wammer
Til: postmottak@vaf.no
Kopi: Martin.Gollwitzer@vaf.no; Haslestad Ragnhild; Frode Kvalø
Emne: SV: Revidert kommundelplan Rv. 41/rv.451 - offentlig ettersyn
Dato: 1. desember 2014 15:18:29
Vedlegg: image001.png

2013116_Rv41ogRv451.pdf

Vedr. Revidert kommundelplan Rv. 41/rv.451 - offentlig ettersyn. Forholdet til marine
 kulturminner
 
Flere av de aktuelle trasealternativene er ikke undersøkt med hensyn til kulturminner under
 vann. Den framtidige reguleringsplanen må forelegges NMM så tidlig som mulig i planprosessen,
 for vurdering av behovet for marinarkeologiske registreringer etter kulturminnelovens § 9.
 
NMM viser til vår tidligere uttalelse datert 20.mars 2013 (vedlagt kopi), og har ingen
 innvendinger utover dette.
 
 
Vennlig hilsen
Norsk Maritimt Museum
 
Elling Utvik Wammer
Arkeolog
Telefon: 474 73 036
 
Norsk_horisontal_RGB

 
 
 
 
 
 
 
 

Fra: Haslestad Ragnhild [mailto:ragnhild.haslestad@vegvesen.no] 
Sendt: 24. oktober 2014 09:43
Til: marit.eik@kristiansand.kommune.no; post@avinor.no; post@kystverket.no; SF_FellesPost;
 servicesenter@forsvarsbygg.no; nett@ae.no; aev@ae.no; kbr@kbr.no;
 fmvapostmottak@fylkesmannen.no; kristiansand@kartverket.no; rs@nve.no;
 fmaapost@fylkesmannen.no; postmottak@austagderfk.no; postmottak@vaf.no;
 postmottak@fiskeridir.no; post.agder@politiet.no; sfn@telenor.com; post@uia.no;
 postmottak@birkenes.kommune.no; postmottak@lillesand.kommune.no;
 postmottak@sogne.kommune.no; postmottak@songdalen.kommune.no;
 post@vennesla.kommune.no
Kopi: Jensen Thomas Kaaløy
Emne: Revidert kommundelplan Rv. 41/rv.451 - offentlig ettersyn
 
Hei
Vi oppdaget en feil i en av figurene, og sender derfor revidert konsekvensutredning til
 kommunedelplan for Rv.41/rv.451 – Ny veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik.
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Post- og besøksadresse 
Bygdøynesveien 37 
NO-0286 OSLO 


Telefon 
+47 24 11 41 50 
Telefaks 


+ 47 24 11 41 51 


E-postadresse 
fellespost@marmuseum.no 


Bankgiro 
6038 05 42040 
Postgiro 


0540 04 84262 


Foretaksregisteret 
NO 981 518 284 


 


 
Vest-Agder fylkeskommune 
 
Statens vegvesen 
 
 
 
Deres ref:   Vår ref: 2013116   Dato: 20. mars 2013 
 
 
 
VEDRØRENDE OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM, RV41 OG RV451 NY VEG 
TIL KRISTIANSAND LUFTHAVN, KJEVIK 
 
 
Norsk Maritimt Museum har i brev fra Statens vegvesen av 20. mars 2013 mottatt ovennevnte sak til 
uttalelse. 
 
Dersom planen åpner for inngrep i sjø i form av mudring eller annen graving, utfylling, moringer, 
pæling eller annet kan det påregnes at Norsk Maritimt Museum vil gjennomføre en arkeologisk 
registrering under vann, jamfør Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) § 9. 


Hensikten med en slik registrering er å avklare hvorvidt nevnte inngrep kan skade fredede eller 
vernede kulturminner. Kostnadene i forbindelse med slike befaringer må i henhold til kml. § 10 
bæres av tiltakshaver.  


Det er hensiktsmessig å gjennomføre en slik registrering på et tidligst mulig tidspunkt i planarbeidet, 
men likevel ikke før det er klarlagt hvilke inngrep planen vil åpne for. 


Vi ber derfor om å få oversendt 1. utkast av reguleringsplanen til uttalelse når denne foreligger. 


Norsk Maritimt Museum gjør oppmerksom på at vi kan kontaktes om vern av kulturminner under 
vann i forbindelse med konsekvensutredningen. 


 
 
 
Med vennlig hilsen  
Norsk Maritimt Museum 
 
 
        (Sign)  
Dag Nævestad         (Sign) 
Regionansvarlig                                    Jørgen Johannessen 
         Arkeolog/Saksbehandler 
 
 







Med hilsen
Ragnhild Haslestad

Seksjon: Plan og prosjektering Vest Agder
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
Besøksadresse: Rigedalen 5, KRISTIANSAND S
Mobil: +47 95053143  e-post/Lync: ragnhild.haslestad@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

mailto:ragnhild.haslestad@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no




Fra: Jensen Thomas Kaaløy
Til: Firmapost-Sør
Emne: VS: RV41/451 Alternativt forslag
Dato: 27. november 2014 16:02:35
Vedlegg: Rv41_451 Forslag-Linje _ Hånes-Lauvåsen-Hamresanden.jpg

Legger dere denne på sveisnummer 2012057356

Med hilsen
Thomas Kaaløy Jensen

Seksjon: Plan og prosjektering Vest Agder
Postadresse: Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
Besøksadresse: Rigedalen 5, KRISTIANSAND S
Mobil: +47 90066525  e-post/Lync: thomas.jensen@vegvesen.no
www.vegvesen.no  e-post: firmapost-sor@vegvesen.no

Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?
 
Fra: Thorbjørn Hellehaven [mailto:thelleha@gmail.com] 
Sendt: 18. november 2014 09:03
Til: Jensen Thomas Kaaløy
Emne: RV41/451 Alternativt forslag
 
Hei,

Jeg bor på Lauvåsen, og følger med interesse utviklingen i planer for ny vei til Kjevik.

På Facebooksiden for beboere på Lauvåsen kom det i går frem en tegning som viser ny vei
 til Kjevik gjennom krysset mellom Lauvåsen/Hånes og vei mot Hamresanden knyttet mot
 Lauvåsen Hovedvei.

 

Jeg har lagt ved en skisse som viser forslag til alternativ med blått, og jeg har tegnet bort
 noe med grått.

Trafikk fra Hamresanden følger "dagens trase" og flettes sammem etter avkjøringsrampe
 på opp mot rundkjøring. Trafikk mot hamresanden, kjører ned mot påkjøringsrampe men
 tar av og krysser ny vei som vist på opprinnelig alternativ.

 

I dag opplever vi på Lavåsen unødig mye gjennomfartstrafikk mellom
 Sørlandsparken/Hamresanden. Det er ytret skepsis ved å legge tilknytting mot
 Hamresanden så langt opp mot Lauvåsen som det er vist i på tegningen, med tanke på
 gjennomfartstrafikk også i fremtiden.

 

Ved å legge adkomst mot Hamresanden for langt opp frykter jeg at det også i fremtiden vil
 være fare for gjennomfartstrafikk som skal forbi Hamresanden (som Ve/Tveit eller andre
 steder enda lengre).  Det bør være et ønske at denne trafikken hverken kjører gjennom
 Lauvåsen eller Hamresanden, men følger den nye veien.

 

Et annet aspekt et at ved å legge vei fra Kjevik opp mot Lauvåsen Hovedvei, vil det også
 bli en unødig "omvei" for trafikk mellom Hamresanden og sentrum.

mailto:/O=VEGVESEN/OU=SITE1/CN=RECIPIENTS/CN=THOJEN
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no
mailto:thomas.jensen@vegvesen.no
http://www.vegvesen.no/
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no



 

Jeg så også for meg et alternativ ved at vei mot Hamresanden krysser ny vei som en del av
 tunnellportalen med mulig sammenhengende på-/avkjøringsrampe, får å ikke lede denne
 trafikken gjennom rundkjøringen. Dette vil øke antallet på/avkjøringer på den nye veien,
 noe som muligens er lite ønskelig, og det er muligens noe kort avstand for på-
/avkjøringsrampe sammenhengene.

Jeg vil tro at det alternativet som jeg skisserte på vedlagt bilde gir et mer ryddig
 trafikkbilde, enn dette siste.

 

 

mvh

Thorbjørn Hellehaven





Fra: Hodne, Anders
Til: Firmapost-Sør
Emne: Ny Veg Til Kjevik, Høringsuttalelse Tveit Skisenter
Dato: 20. oktober 2014 22:21:32

Tveit Skisenter støtter forslaget til korridorene C som anbefalt av Statens Vegvesen. Korridorene
 B6 & B4 vil få store konsekvenser for videre drift av Tveit Skisenter.
Tveit Skisenter er i dag eneste alpin/Snowboard tilbud i Kristiansand Kommune. Vi har hatt jevn
 vekst gjennom de siste 10 År, å er et populært fritidstilbud til Barn og Unge i hele byen. Tveit
 Skisenter har måtte holde litt igjen på framtidsplanlegging grunnet usikkerhet rundt veien, å det
 er derfor av stor interesse for oss å få snarlig vedtak i denne viktige saken.
Tveit Skisenter forbeholder seg retten til videre uttalelser dersom annet alternativ enn foreslått
 blir aktuelt.   
 
Tveit Skisenter
Anders Hodne,
Leder

mailto:Anders.Hodne@nov.com
mailto:firmapost-sor@vegvesen.no
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Arkivsak-dok. 12/03881-17 
Saksbehandler Bjørg Hellem 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 17.12.2014            
 
 
 

   
 
 

KRISTIANSAND KOMMUNE - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN 
FOR RV.41, RV.451 - NY VEG TIL KJEVIK, OFFENTLIG ETTERSYN 

 
Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
Vest-Agder fylkeskommune anbefaler at C-korridoren med daglinje C6D legges til 
grunn for det videre reguleringsplanarbeidet da det vurderes at denne korridoren gir 
best måloppnåelse 
 
Fylkeskommunen vil også anbefale C-korridoren med daglinje CD5 som et alternativ 
til CD6 da CD5 også kommer godt ut i vurderingene.  
 
Fylkeskommunen vil fraråde kommunen å arbeide videre med B- og F- korridorene 
da disse alternativene kommer dårlig ut.  
 
Vedlegg 
 Revidert kommunedelplan rv,41, rv.451 ny veg til Kjevik  
                Konsekvensutredning Hovedrapport 
                Bestemmelser 
                Plankart korridor B 
                Plankart korridor C 
                Plankart korridor F 
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Bakgrunn for saken 
Dagens rv.41 vil ikke ha kapasitet til å kunne møte forventet trafikkutvikling til 
flyplassen. 

Kristiansand kommune har lagt ut forslag til kommunedelplan for rv.41/rv.451 -ny veg 
til Kristiansand lufthavn Kjevik til offentlig ettersyn. Planen er utarbeidet av Statens 
vegvesen på bakgrunn av vedtatt planprogram. Fylkeskommunen har fått utsatt 
høringsfrist slik at planforslaget kan behandles i først kommende SAM-utvalg. 

Fylkeskommunen behandlet planoppstart i SAM-utvalget den 8.5.2014 og fattet 
følgende vedtaket:  
 
"Fylkeskommunen ser positivt på at en nå starter opp planleggingen av ny vei til 
Kjevik. 
 
Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader i forhold til forslag til planprogram 
og melding om oppstart av kommunedelplanarbeid for Rv41 og Rv451." 
 
Vedtatt reguleringsplan for Kristiansand lufthavn Kjevik legger til rette for utvidelse av 
flyplassen og områdene rundt til næringsbebyggelse. Reguleringsplanen viser en 
adkomst sør for rullebanen.  

Saksopplysninger og vurderinger 
 
Det er utarbeidet planforslag med konsekvensutredning for tre hovedkorridorer (B, C 
og F) med til sammen syv hovedalternativer. Med ulike kombinasjoner er det utredet 
11 ulike linjealternativer. De tre plankartene, se vedlegg, inneholder planlagte 
veilinjer, tuneller og kryss. Korridorene er vist som båndleggingssoner for framtidig 
regulering. Bestemmelsene er lik for alle plankartene. Ny rv.41 fra E18 til Kjevik er 
planlagt som firefeltsveg og rv.451 fram til flyplassen er planlagt som tofeltsveg. 
Planforslagene er utarbeidet i samsvar med vedtatt planprogram og vegvesenets 
håndbok 140 (nå V712). 
 
Det er utarbeidet ulike fagrapporter. Videre er det utredet konsekvenser for det 
maritime miljøet ved å legge traseen sør for flyplassen. Rapporten konkluderer med 
at konsekvensene er små. Statens vegvesen har også utredet om det er teknisk og 
økonomisk mulig å legge tunell under rullebanen uten å måtte stenge flytrafikken. 
Rapporten konkluderer med et utfordrende vegarbeid, men at det er teknisk 
gjennomførbart gitt forutsetning om at en ikke treffer på lommer av kvikkleire og fjell. 
Forutsatt at en ikke treffer kvikkleire og fjell er kostnadene beregnet til 1.3 mrd kr 
ekstra kostnad i forhold til anbefalt alternativ. Vi vurderer at konsekvensutredningen 
er grundig for dette plannivået.  
 

Statens vegvesen har i planprosessen hatt møter med ekstern samarbeidsgruppe 
bestående av representanter fra Kristiansand kommune, fylkesmannen og 
fylkeskommunen. Det er avholdt møter med Avinor, forsvarsbygg og Hamrevann AS. 
NVE, fiskeridirektoratet og Norsk Maritimt museum er tilskrevet spesielt. Det er også 
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blitt utarbeidet tre nærinfo (brosyrer om prosjektet til nærmiljøet) og avholdt åpne 
møter underveis.  

 

Oversikt over alle traseer som er utredet. Bildet er hentet fra hovedrapporten, 
Statens vegvesen 

De foreliggende planforslagene går i korthet ut på: 

Korridor B  

Korridor B ligger lengst mot nord. Det går gjennom Hamrevannområdet og 
inneholder tre ulike veglinjer B3, B4, og B6. Vegen er knyttet til E18 ved 
Skjøringsmyr, på toppen av Timenesbakken, går i ny bru over Topdalselva og på 
nordsiden av flyplassen. 

Korridor C 

Korridor C inneholder to hovedalternativer med C5 og C6. Begge med daglinje D og 
kulvert K i sørenden av flyplassen. Alternativet knyttes på E18 ved Timeneskrysset 
der det må etableres et nytt to plankryss. Vegen følger rv.41 fram til dagens 
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rundkjøring med vei til Hånes og Lauvåsen. Her etableres et nytt toplankryss. Veien 
går i tunell under Moneheia i to ulike alternativer C5 og C6, i to ulike bruer over 
Topdalselva og adkomst til flyplassen fra sør.  

Korridor F 

Alternativ F1 ble tatt ut i silingsprosessen, men tatt inn igjen etter høring av 
planprogrammet.  

Korridoren starter i Skjøringsmyrkrysset. Alternativ F1 går i daglinje gjennom 
Hamrevannområdet. Alternativ F3 går i tunell under Hamrevannområdet. Begge 
alternativene går i bru over Topdalselva og har adkomst til flyplassen fra sør. Det er 
utredet daglinje og kulvert i sørenden av flyplassen, lik C alternativet. 

Forholdet til overordnete planer 

Nasjonal transportplan:  

I nasjonal transport plan (NTP) 2014-2023 er ny veg til Kjevik lagt inn i andre periode, 
dvs etter 2017. Det betyr at det kan komme statlige midler (240millioner kr)  til 
prosjektet i siste seksårsperiode av NTP, men det vil være avhengig av lokal 
tilslutning til delvis bompengefinansiering (740millioner kr) av utbyggingen.  

Konseptvalgutredning, KVU, for samferdselspakke for Kristiansandsregionen: 

Ny veg til Kjevik er en del av anbefalt konsept, men omtalt som en av de siste 
vegene som skal bygges i pakken. 

Regional plan for Kristiansandsregionen: 

En av premissene i planen er at "Kjevik lufthavn skal styrkes ved utbygging av 
lufthavnen og ny veg fra E18". 

Kommuneplan for Kristiansand 2011-2022: 

Kommuneplanen viser to alternative traseer for ny veg til Kristiansand Lufthavn, 
Kjevik. Et alternativ over Hamrevannområdet og et alternativ som er i samsvar med 
vedtatt reguleringsplan for Kristiansand lufthavn. 

Mål for tiltaket 

I følge planprogrammet er dette satt som mål for prosjektet: 

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

Planprogrammet gir denne listen over effektmål for vegprosjektet «Ny veg til Kjevik»: 

� Redusert kjøretid fra E18 til terminal ved Kjevik flyplass. 

� Stabil trafikkavvikling på ny rv. 41 og rv. 451 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. 

Prissatte konsekvenser 

Vurderingen av de prissatte konsekvensene viser at C6D og CD5 kommer best ut 
med høyeste verdier jfr. tabellen under.  C-korridorene er vurdert til å gi høyest netto 
nytte og alternativene med daglinje sør for flyplassområdet er bedre enn 
kulvertalternativene. 

Tabellen viser prissatte konsekvenser, utrykt som samfunnsnytte, Netto Nytte (NN) 
og som Netto Nytte pr budsjettkrone( helsevirkninger av gang og sykkeltrafikk er ikke 
medregnet),jfr. hovedrapporten side 10. 

Ikke-prissatte konsekvenser 

Av ikke-prissatte konsekvenser er landskapsbilde, nærmiljø/friluftsliv, naturmiljø, 
kulturmiljø og naturressurser vurdert. 

Ikke-prissatte konsekvenser er oppsummert slik i hovedrapporten: 

"B-korridoren er vurdert til samlet sett å komme dårligst ut blant ikke-prissatte 
temaer. Det er spesielt for temaene landskapsbilde, kulturmiljø og naturressurser B3, 
B4 og B6 kommer dårlig ut. Det er inngrep i utmark mellom E18 og Topdalselva i 
landbruksarealer på Ve/Bøen og ved kulturminner i form av jernalderfunn ved Bøen 
og eldre bensinstasjon på Forsvarets område som er utslagsgivende. 
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C5 vurderes likt med C6 når det gjelder nærmiljø og friluftsliv og likt med F3 for 
kulturmiljø. I tillegg er C5 bedre enn C6 og F3 for landskapsbildet. C5 kommer best ut 
samlet sett for ikke-prissatte konsekvenser. 

C6 er vesentlig bedre enn F3 for temaene nærmiljø og friluftsliv, mens F3 kommer 
bedre ut enn C6 på kulturmiljø. Disse forholdende utligner hverandre og F3 og C6 
rangeres likt. 

F1 har verken spesielt positive eller spesielt negative konsekvenser. 

Alle alternativene med kulvert ved sørenden av flyplassen kommer noe bedre ut enn 
tilsvarende alternativ med daglinje. Forskjellen mellom C5 og C6 er liten og de to 
kulvertalternativene C5K og C6K kommer litt bedre ut enn C5D og C6D med 
daglinje". 

 

Tabellen viser en sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser, jfr hovedrapporten 
side 11 

Lokal og regional utvikling 

Det er særlig følgende forhold som er vurdert: 

1. Redusert trafikk langs dagens veg, der det er størst potensial for by-
/arealutvikling 

2. Reisetider fra Kjevik flyplass 
3. Potensial for arealutvikling ved Hamrevann. 

For arealutvikling langs dagens veg vurderes  C-korridorene som litt bedre enn B-
korridorene.Aavbøtende tiltak som trafikkreduserende tiltak ved Hamresanden kan 
gjøre at F-korridoren blir et akseptabelt alternativ.  

C-korridoren gir kortest reisetid til flyplassen for de største trafikkstrømmene (55% av 
reisene kommer fra Kristiansand og områder lengre vest, mens øvrig trafikk fordeler 
seg om lag med 20% fra Vennesla/Birkenes området  og 20%  østover mot Arendal. 
Resten av trafikken kommer fra nærområdet.) C-korridoren gir også mulighet for to 
adkomstveier.  

B og F korridoren er vurdert til noe bedre for arealutviklingen for Hamrevann 
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Det er små forskjeller på alternativene når det gjelder lokal og regional utvikling. 
Hvilke traseer som er best avhenger av hvilke forhold som vektlegges.  

Utfordringer knyttet til anleggsfasen for kulvert under rullebanen. 

Både korridorene C og F har alternativer med daglinje eller kulvert i sørenden av 
flyplassen.  Daglinjene medfører utfylling i elva/fjorden. I anleggsfasen vil det for 
kulvertalternativene kreves spesiell driftstillatelse og sikkerhetsopplegg siden 
rullebanen må kortes inn. Statens vegvesen deler Avinors bekymring for de 
flyoperative konsekvensene for kulvertløsningene, og anbefaler derfor ikke 
alternativene C5K, C6K, F1K og F3K. 

Kollektivtrafikk og gang – og sykkelstier 

I forbindelse med kryssløsningene må det tilrettelegges for gode 
busstopp/byttepunkt. Spesielt er det viktig å få et godt byttepunkt/terminalpunkt i 
Timeneskrysset. 

Det er forutsatt tilrettelegging for gående og syklende. Detaljene utformes ved neste 
plannivå.   

Forholdet til kulturminneloven 
 
Kulturminnene er i denne fasen av planprosessen godt belyst gjennom 
konsekvensutredningen og temarapporten om kulturminner. Vi gjør kommunen og 
Statens vegvesen oppmerksom på at det kan bli nødvendig å gjennomføre 
fordypende registreringer i henhold til kulturminneloven § 9 på reguleringsplannivå.  
 
Reguleringsplanen for Kristiansand Lufthavn, Kjevik 
 
Fylkeskommunen har i forbindelse med vedtatt reguleringsplan for Kristiansand 
Lufthavn Kjevik, anbefalt vedtatt løsning med bru adkomst over Topdalselva og 
videre veg sør for rullebanen. Tidligere var det forutsatt at vegen skulle gå i kulvert, 
men etter at det er lagt en sikkerhetsmasse her kan ikke denne kulverten realiseres. 
Foreslått C-korridoren bruker samme adkomst, men i sør enden av rullebanen legges 
vegen på yttersiden.  
 
Statens vegvesen og Kristiansand kommune sine anbefalinger 
 
Statens vegvesen mener C6D er det beste alternativet og C5D som nest best. Disse 
to alternativene gir størst netto nytte og kommer godt ut av vurderinger av ikke 
prissatte konsekvenser. Statens vegvesen varsler innsigelse til de øvrige traseene 
med begrunnelse i at disse er vesentlig dårligere for prissatte konsekvensene og 
netto nytte for samfunnet, uten å være vesentlig bedre for ikke prissatte 
konsekvenser. 

Kristiansand kommune v/rådmannen er enige i Statens vegvesen sin konklusjon, 
men vurderer at det er hensiktsmessig å legge alle tre korridorene ut til offentlig 
ettersyn. 
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Konklusjon  
Alle alternativene bygger opp under målene for tiltaket, ved at de gir god tilknytning til 
lufthavnen og som Kjevik som flyplass. I tillegg blir målet om avlastning av 
Hamresanden oppnådd med alle alternativene, men i vesentlig mindre grad ved valg 
av F-korridoren. 
 
Ved valg og anbefaling av alternativer vektlegger vi i tillegg til prissatte og ikke- 
prissatte konsekvenser måloppnåelse og konsekvenser for lokal og regional utvikling.  
Vi støtter Statens vegvesen og kommunen v/rådmannen sin konklusjon om at C6D 
vurderes som det beste alternativet og C5D som det nest beste. De øvrige 
alternativene vil vi fraråde da de kommer samlet sett dårligere ut mhp netto nytte, 
ikke-prissatte konsekvenser og flyoperative konsekvenser ved kulvertalternativene. 
 
 
 
 
Kristiansand, 24. november 2014 
 
 
 
 
Kenneth Andresen                                 Kristin Syvertsen 
regionalsjef                                            seksjonsleder 
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