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Rv. 41 Ny veg til
Kristiansand lufthavn Kjevik
vegvesen.no/rv41kjevik

OKTOBER 2014

Kommunedelplan på høring
Statens vegvesen har i samarbeid med
Kristiansand kommune laget et forslag
til kommunedelplan for ny veg til
Kristiansand lufthavn, Kjevik.
Kommunedelplanen ligger ute til offentlig
ettersyn til 1.desember 2014, og vi ber nå
om eventuelle merknader til planen.
Kort om kommunedelplanen
Oppstart av arbeidet med
kommunedelplanen ble varslet 08.11.12. I
etterkant fulgte prosessen med vedtak av
planprogram 19.06.13. Med utgangspunkt i

dette fremmes forslag til kommunedelplan
med konsekvensutredning. Statens
vegvesen anbefaler at linje C6d velges
som ny veg til Kjevik. Mer informasjon om
kommunedelplanen og vår anbefaling er
tilgjengelig på http://www.vegvesen.no/
Riksveg/rv41kjevik.
Samfunnsmålene ble definert tidligere i
prosessen, og anbefalt løsning bygger opp
om målet.
“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.”

I tillegg skal ny veg bidra til følgende:
• 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.
Offentlig ettersyn
Kommunedelplan legges nå ut til
offentlig ettersyn på Servicetorget,
Kristiansand kommune, Rådhusgt.
18 og Statens vegvesen, Rigedalen
5, Kristiansand. I tillegg ligger planforslaget og annen informasjon på
www.vegvesen.no/rv41kjevik.

Kontaktinformasjon:

Planprosessleder
Thomas Kaaløy Jensen, tlf 02030
thomas.jensen@vegvesen.no
Prosjektleder
Asbjørn Heieraas, tlf 02030
asbjorn.heieraas@vegvesen.no

Statens vegvesen Region sør,
Postboks 723 Stoa,
4808 ARENDAL

Ragnhild Haslestad, tlf 02030
ragnhild.haslestad@vegvesen.no

Besøksadresse:
Rigedalen 5, Kristiansand

Ta kontakt dersom dere vil ha tilsendt
et eksemplar av planen. Alle som
ønsker det, kan gi kommentarer til
planforslaget.
Åpen kontordag
Statens vegvesen arrangerer en
åpen informasjonsdag onsdag
12. november kl 16.00-19.00 på
Hamresanden Resort, Admiralen.
Her vil vi være tilgjengelige for å
svare på spørsmål om planen.
Merknader til kommunedelplanen
Fristen for å sende merknader til
kommunedelplanen er
1.desember 2014.
Send merknadene skriftlig til:
Statens vegvesen Region sør,
postboks 723 Stoa, 4808 Arendal
eller via e-post til firmapost-sor@
vegvesen.no.

