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Sammendrag

Dette dokumentet er en del av kommunedelplan for rv. 41 og rv. 451, Ny veg til Kristiansand

lufthavn, Kjevik. Som en del av arbeidet er det utarbeidet konsekvensutredning for en rekke tema

fastsatt i planprogrammet. Denne rapporten omfatter konsekvensutredning for nærmiljø og

friluftsliv.

Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser legges til grunn for

konsekvensutredningen. Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for

beboerne i og brukerne av det berørte området. I analysen av nærmiljø vurderes hvordan tiltaket

svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområdene.

Indirekte har dette betydning for helse.

Totalt sett synes prosjektet å være lite konfliktfylt for 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. Det vil redusere barrierevirkninger, legge til rette for

økt gang- og sykkeltrafikk, og generelt øke attraktiviteten til et område som i dag har betydelig verdi

både for nærmiljø og friluftsliv. Strandområdene mot elva og fjorden nedenfor flyplassen blir mer

tilgjengelige med gs-veg langs ny veg inn mot flyplassen. C-korridoren berører ikke utmarka

mellom E18 og Topdalselva. Alternativene medfører også en trafikkavlastning av eksisterende veg

nord for Hamre, mot Ve/Bøen-området.

Ved Hamresanden har alternativene i B-korridoren nesten samme positive virkning som

alternativene i C-korridoren, men forbedringene her oppveier ikke de negative konsekvensene av

betydelige inngrep i utmarka mellom E18 og Topdalselva, Ve/Dønnestad-området og Borga/Bøen.

Samlet vurderes konsekvensene med B-korridoren å være ubetydelig til liten negativ konsekvens,

der B3 vurderes noe dårligere enn B4 og B6 på grunn av inngrep i nærområdet til Ve skole.

For F-korridoren viser trafikkmodellen at trafikkmengdene langs dagens veg forbi Hamresanden blir

så nært opp mot 0-alternativet at positive konsekvenser her er marginale. Det er verdt å peke på

usikkerhetene knyttet til slike trafikkmodeller og at trafikkreduserendetiltak kan treffes langs dagens

rv. 41 som kan endre dette bildet en del. Strandområdene mot elva og fjorden nedenfor flyplassen

blir like tilgjengelige som i C-korridoren. F1 medfører betydelige inngrep i utmarka mellom E18 og

Topdalselva, nær tilsvarende som B6. F3 ligger i tunnel og har derfor ingen inngrep her. Samlet

vurderes F3 som svakt negativ, på linje med B4 og B6, mens F1 vurderes som dårligst med liten til

middels negativ konsekvens.
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Tabell 1: Sammenstilling av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv.

Korridor B C F

Nr.
Alternativ

Delområde
B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K

1 Øvre Timenes 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Hånes 0/+ 0/+ 0/+ 0/- 0/- 0/- 0/- 0/+ 0/+ 0/+ 0/+

3 Lauvåsen: regulert
landbruksområde

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Lauvåsen: bolig-
område med
omegn

+ + + -- -- -- -- 0/+ 0/+ 0/+ 0/+

6 Moneheia ++ ++ ++ +/++ +/++ +/++ +/++ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+

7 Hamresanden ++ ++ ++ ++ ++/+++ ++ ++/+++ 0/+ + 0/+ +

8 Hamre utmark 0/- 0/- - -

9 Hamrevann - - -/-- -/-- -/-- 0 0

10 Utmarka mellom
E18 og Topdalselva

- -/-- -/-- -/-- -/-- 0/- 0/-

11 Tveit skisenter 0 - 0/-

12 Vesvann nord --/--- -/-- 0

13 Dønnestad,
Vesvann sør og
Storemyr

-/-- -/-- -/-- -/-- -/-- - -

14 Ve skole - 0/- 0

15 Hamre, Ve,
Dønnestad innmark

-/-- -- -- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- - -

16 Ve, boligområde 0 -/-- -/--

17 Borgen --/--- -- --

18 Kjevikstranda -- -- -- -- -- -- -- --

19 Bøen innmark og
Borgeheia

- - -

20 Topdalselva 0 0 0 -/-- - -/-- - -/-- - -/-- -

21 Gjennomgående
gs-vegnett

+ + + + + + + + + + +

SAMLET KONSEKVENS - -/0 -/0 +/++ +/++ +/++ +/++ -/-- -/-- 0/- 0/-
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1 Tiltaksbeskrivelse

1.1 VEGSTANDARD

Valg av standard og geometrisk utforming er basert på Statens vegvesens vegnormaler.

Trafikkprognosene viser at ny rv. 41 må planlegges med fire kjørefelt fra E18 frem til kryss med

rv. 451, som er vegen inn til flyplassen. Rv. 41 er utformet i henhold til dimensjoneringsklasse H7

med linjeføring i tråd med H5. Vegen er planlagt for skiltet hastighet på 80 eller 90 km/ t avhengig

av alternativ. Vegen planlegges med to felt i hver kjøreretning og areal for fysisk midtdeler som

vist i Figur 1.

Gående og syklende skal bruke tilbud langs dagens veg rundt Hamresanden som igjen er knyttet

til gjennomgående gang- og sykkelveg langs E18. Det blir ikke tillatt for disse trafikantgruppene

langs ny rv. 41.

Tilknytning til E18 skjer i et ombygd planskilt kryss, mens overgangen mellom firefelts rv. 41 og

tofelts rv. 451 er planlagt som rundkjøring.
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igur 1: Tverrprofil for rv. 41, vegklasse H7, 20 meters vegbredde

v. 451 er planlagt som tofelts veg med adskilt gang- og sykkelveg. Aktuelle normalprofiler er vist

Figur 2 (B- korridoren) og Figur 3 (C- og F- korridorene). I B- korridoren er rv. 451 lagt nord for

llebanen og vegen er planlagt i henhold til dimensjoneringsklasse H5 og skiltet hastighet 80 km/

fra kryss med rv. 41 til avkjørsel til Forsvarets område. Dette tverrprofilet er vist i Figur 2. Den

iste strekningen av rv. 451 inn til flyplassterminalen planlegges i tråd med

imensjoneringsklasse H1 og med 60 km/ t som fartsgrense.

igur 2: Tverrprofil for rv. 451 i B- korridoren (til Forsvaret), vegklasse H5, 19 meter samlet vegbredde
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Alternativene i C- og F- korridorene krysser sør for rullebanen og er planlagt etter

dimensjoneringsklasse H1 og 60 km/ t skiltet hastighet fra Hamre til flyplassområdet. Tverrprofilet

for denne strekningen er i henhold til vegklasse H4, som vist i Figur 3.

Figur 3: Tverrprofil for rv. 451 i C- og F- korridorene, vegklasse H4, 16.5 meter samlet vegbredde

Det legges opp til planskilte kryssinger for gående og syklende, der det er behov for det.

Detaljerte vurderinger vil bli utført i neste planfase for det valgte alternativet.

1.2 VURDERTE TRASEER

Det er utredet alternative vegtraseer innenfor tre hovedkorridorer og linjene er vist i Figur 4.

Tabell 2 viser lengde på ny veg i de ulike alternativene, enten fra E18 ved Skjøringsmyr eller fra

Timenes. Dagens veg fra E18 ved Timenes til Kjevik er ca. 8 km.

Tabell 2: Strekningslengde for ny veg fra E18 til Kjevik (m)

Alternativ B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K
Fra Skjøringsmyr 6100 5800 6000 5380 5180 4410 4210

Fra Timenes 5420 5220 5140 4940

Figur 4: Oversikt over traseene som er utredet
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1.3 KORRIDOR B

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. 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 bro over Topdalselva i alle alternativer.

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.

Figur 5 viser de ulike veglinjene i B- korridoren.
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Figur 5: Veglinjer i B- korridoren

1.4 KORRIDOR C

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.
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Riksveg 451 krysser Topdalselva på ny bro og bøyer sørover og rundt søndre ende av

rullebanen. Forbi enden av rullebanen er det vurdert to ulike alternativer, enten å gå på utvidet

fylling i elven 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. Alternative

veglinjer i C- korridoren fremgår av Figur 6

Figur 6: Veglinjer i C- korridoren

1.5 KORRIDOR F

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. Fra Skjøringsmyr er det to prinsipielt ulike alternativer. F1 er en lang daglinje som går

felles med B- korridoren 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 F3 som utgjør en lang tunnel direkte

fra Skjøringsmyr til Hamre, under søndre ende av Hamrevann. Her er det ingen mellomliggende

kryss.

Mot flyplassen er F- korridoren sammenfallende med C- korridoren. Alternative veglinjer i F-

korridoren fremgår av Figur 7
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Figur 7: Veglinjer i F- korridoren
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2 Metode

2.1 HÅNDBOK 140

Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser legges til grunn for

konsekvensutredningen. Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for

beboerne i og brukerne av det berørte området. I analysen av nærmiljø vurderes hvordan tiltaket

svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområdene.

Indirekte har dette betydning for helse.

I følge håndbok 140 skal vurdering og analyse av ikke prissatte konsekvenser gjøres i tre trinn:

- Verdi - Vurdering av hvor verdifulle områdene er for nærmiljø og friluftsliv.

- Omfang - Vurdering av hvor stort inngrep tiltaket medfører i forhold til verdiene.

- Konsekvens - En samlet vurdering av verdi og omfang.

Metodikken for å vurdere konsekvenser deles inn i følgende arbeidstrinn:

- Planområdet blir delt inn i miljø eller områder, avhengig av fagtema.

- Vurdering av verdien på ulike områder i samsvar med kriterium fastsatt i håndbok 140.

- Vurdering av omfanget av endringene tiltaket vil medføre for det enkelte område, i samsvar med

kriterium fastsatt i håndbok 140.

- Konsekvensen for hvert område blir fastsatt ved å sammenholde områdets verdi med omfanget av

tiltaket.

- Samlet vurdering av hvert alternativ.

- Rangering av de ulike alternativene etter hvor store konsekvensene er for nærmiljø og friluftsliv.

2.2 KRITERIER FOR VERDIVURDERING

Verdivurderingen tar utgangspunkt i hvor tett befolket et område er og i hvor stor grad et område

blir benyttet til utendørsaktivteter. Ved verdisetting av lokaliteter er det skilt mellom områder som

er viktige for friluftsliv og nærmiljø, men konsekvens er vurdert samlet.
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Tabell 3:Oversikt over kriterier for verdivurdering

Liten verdi Middels verdi Stor verdi

Offentlige/ felles
møtesteder og andre
uteområder i byer og
tettsteder (plasser,
parker, løkker med
mer)

- Uteområder som er lite
brukt

- Uteområder som brukes
ofte/av mange

- Områder som har
betydning for barn og
unges fysiske utfoldelse

- Uteområder som brukes
svært ofte/av svært
mange

- Viktige områder for barn
og unges fysiske utfoldelse

- Områder som har
betydning for et større
omland

Vanlige boligfelt og
boligområder

- Lav boligtetthet og få
boliger

- Vanlige boligfelt og bolig-
områder

- Tette konsentrasjoner av
boliger

Øvrige bebygde
områder

1
- Lav bruks- og oppholds-

intensitet
- Ingen skoler, barnehager,
- Lite fritidstilbud for barn og

unge

- Middels bruks- og opp-
holdsintensitet

- Fritidstilbud der en del
barn og unge oppholder
seg

- Svært stor bruks- og opp-
holdsintensitet

- Grunnskoler/barnehager
eller fritidstilbud der
mange barn og unge opp-
holder seg

Offentlige/ felles
møtesteder og andre
uteområder i byer og
tettsteder (plasser,
parker, løkker med mer)

- Uteområder som er lite
brukt

- Uteområder som brukes
ofte/av mange

- Områder som har
betydning for barn og
unges fysiske utfoldelse

- Uteområder som brukes
svært ofte/av svært
mange

- Viktige områder for barn
og unges fysiske utfoldelse

- Områder som har
betydning for et større
omland

Veg- og stinett for
gående og syklende

- Veg- og stinett som er lite
brukt, og/eller som mange
føler ubehag og utrygghet
ved å ferdes langs

- Ferdselslinjer med flere
barrierer og/eller som
oppleves som omveier og
dermed er lite brukt

- Veg- og stinett som er mye
brukt

- Ferdselslinjer til sentrale
målpunkter

2

- Ferdselslinjer som er en
del av sammenhengende
ruter

- Sentrale ferdselslinjer for
gående og syklende som
er svært mye brukt, har
god framkommelighet, og
oppleves som trygge og
attraktive å ferdes langs

- Hovedferdselslinjer til
sentrale målpunkter.

Identitetsskapende
områder/elementer

- Områder/ elementer som
få knytter stedsidentitet til

- Områder/ elementer som
noen knytter steds-
identitet til

- Områder/ elementer som
svært mange knytter
stedsidentitet til

Friluftsområder - Områder som er mindre
brukt til friluftsliv

- Områder som brukes av
mange til friluftsliv

- Området som er særlig
godt egnet til friluftsliv3

- Områder som brukes
svært ofte/av svært
mange

- Områder som er en del av
sammenhengende
områder for langturer
over flere dager

- Områder som er attraktive
nasjonalt og internasjonalt
og som i stor grad tilbyr
stillhet og naturopplevelse

1
Offentlig og privat service, arbeidsplasser, skoler, fritidstilbud, knutepunkter, funksjonsblandede områder der også boliger inngår

2
Sentrale målpunkter er innfallsporter til turområder, skoler, arbeidsplasser, sentrumsområder og kollektivknutepunkter.

3
Områder som er spesielt godt egnet for fiske, jakt, padling, skøyter eller andre friluftsaktiviteter med spesielle krav til området
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2.3 KRITERIER FOR OMFANG OG KONSEKVENS

Omfang blir vurdert i en skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang. 2 Konsekvens blir

vist på en skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----)

og framkommer i konsekvensviften vist i Figur 8.

Tabell 4: Kriterier for omfangsvurdering av nærmiljø og friluftsliv etter håndbok 140.

Stort positivt
omfang

Middels positivt
omfang

Lite/intet
omfang

Middels
negativt omfang

Stort negativt
omfang

Bruks-
muligheter

Tiltaket vil i
stor grad
bedre bruks-
mulighetene
for området

Tiltaket vil
bedre
bruksmulighet
ene for
området

Tiltaket vil
ikke endre
bruksmulighet
ene for
området

Tiltaket vil
redusere
bruksmulighet
ene for
området

Tiltaket vil
ødelegge
bruksmulighet
ene for
området

Barriere for
ferdsel og
opplevelse

Tiltaket vil
fjerne
betydelige
barrierer
mellom
viktige mål-
punkter

Tiltaket vil i
noen grad
redusere
barrierer
mellom
viktige mål-
punkter

Tiltaket vil i
liten grad
endre
barrierer

Tiltaket vil i
noen grad
medføre
barrierer
mellom
viktige mål-
punkter

Tiltaket vil
medføre
betydelige
barrierer
mellom
viktige mål-
punkter

Attraktivitet Tiltaket vil i
stor grad
gjøre området
mer attraktivt

Tiltaket vil
gjøre området
mer attraktivt

Tiltaket vil
stort sett ikke
endre
områdets
attraktivitet

Tiltaket vil
gjøre området
mindre
attraktivt

Tiltaket vil i
stor grad
redusere
områdets
attraktivitet

Identitets-
skapende
betydning

Tiltaket vil i
stor grad øke
områdets
identitets-
skapende
betydning

Tiltaket vil
øke områdets
identitets-
skapende
betydning

Tiltaket vil
stort sett ikke
endre
områdets
identitets-
skapende
betydning

Tiltaket vil
forringe
områdets
identitets-
skapende
betydning

Tiltaket vil
ødelegge
områdets
identitets-
skapende
betydning
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Figur 8: Konsekvensviften, fra Håndbok 140.

2.4 AVBØTENDE TILTAK

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurdering av omfang.

Andre tiltak som blir anbefalt for å redusere negative virkninger, skal omtales som avbøtende

tiltak. Mulige avbøtende tiltak er omtalt for hvert delområde.

2.5 AVGRENSING MOT ANDRE TEMA

I mange tilfeller vil nærmiljø og friluftsliv ha betydning for og berøre andre fagtema. Skillelinjen

mellom temaene går på at det er ulike aspekter som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved

at de samme aspekter konsekvensvurderes innfor flere tema er det definert følgende

avgrensninger:

- Områdenes betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de som bor i eller er brukere av et

område vurderes i denne rapporten. Områdenes visuelle kvaliteter behandles under tema

landskapsbilde.

- Identitetsskapende områder eller elementer for beboere eller brukere skal vurderes her. Dette kan

for eksempel være viktige møteplasser, kulturminner/-miljøer eller naturelementer.
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Konsekvensen av støy og luftforurensning berører flere tema. Det er derfor gjort følgende

avgrensninger:

- Plager og redusert livskvalitet knyttet til innendørs støy er behandlet som prissatt konsekvens.

- Plager av luftforurensning ved bolig behandles som prissatt konsekvens.

- Eventuelle problemer knyttet til forkortet livsløp som følge av lokal luftforurensning gis en omtale

under prissatte konsekvenser.

- De visuelle virkningene av eventuelle støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra vegens omgivelser

vurderes under landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av

støy, støytiltak, luftforurensning og lokalklimatiske endringer vurderes under nærmiljø og friluftsliv.

- Soppsanking, bærplukking, jakt og fiske som fritidsaktiviteter behandles i denne rapporten, mens

bær, fisk og vilt som matressurser behandles under tema naturressurser. Bestander av planter og

dyr vurderes under tema naturmiljø.

- Innløsing av boliger er en prissatt konsekvens og inngår i kostnadsoverslaget og er dermed ikke

med i vurderingen av nærmiljøet. Betydningen av at boliger blir borte for det gjenværende

nærmiljøet skal imidlertid vurderes her.

- Sykling og gange som lek på friområder vurderes i denne rapporten, mens gange og sykling som

transportform kan prissettes og beregnes i EFFEKT dersom man har data for trafikkomfang i før og

etter-situasjonen. Der dette ikke beregnes skal virkningene omtales her.
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3 Konsekvensutredning

3.1 BESKRIVELSE AV OMRÅDET

3.1.1 Generelt

I forbindelse med registreringsarbeidet og annet kommunalt planarbeid er det innhentet

informasjon om nærmiljø og friluftsliv i Tveit fra representanter fra Kristiansand kommune. I tillegg

er det innhentet opplysninger fra beboere i området, bl.a på åpent informasjonsmøte som ble

holdt 17.januar 2013. Rapporten «Innenfor Varoddbrua» er barn og unges innspill til

kommuneplanen 2010-2020. Rapporten gir mange relevante opplysninger om planområdet, og

en del er benyttet i planarbeidet.

Området har gode nærmiljøkvaliteter og gode muligheter for variert friluftsliv. De fleste

boligområdene ligger i umiddelbar nærhet til grønne områder som dekker behovet for lek og

utendørs opphold. Både sommer og vinter kan det drives friluftsliv både ved sjøen og i marka.

Rv 41 bidrar til en del ulemper i planområdet. Spesielt på Hamresanden utgjør vegen en barriere

mellom boligbebyggelsen og strandområdene, og de nærmeste boligene er plaget av støy og

vegens nærføring. Luftforurensing anses å være et lite problem langs rv41. Flyplassen preger

også folks nærmiljø. Spesielt på Bøen-Ryen er en del boliger utsatt for flystøy.

3.1.2 Boligbebyggelse

De store sammenhengende boligområdene i og omkring planområdet er: Timenes/Hånes som

ligger like utenfor utredningsområdet vest for rv41, Lauvåsen som ligger helt sør i

utredningsområdet og Moneheia sørøst for Hamresanden. Lauvåsen er et helt nytt boligområde

under utbygging. Videre ligger det et relativt stort boligområde ved Ryen, like utenfor planområdet

i nordøst.

Utover disse større boligområdene er bebyggelsen i området spredt langs rv. 41/rv. 451 med

landbruksbebyggelse og spredte eneboliger. Selve Hamresanden-området inneholder mange

boliger, men har en annen karakter enn de større sammenhengende boligområdene. Nord for

Topdalsveien (rv 41) like øst for Hamresanden ligger det et nytt bofelleskap for rusmisbrukere

som er verdt å nevne i denne gjennomgangen.

3.1.3 Øvrig bebyggelse

Sørøst (?) for planområdet ligger Sørlandsparken som er et stort område med

næringsbebyggelse. Her er handlesentra og forretninger som fører plasskrevende varer samt

ulike kontorbedrifter og annen næring. Det er få, om noen boliger i Sørlandssenteret.
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Ved Hamresanden, vest for rv. 41 ligger en stor campingplass og et hotell med flere bygninger

tilknyttet turistnæringen. Bebyggelsen ved flyplassen er preget av ulike bygg og anlegg for sivil

luftfart samt Forsvaret sitt område med brakker, lagerhaller og diverse servicebygg.

3.1.4 Møtesteder og uteområder

På Hånes/Timenes er det flere møtesteder med betydning for nærmiljøet. Her ligger Hånes,

Vigsvoll og Heståsen skoler og flere barnehager. Tilknyttet de ulike boligfeltene er det også flere

lekeplasser og mindre parker. I området er det også mindre sentra med dagligvarebutikker og

andre servicetilbud som fungerer som møtesteder.

Ved Lauvåsen er det etablert et forretningsbygg med ulike tilbud til nærmiljøet. I det boligfeltet

som er under utbygging er det også etablert flere felles uteoppholdsområder som lekeplasser etc.

Kvalitetene i dag er noe uferdige, men med tiden blir disse viktige elementer for nærmiljøet. Her

er også satt av areal til ny skole i reguleringsplanen, men den er ikke en del av 0-alternativet. I

dag går elevene som bor ved Lauvåsen på skole på Hånes.

Mellom Moneheia og Hamresanden, langs rv. 41 ligger det et lite nærmiljøsenter med butikk,

bensinstasjon og bedehus. Videre er det få tilrettelagte, allment tilgjengelige møteplasser i

boligfeltet ved Moneheia.

Ved Hamresanden er det særlig badestranden og ballbanene, skaterampene og lekeapparatene

samt barnehagen som er viktige møteplasser for nærmiljøet. Resten av dette store friluftsområdet

spiller selvsagt også en sentral rolle, men faktorene som gjør at dette området tilegges verdi er i

større grad områdets rolle som friluftsområde enn som møteplass for nærmiljøet.

Skoleområdet på Ve med fotballbane og andre lekeanlegg er et viktig møtested for Tveit bydel.

Refshalen gård barnehage i Dønnestadveien er også verdt å nevne i denne delen av området.

3.1.5 Veg- og stinett for gående og syklende

Langs hovedvegene i utredningsområdet er det stort sett godt utbygd infrastruktur for gående og

syklende. E18 langs hele utredningsområdet har løsninger for myke trafikanter i egen trasé.

Fra krysset mot Lauvåsen til Hamresanden er det ikke gang-/sykkelveg langs rv. 41. Her har

gående og syklende mulighet til å bruke Hånesveien og Grovikveien i boligfeltet vest for

Topdalsvegen frem til sørenden av Hamresanden for å unngå å bruke riksvegen. Fra sørenden

av Hamresanden til krysset mot campingplassen og Moneheia er forholdene for myke trafikanter

ikke optimale. Gang-sykkeltraseen som kommer ned fra Hånes¬/Grovik krysser rv. 41 i et

fotgjengerfelt ganske snart etter å ha lagt seg langs riksvegen. Herfra er det vekslende

gang-/sykkelveg og fortau frem til avkjøringen mot Balchens veg. Mot Hamre er det ingen

løsninger for myke trafikanter langs riksvegen slik at disse enten må benytte en smal gruslagt sti

på oversiden av selve Hamresanden, eller lokalvegene gjennom Moneheia boligfelt frem til gang-

sykkelvegen som begynner ved Tveit Menighetshus. Videre langs rv. 41 er det gang-/sykkelveg

gjennom hele planområdet. Det er ikke egen trasé for myke trafikanter mot lufthavnen fra krysset

rv. 41/ rv. 451. Kalvåsvegen fra rv. 41 til Ve skole har fortau frem til skoleområdet

I utbyggingsområdet på Lauvåsen er det planlagt og til dels etablert fullverdige løsninger for

gående og syklende i egen trasé. Med denne utbyggingen er det etablert en god forbindelse for

gående og syklende mellom boligområdene Hånes, Timenes og Lauvåsen og arbeidsplassene i

Sørlandsparken.
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Det er registrert flere stier og traktorveier i skogsområdene mellom E18 og Topdalselva. Der

disse knytter seg mot boligområder, parkeringsmuligheter og gang-/sykkelveger finner vi de

viktigste innfallsportene til friluftslivs- områdene i dette skogsområdet.

3.1.6 Identitetsskapende områder og elementer

Med identitetsskapende elementer menes det natur- eller kulturbetingete elementer/områder som

er viktige med tanke på å skape en tilhørighet til lokalmiljøet. Slike elementer vurderes ut fra hvor

mange som kan forventes å knytte stedsidentitet til området eller objektet.

Like utenfor utredningsområdet er Kristiansand dyrepark et område som kan sies å være

identitetsskapende for hele landet eller i alle fall hele landsdelen. Hamresanden med friområdet

er vurdert å ha regional betydning som stedsidentitetsskapende element. Dette er en av de mest

kjente sandstrendene på Sørlandet.

Topdalselva spiller også en rolle som identitetsskapende element i området, sammen med

kulturlandskapet og gårdsbebyggelsen. Disse elementene vil også vurderes under deltema

landskapsbilde. I forhold til kriteriene for verdivurdering under nærmiljø og friluftsliv er disse

vurdert å spille en lokal rolle som identitetsskapende elementer. Ve skole med omkringliggende

idrettsanlegg spiller en viktig rolle som identitetsskaper lokalt.

I marka mellom E18 og rv. 41 er det ikke avdekket elementer som kan sies å være

identitetsskapende ut over det lokale nivået. Eksempler på slike elementer i dette området kan

være populære raste-/leirplasser ved lysninger i skogen, vann eller utsiktspunkter.

Kristiansand lufthavn Kjevik er et element mange kan knytte identitet til. Dette skyldes lufthavnen

sin rolle som innfallsport til landsdelen og vurderes ikke med tanke på nærmiljø og friluftsliv.

3.1.7 Friluftsområder

I utredningsområdet er det Hamresanden og sørbredden av Tovdalselvas utløp som står frem

som det viktigste friluftsområdet. Ellers er friluftsverdiene knyttet til skogsområdet mellom E18 og

rv. 41 og diverse mindre områder ved sjøen og langs elva.

I skogen mellom E18 og rv. 41 er det daler og turveger fra Hamre og Ve mot Hamrevann og

Vesvann som er mest benyttet. Ved disse vannene er det også delvis opparbeidede områder

som er populære. Det er i hovedsak beboere omkring disse områdene som benytter dem til

friluftsliv. Deler av skogsområdet er også i bruk av barnehager og skoler som turområder.

Nord for utredningsområdet ved Dønnestadmoen er det lysløype som er mye brukt av

innbyggerne i Tveit bydel. Her kjøres det også opp skiløyper om vinteren.

Tveit skisenter er et populært tilbud til befolkningen i Kristiansand, som det eneste skisenteret i

umiddelbar nærhet. Her kan det være usikre snøforhold, så området er brukt i begrensede

tidsrom i løpet av sesongen.

I utredningsområdet drives det sportsfiske og jakt. Topdalselva er en populær lakse- og

sjøørretelv, og i vannene drives det noe fritidsfiske. Vesvann og Langsvann inngår i ordningen

med fellesfiskekort i Kristiansand. Det foregår relativt lite fiske fra land i nedre del av Topdalselva

grunnet vanskelig tilkomst og krav om tillatelse fra grunneier. Det foregår jakt på elg og rådyr i

området.
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Figur 9: Registrering av nærmiljø og friluftslivskvaliteter
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3.2 INNDELING I DELOMRÅDER OG VERDISETTING

Influensområdet er delt inn i følgende delområder for vurdering av verdi for nærmiljø og friluftsliv:

Områdenummer Områdenavn

1. Øvre Timenes

2. Hånes

3. Lauvåsen: regulert landbruksområde

4. Lauvåsen: regulert grøntstruktur

5. Lauvåsen: boligområde m. omegn

6. Moneheia

7. Hamresanden

8. Hamre utmark

9. Hamrevann

10. Utmarka mellom E18 og Topdalselva

11. Tveit skisenter

12 Vesvann nord

13. Dønnestad, Vesvann sør og Storemyr

14. Ve skole

15. Hamre, Ve, Dønnestad innmark

16. Ve, boligområde

17. Borgen

18. Kjevikstranda

19. Bøen innmark og Borgeheia

20. Topdalselva

21. Gjennomgående gang- og sykkelvegnett
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3.2.1 Delområde 1. Øvre Timenes

Området er preget av spredt boligbebyggelse og innmark ispedd skogsområder. E18 og Timeneskrysset er

dominerende i området og danner en barriere for gående og syklende. En kulvert sør for Timeneskrysset

reduserer denne barrierevirkningen noe. Selv om veganlegget i dag inneholder tiltak for støyskjerming er

området utsatt for trafikkstøy. Friluftsinteressene i området knytter seg i hovedsak til utmarksarealene og

lokalveiene i området. Området er vurdert å være relativt hyppig i bruk som følge av nærheten til

boligområdet Hånes/Timenes. Området vest for E18 er tatt med i vurderingen som viktig innfallsport til

friluftsområdene rundt Fivann og Drangsvann. Innenfor området ligger Timenes gårdsbarnehage, med 24

plasser.

Området er vurdert å ha middels verdi.

3.2.2 Delområde 2. Hånes

Området er et stort sammenhengende boligområde meg forholdsvis høy boligtetthet. I tillegg rommer

området 3 skoler, 6 barnehager flere idrettsanlegg og badeplasser ved fjorden. Området ligger for en stor

del utenfor utredningsområdet, men er likevel vurdert i denne rapporten.

Området er vurdert å ha middels til stor verdi

3.2.3 Delområde 3. Lauvåsen: regulert landbrukssområde

Dette er ett av tre delområder som ligger innenfor utbyggingsområdet ved Lauvåsen. Delområde 3 og 4

ligger innenfor reguleringsplan nr.1184, Lauvåsen felt N1, N4 og N5. Tiltakene etter denne

reguleringsplanen er del av 0 alternativet og verdiene er vurdert med utgangspunkt i fullt utbygd plan.

Delområde 3 tilsvarer delområde JS i reguleringsplanen og er planlagt ubebygd og skal fremstå som i dag.

Området er kupert og vanskelig tilgjengelig. Nærheten til boligområdene på Hånes og Lauvåsen gjør at det

er et visst potensial for friluftsliv her, men som et restareal klemt inne mellom industri, Håneskrysset og

rv41 blir det neppe særlig populært i så henseende.

Området er vurdert å ha liten verdi

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor
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Figur 10 Skråfoto: Lauvåsen/Timenes med delområder

3.2.4 Delområde 4. Lauvåsen: regulert grøntstruktur

Dette området er i reguleringsplan nr.1184 regulert som et større grøntstrukturområde med turveier som

skal knytte seg sammen med boligområdene på Lauvåsen for øvrig. Når boligområdet er ferdig etablert er

det trolig at dette området vil bli hyppig benyttet som nærturterreng når det forutsettes at turveiene

etableres etter gjeldende krav til universell utforming etc.

Området ligger kloss inntil et næringsareal som er under utbygging og relativt nært E18.

Nærføringsproblematikk som støy og mulig opplevd utrygghet særlig for barn og unge trekker ned

verdivurderingen noe.

Området er vurdert å ha liten/middels verdi.

3.2.5 Delområde 5. Lauvåsen: Boligområde med omegn

Området omfatter boligfeltet som er delvis etablert i tråd med delområde B4 i reguleringsplan nr. 804

Lauvåsen boligområde samt de deler av felt N3 som er under bygging eller etablert (Lauvåsen

helsesenter).

Boligfeltet er vurdert som et vanlig boligfelt uten særlige verdiøkende elementer som skoler, barnehager

etc. Det er planlagt lekeplasser i området og tilgang på nærturterreng er normalt gode. Det er lagt opp til

gode forhold for gående og syklende, med egen trasé mot Sørlandsparken og Hånes.

Innenfor området ligger det også et bofelleskap for bostedsløse ved Topdalsvegen.

Området er vurdert å ha middels verdi

Liten Middels Stor

1
2

5
3

4

Liten Middels Stor
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3.2.6 Delområde 6. Moneheia

Området omfatter boligområdet på Moneheia som ligger i Åssiden ovenfor Hamresanden øst for rv. 41.

Boligområdet består hovedsakelig av eneboliger. Nord og vest i området er det innslag av flere funksjoner

som butikk, bensinstasjon, forsamlingslokale og barnehage. Her er også utendørs fellesareal som er i bruk

som lekeareal for barn og unge. Helt øverst i feltet er det et utsiktspunkt som er hyppig i bruk av beboerne i

området

Rv. 41 danner en barriere mellom dette boligområdet og Hamresanden. Riksveien har ikke et fullverdig

tilbud til gående og syklende fra bensinstasjonen og sørover. Dette bidrar til forsterket barrierevirkning og

et økt inntrykk av trafikkfare. Utearealene langs riksveien er også noe utsatt for støy.

Ulemper knyttet til nærføring til rv. 41 samt relativt få fellesområder og -funksjoner gjør at dette området er

vurdert til å ha noe lavere verdi enn delområde 2

Området er vurdert å ha middels/stor verdi.

Figur 11: Skråfoto: Moneheia med delområder

Liten Middels Stor

6

7

8
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3.2.7 Delområde 7. Hamresanden

Hamresanden er et mye brukt friluftsområde. Strandområdet blir benyttet av folk fra hele

Kristiansandsregionen og er også et viktig turistmål i landsdelen. I området finner vi campingplasser,

ferieleiligheter og et hotell. Området henvender seg mot Topdalsfjorden og Topdalselva.

Den ca.650 m lange sandstranden mot Topdalsfjorden er karakteristisk i delområdet. Den har fine kvaliteter

og brukes mye. Dagens Rv. 41 ligger over en strekning helt inntil stranda og begrenser bruksmulighetene

noe. Vegen framstår som en barriere mellom boligområdene og strandområdene. Vegens nærføring og

støy trekker ned bruksverdien til strandområdene i Hamresandbukta.

Bilde 1: Fra innerst i Hamresandbukta

Strandområdene i Hamresandbukta fortsetter rundt Fugløya og oppover langs Topdalselva. Denne

sammenhengende sandstranda er ca 3 km lang, og har svært gode bruksmuligheter. I forbindelse med

campingplassene og strandområdene er det opparbeidet fotballbane og lekeplass og anlagt gangveier. Det

er også etablert rampe ned til sjøen for å tilrettelegge for bading. Campingplassene og hotellet setter preg

på stedet og er identitetsskapende.

Hamretun barnehage har 30 plasser og bruker nærområdet i sine uteaktiviteter.

Et par hundre meter oppover langs bredden av Topdalselva ligger en liten småbåthavn. Gjeldende

reguleringsplan omfatter en småbåthavn med 55 plasser med tilhørende parkering og båtopplag.

Strandområdene har kvaliteter som skiller seg positivt ut i planområdet og i regionen for øvrig og har

regional verdi.

Området er vurdert å ha stor verdi.

Liten Middels Stor
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3.2.8 Delområde 8. Hamre utmark

Området gjelder den delen av skogsområdet mellom E18 og rv. 41/Topdalselva som ligger nærmest

boligområdene Moneheia og Lauvåsen.

Friluftsinteressene i dette området knytter seg i hovedsak til områdets rolle som nærturterreng for

beboerne. Området har flere mindre stier og skogsveier og er innfallsport til Hamrevannet fra Moneheia.

Området er vurdert å ha liten til middels verdi.

3.2.9 Delområde 9. Hamrevann

Hamrevann benyttes en del til bading og fisking. Det er de vestre deler som benyttes mest, og av beboere i

Moneheia og Hamre. Lett atkomst på stier inn fra Moneheia boligområde, og på driftsveg/turveg fra Hamre.

De østre deler benyttes i mindre grad, og det er svært lite ferdsel inn til området i fra sør. Hamrevann og

strandsonen har fine naturkvaliteter og et uberørt preg og er svært godt egnet for friluftsliv. Her vil detg

være muligheter for å legge en turløype rundt vannet. Området vil få stor betydning som friluftsområde i et

framtidig boligområde rundt Hamrevann, men dette er ikke et premiss i denne vurderingen.

Området er vurdert å ha middels verdi.

Bilde 2: Fra Hamrevann

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor
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3.2.10 Delområde 10. Utmarka mellom E39 og Topdalselva

Dette er et sammenhengende småkupert skogsområde med begrenset bruk og begrenset potensial for

friluftsliv. Området er vanskelig tilgjengelig, men har kvaliteter som kan være attraktive som ro og stillhet i

et relativt bynært område. Det er få stier og tilrettelagte elementer i området.

Området er vurdert å ha liten verdi.

3.2.11 Delområde 11. Tveit skisenter

Tveit skisenter er den eneste slalåmbakken i Kristiansand kommune. Den er eid av Tveit IL og drives på

dugnad. Bakken er ca 450m lang og har høydeforskjell på ca 80m fra bunn til topp. Anlegget har

snøkanoner for produksjon av kunstsnø, og tråkkemaskin. Antallet driftsdager har variert de seneste år.

Skibakken blir en del benyttet til terrengsykling i sommerhalvåret. I mai 2012 ble det arrangert Norgescup i

utforsykling.

Området er vurdert å ha middels verdi.

3.2.12 Delområde 12. Vesvann nord

Området omfatter Nordre del av Vesvann med omkringliggende areal samt området langs vegen fra

skoleområdet på Ve opp til vannet. Vesvann er et yndet turmål for barn og unge i området. Vannet brukes

til fisking, bading og padling. Det er tilrettelagt en strand i nordre enden av vannet. Nærheten til skolen

forsterker områdets potensial som friluftsområde. Bruksintensiteten avtar jo lenger sørover i området man

kommer.

Området er vurdert å ha middels verdi

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Bilde 3: Fra Tveit skisenter
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3.2.13 Delområde 13. Dønnestad, Vesvann sør og Storemyr

Området omfatter Dønnestad utmark og søndre del av Vesvann. Også dalføret mellom Vesvann og

Skjøringsmyr er inkludert i dette arealet. Ved Dønnestad er det flere tur- og skogsveger som fører innover

mot Vesvann og skogsområdene innenfor. Fra Skjøringsmyr mot Vesvann går de et drag gjennom et

dalføre med flere mindre tjern og myrer. Her er det en skogsvei som er noe brukt til friluftsliv.

Området er vurdert å ha liten til middels verdi

Bilde 4: Vesvann mot nordvest

3.2.14 Delområde 14. Ve skole

Ve skole ble bygd i 1959 er kombinert barne- og ungdomsskole (1-10) med 55 ansatte og 382 elever.

(september 2012) Skolen har elever fra hele Tveit, og 60 % av elevene har rett til skoleskyss. Skolen

bruker nærområdene til uteaktiviteter, og skolen er et samlingssted for nærmiljøet. Det er vedtatt bygging

av ny idrettshall i tilknytning til skolen. På en av gårdene ved skolen er det et ridesenter.

Området er vurdert å ha stor verdi.

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor
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3.2.15 Delområde 15. Hamre, Ve, Dønnestad innmark

Dette er det store åpne jordbruksområdet langs østbredden av Topdalselva mellom Hamre og Dønnestad.

Området er preget av innmark og spredte gårdstun. I vekstsesongen er dyrket mark lukket for allmenn

ferdsel. Området er noe brukt vinterstid av lokalbefolkningen, men bruken er vurdert å være marginal. Det

vil finnes variasjoner av bruksintensitet innenfor området, men på dette plannivået er det formålstjenlig å

vurdere området samlet. Området er støyutsatt som følge av nærheten til lufthavnen og i mindre grad rv41.

Området er vurdert å ha liten verdi.

3.2.16 Delområde 16. Ve, boligområde

Arealet mellom fv. 2 mot Dønnestad og Vesveien skiller seg ut fra resten av området som er omtalt under

delområde 15 med en noe høyere boligtetthet og nærheten til Ve skole. Det er også en barnehage i

området, Revshalen gård barnehage. Det er derfor vurdert at nærmiljøverdiene i dette området er noe

høyere enn for det øvrige jordbrukslandskapet.

Området er vurdert å ha liten/middels verdi.

Figur 12: Skråfoto: Ve med delområder

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

14.

16.

13.
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3.2.17 Delområde 17. Borgen

Området omfatter arealet omkring Nordenden av Bøen bru sør for rv. 41 mot Ryen. Arealet omfatter også

dagligvarebutikken litt lenger oppe langs riksvegen.

Området er preget av dyrket mark ispedd eneboliger. Det er vurdert at området er noe brukt av

lokalbefolkningen til turer ned mot elva. Det er også flere båtplasser i elva. Bruken av disse er i første rekke

knyttet til delområde 20, men denne aktiviteten gjør seg også gjeldende lenger inne fra bredden.

Området er vurdert å ha liten/middels verdi.

3.2.18 Delområde 18. Kjevikstranda

Dette er mindre strandområder som ligger i den smale sonen mellom flyplassen og Topdalsfjorden.

Områdene brukes forholdsvis lite, og da hovedsakelig av beboere i Ryen/Tveit. Områdene er støyutsatt,

men har fine kvaliteter til tross for nærheten til flyplassen. De er avsatt som friområder i reguleringsplan for

Kjevik, og det er forutsatt opparbeidet kyststi.

Området er vurdert å ha middels verdi.

Bilde 5: Skogsvei i Borgeheia

3.2.19 Delområde 19. Bøen innmark og Borgeheia

Området omfatter det spredtbygde landbruksområdet mellom lufthavnen og Ryen samt skogsområdene

mot Borgeheia. Det er noe friluftslivsaktivitet i området. Forsvarets bruk av området reduserer verdien som

friluftsområde en del. Det er også utsatt for støy fra lufthavnen.

Området er vurdert å ha liten verdi

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor
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Bilde 6: Topdalselva

3.2.20 Delområde 20. Topdalselva

Topdalselva er ei populær lakselv, men den delen av elva som renner gjennom utredningsområdet er

relativt lite i bruk. Det er flere båtfester langs bredden som øker bruksverdien noe. Stort sett hele bredden

unntatt Hamresandsområdet er utilgjengelig enten som følge av innmark, vegetasjon eller er fysisk gjerdet

inne ved rullebanen. Elva her en identitetsskapende rolle i området.

Området er vurdert å ha liten/middels verdi.

3.2.21 Delområde 21. Gjennomgående gang- og sykkelvegnett

Med unntak av strekningen langs rv. 41 fra Lauvåsen til Hamre er det et godt utbygd hovednettverk for

sykkel i området. Topografien gjør også at sykling er populært og et godt tilbud både som transportmiddel

og til rekreasjon. Det er i dag gode forbindelser mellom de mest sentrale målpunktene rundt området som

Sørlandsparken, Hånes og innover mot Kristiansand sentrum. Det er også gode forbindelser mellom

Dønnestad, Kjevik, Ryen og skoleområdet på Ve.

Sykkelvegnettet er vurdert å ha middels verdi.

Bilde 7: Gang/sykkelveg mot Ryen

Liten Middels Stor

Liten Middels Stor
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Figur 13:Verdikart Nærmiljø og friluftsliv
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3.3 OMFANG OG KONSEKVENS

3.3.1 Generelt for alle områdene

Verdivurderingen av nærmiljø og friluftsliv har tatt utgangspunkt i bruksintensitet innenfor

identifiserte lokaliteter. Omfanget vurderes i forhold til tiltakets virkninger for beboere i nærmiljøet

og brukere av friluftsområder. Alle 21 lokaliteter for tema nærmiljø og friluftsliv er på en eller

annen måte berørt av framføring av ny veg. For delområde 7, 8 og delvis 2 gjelder dette

konsekvenser av endret trafikkbilde på dagens rv. 41. Verdikart er vist sammen med

trasealternativene på Figur 13.

Støy er et vurderingstema som vurderes under prissatte konsekvenser, men som også under

nærmiljø og friluftsliv. Vurderingen i denne rapporten er begrenset til vurdering som omfatter:

“Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av støy.

Støyreduserende tiltak som støyavskjerming inngår som del av prosjektet og ikke som avbøtende

tiltak i utgangspunktet. Det er dermed konsekvens etter at støyreduserende tiltak er inkludert som

skal vurderes.

En av målsetningene med dette prosjektet er å redusere barrierevirkningen som følge av dagens

veg og Hamresanden. Grunnlaget for å vurdere eventuell positiv konsekvens for disse områdene

(delområde 6 og 7) er mengden trafikk som i følge gjeldende trafikkmodeller ligger igjen på

dagens veg og etablering av gang-/sykkelveg langs dagens rv. 41 der dette ikke er etablert i dag
4
.

Tabell 5: Trafikkprognoser 2040

Rv. 41

E18 - Lauvåsen

Rv. 41

Lauvåsen -

Hamresanden

Rv. 41

Hamresanden -

kryss, ny veg.*

Rv. 41

Hamresanden -

Ve/Dønnestad

Rv. 41

Ve/Dønnestad -

Bøen

Rv. 451

Bøen - Kjevik

2010 12 500 9 600 7 800 6 600 3 600

Alt.0 28 900 18 900 15 940 14 500 11 500

B3 15 900 4 100 1 100 730 11 600

B4 16 100 4 260 1 300 740 11 700

B6 16 100 4 500 1 600 1 000 11 500

C5 32 000 3 500 610 8 500 6 000 2 300

C6 32 000 3 500 610 8 500 6 000 2 300

F1 25 100 15 300 13 200 7 400 6 000 2 400

F3 23 300 13 300 12 100 7 700 6 200 2 400

* Strekningen mellom avkjørsel til Moneheia og kryss mot ny veg. Gjelder korridor C og F

Tabell 5 viser prognoser for hvordan trafikken vil fordele seg på dagens vegnett etter at de ulike

alternativene er etablert, og hvilke trafikkmengder som forventes dersom ny veg ikke etableres

(alt.0). Det oppnås størst reduksjon i trafikkmengde ved Hamresanden med alternativene i

korridor B og C. Prognosene viser videre at trafikken langs dagens veg mellom Hamre og Ve vil

være tilnærmet lik dagens nivå for alternativene i C-korridoren mens den samme strekningen vil

få betydelig redusert trafikk ved å velge B-alternativene.

4
Svv: Notat «Vegstandard» 19.februar 2013.
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Ved siden av redusert barrierevirkning vil redusert trafikk langs dagens veg også redusere andre

nærføringsproblemer som støy og luftforurensning og kunne bidra til bedre trafikksikkerhet, selv

om sistnevnte ikke er tema i denne rapporten.

3.3.2 Korridor B

Korridor B går fra Skjøringsmyrkrysset og gjennom utmarka mellom Hamre- og Vesvann i

dagen. Her vil ny veg danne en betydelig barriere i landskapet. Det er likevel slik at ferdsel

på tvers av dette terrenget i dag er begrenset slik at omfanget for friluftslivet ikke er vurdert

som alvorlig negativt. For friluftslivet i utmarka vil de største konsekvensene komme i

delområde 13 i dalføret mellom Skjøringsmyrkrysset og Vesvann. Her vil ny veg redusere

dagens kvaliteter betydelig. Selv om områdene som blir berørt av ny veg kan gjøre disse

områdene mindre egnet til friluftsliv enn i dag, kan ny veg gjøre området mer tilgjengelig. Slik

sett kan de negative konsekvensene bli utliknet eller sågar bikke over i positiv retning

dersom tiltaket bygges slik at det innbyr til bruk av friluftsområdet. Det er lagt opp til at tilbud

for gående og syklende skal løses via lokalt vegnett
5
. Ettersom tiltaket ikke legger opp til

parkeringsmuligheter eller gang sykkelveg langs traséen er det vurdert at ny veg ikke bidrar

til bedre tilgang til området.

Det som skiller de tre traséene i korridor B er hvordan de passerer Ve-området. B6 og B4

ligger i dagen, men konsekvensene er ikke dramatisk negative grunnet få store verdier her.

B3 går under skoleområdet og vil dermed ikke har vesentlig negative konsekvenser for dette,

men krysser delområde 12 på en måte som er vurdert å være uheldig. Vegen er planlagt i en

større fylling tvers over dalføret. Vegen mot Vesvann legges i kulvert og opprettholder

dermed tilgangen, men vegen vil likevel være en betydelig negativ endring av områdets

funksjon som innfallsport til et friluftsområde.

Alternativ B4 vil også, men i mindre grad, ha negative konsekvenser for delområde 12. Ny

veg i denne traséen vil endre støybildet i et område som i dag har relativ stillhet som en

viktig kvalitet. Det er forutsatt en form for støyskjerming i dette området, men det er

vanskelig å skjerme fullstendig og vegen kan også redusere områdets visuelle kvaliteter som

i sin tur kan påvirke områdets attraktivitet som friluftsområde.

Når det gjelder områdene på nordsiden av Topdalselva er det vurdert at alternativ B3 har

noe større negative konsekvenser enn de to andre som er planlagt å krysse elva sør for B3.

Dette skyldes at nærmiljøet i delområde 17 og 19 vil miste noe mer attraktivitet ved B3.

En av målsetningene med dette prosjektet er å redusere barrierevirkningen dagens veg har

ved Hamresanden. Grunnlaget for å vurdere eventuell positiv konsekvens for disse

områdene (delområde 6 og 7) er mengden trafikk som i følge gjeldende trafikkmodeller ligger

igjen på dagens veg og etablering av gang-/sykkelveg langs dagens rv. 41 der det ikke er

slik i dag (jfr.Tabell 5).
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Tabell 6: Konsekvensvurdering korridor B

5
Unntatt i anleggsfasen med utsprengning av tunnel

Del-
områder

Omfang Konsekvens
Kommentar

B3 B4 B6 B3 B4 B6

1 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ Vurderingen gjelder konsekvenser som følge av
bortfall av trafikk på eksisterende rv. 41.
Konsekvensene er redusert barrierevirkning, økt
attraktivitet og bedrede bruksmuligheter. Lik
vurdering uavhengig av alternativ. Spiller en rolle
i samlet rangering av traséer.

2 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+

3 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0

5 + + + + + +

6 ++ ++ ++ ++ ++ ++

7 ++ ++ ++ ++ ++ ++

9 - - -/- - - - -/- -
Støypåvirkning: Et noe større område blir påvirket
av B6

10 --/--- --- --- - -/- - -/- - Barrierevirkning og støy

11 0 - 0/- 0 - 0/-

Nærføring- og støyproblematikk mindre relevant
for funksjonen som alpinanlegg enn for stille
friluftsområder.

12 --/--- - 0 - -/- - - -/- - 0
Barrierevirkning, økt støy og redusert attrakt-
ivitet.

13 - - - - - - -/- - -/- - -/- -

Gjelder barrierevirkning, støy og redusert
attraktivitet i dalføret mellom Vesvann og
Skjøringsmyr. Konsekvensen av tunnelinnslag ved
Ve (B3) er vurdert som ubetydelig.

14 - 0/- 0 - 0/- 0
Nærføringsproblematikk. Området blir ikke berørt
direkte

5

15 - - --/--- --/--- -/- - - - - - Reduserer attraktivitet og øker barrierevirkning

16 0 - - - - 0 -/- - -/- - Noe redusert attraktivitet

17 - - - - - - - - - -/- - - - - - -

Reduserer områdets kvalitet, barrierevirkning. B3
deler området i to. De andre treffer mer i
utkanten av området.

19 -/- - - - - - - Det berørte området er lite i bruk i dag.

20 0 0 0 0 0 0

21 + + + + + +

Det forutsettes at gjennomgående g/s veger
opprettholdes og at slike etableres der det
mangler i dag (Hamresanden).

Samlet
vurdering - -/0 -/0
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3.3.3 Korridor C

To alternativ fra Timeneskrysset via sørenden av rullebanen er vurdert i korridor C. Alternativene

er kortere og har vesentlig mindre «fotavtrykk» enn alternativene i korridor B. Det som i hovedsak

skiller disse alternativene fra korridor B er at i denne korridoren utvides dagens rv. 41 i dagens

trasé fra Timeneskrysset til felles tunnelinnslag under Moneheia. Derfor oppnår man ikke de

samme positive konsekvensene for delområdene 1-7. På den annen side reduser traséene i

denne korridoren nærføringsproblematikken ved Ve- og Borgen-området og man unngår å bygge

ny veg i utmarka mellom E18 og Topdalselva.

Alternativene innebærer ny bru over elva et stykke sør for dagens bru, like ved elvemunningen,

og dagsone langs elvebredden og veg enten i kulvert under sørenden av rullebanen eller i dagen

på fylling ut i elvemunningen. Det er vurdert at disse løsningene vil ha liten negativ virkning for

Hamresanden ettersom området allerede i dag har utfordringer knyttet til støy fra lufthavnen. Det

er også forutsatt støyskjerming av vegen her. Dessuten vil dagens barrierevirkning av rv. 41

mellom Hamresanden og Moneheia reduseres betraktelig, noe som i stor grad utlikner de

negative konsekvensene av veg i dagen langs nordbredden.
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Tabell 7: Konsekvensvurdering korridor C

3.3.4 Korridor F

Korridoren inneholder to alternativ som er vurdert opp mot hverandre, F1 og F3. I tillegg er begge

vurdert med henholdsvis fylling eller kulvert ved sørenden av rullebanen.

Konsekvensene av ny veg langs trasé F1 er i hovedsak lik med B6 frem til området mellom

Hamrevann og Tveit skisenter, og lik med korridor C fra Kalvehaugen til Kjevik. F3 går i en lang

tunnel under hele utmarksområdet mellom E18 og Topdalselva, og følger C5 videre til Kjevik.

Tabell 5 viser markert høyere trafikk langs dagens rv. 41 forbi Hamresanden. Dette gjør at de

positive konsekvensene som gjelder for korridor B og C ikke er like tydelige for korridor F.

Del-
områder

Omfang Konsekvens
Kommentar

C5-K C5-D C6-K C6-D C5-K C5-D C6-K C6-D

1 0 0 0 0 0 0 0 0 Følger dagens veg gjennom eller
inntil disse områdene. Marginale
konsekvenser.

2 0/- 0 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

3 0 0 0 0 0 0 0 0

5

- - - - - - - - - - - - - - - -

Større barriere med firefeltsveg
enn tofelts. Reduserte bokvali-
teter ved bofelleskap for bosteds-
løse som følge av nærføring.

6 ++ + + + + + + +/++ +/++ +/++ +/++ Reduserte barrierevirkninger.

7

++/++

+
+ +

++/++

+
+ +

++/++

+
++

++/++

+
++

Positive konsekvenser som følge
av redusert barrierevirkning ved
dagens rv. 41. Kulvert er vurdert
marginalt mer positiv enn fylling
hovedsakelig som følge av visuelt
inngrep.

15

- - - - 0/- 0/- 0/- 0/-

Alternativene gir negative
konsekvenser for nærmiljø fra
tunnelmunning til dagens veg.
Reduserte barrierevirkninger
langs dagens veg er vurdert som
mindre relevant i dette området

18

-- -- -- -- -- -- -- --

Tiltaket vil redusere bruks-
mulighetene og områdets
attraktivitet

20

- -/-- - -/-- - -/- - - -/- -

Noe støy og nærførings-
problemer. Marginalt bedre for
K-alternativene

21

+ + + + + + + +

Det forutsettes at gjennom-
gående g/s veger opprettholdes
og at slike etableres der det
mangler i dag (Hamresanden).

Samlet
vurdering +/++ +/++ +/++ +/++
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Tabell 8: Konsekvensvurdering korridor F

Del-
områder

Omfang Konsekvens
Kommentar

F1K F1D F3K F3D F1K F1D F3K F3D

1 0 0 + + 0 0 0 0 Vurderingen gjelder konsekvenser som
følge av bortfall av trafikk på
eksisterende rv. 41. Konsekvensene er
redusert barrierevirkning, økt
attraktivitet og bedrede bruks-
muligheter. Lik vurdering uavhengig av
alternativ. Spiller en rolle i samlet
rangering av traséer.

2 0/+ 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+

3 0/+ 0/+ + + 0 0 0 0

5 0/+ 0/+ ++ ++ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+

6

0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+

7

+ 0/+ + 0/+ + 0/+ + 0/+

Positive konsekvenser som følge av
redusert barrierevirkning ved dagens rv.
41. Kulvert er vurdert marginalt mer
positiv enn fylling hovedsakelig som
følge av visuelt inngrep.

8
0/- 0/- - - 0/- 0/- - -

Berører området marginalt. F3 noe mer
negativt grunnet tunnelportal.

9
-/- - -/- - 0 0 -/- - -/- - 0 0

Støypåvirkning: Samme vurdering for F1
som for B6

10

- - - - - - - - -/- - -/- - 0/- 0/-

F1 samme vurdering som for B6. F3,
minimal berøring av området.
Tunnelportal i sørøst.

13

- - - - -/- - -/- - -/- - -/- - - -

F1 samme vurdering som korridor B. F3
krysser området. Kan redusere
attraktiviteten til området ved en viktig
innfallsport for friluftsliv.

15

- - -- -- 0/- 0/- - -

Alternativene gir negative konsekvenser
for nærmiljø fra tunnelmunning til
dagens veg. Reduserte
barrierevirkninger langs dagens veg er
vurdert som mindre relevant i dette
området. F3 går tvers gjennom et
gardstun.

18 -- -- -- -- -- -- -- -- Samme vurdering som for korridor C

20 - -/-- - -/-- - -/- - - -/- - Samme vurdering som for korridor C

21

+ + + + + + + +

Det forutsettes at gjennomgående g/s
veger opprettholdes og at slike etableres
der det mangler i dag (Hamresanden).

Samlet
vurdering -/- - -/- - 0/- 0/-
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3.4 AVBØTENDE TILTAK

De viktigst negative konsekvensene av traséalternativene er vurdert å være knyttet til redusert

attraktivitet for friluftsområdene i utmarka mellom E18 og Topdalselva, barrierevirkninger og

nærføringsproblematikk som støy for områdene Ve og Borgen samt redusert attraktivitet for

Kjevikstranda (korridor C og F).

I alle disse tilfellene er avbøtende tiltak knyttet til støyskjerming og reduksjon av barrierevirkning

aktuelle. Når valgt trasé skal reguleres bør det fokuseres på å opprettholde krysningsmuligheter

på tvers av vegen som best mulig opprettholder dagens bevegelsesmønster. Særlig viktige

punkter kan være B3 sin kryssing av dalføret og vegen mot Vesvann, korridor B og F1 sin

kryssing av dalføret mellom Vesvann og Skjøringsmyr og alle alternativene sin kryssing av

delområde 15, jordbruksområdet mellom Hamre og Dønnestad. Kryssingen av Topdalselva bør

også utformes slik at allmenn ferdsel langs bredden ikke hindres av veganlegget.

3.5 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN.

I anleggsperioden forventes det at støy, støv vil kunne øke de negative konsekvensene for

utendørs opphold i nærmiljøområder. Det vil også kunne medføre redusert tilkomst til

boligområder og områder med friluftslivsverdier i anleggsfasen inntil nytt vegsystem og

gang/sykkelvegsystem er på plass. Det er særlig boligområdene ved Lauvåsen (korridor C),

jordbruksområdene langs Topdalselva og friluftsområdene mellom E18 og Topdalselva (korridor

C og F) som vil bli berørt.

En kan også forvente midlertidige hindringer for gående og syklende langs dagens gang-/

sykkelvegnettverk og for fri ferdsel langs elva under bygging av ny bru.
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4 Sammenstilling

Tabell 9: Oppsummering konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv

Alternativ B3 B4 B6 C5D C5K C6D C6K F1D F1K F3D F3K

Samlet
konsekvens - -/0 -/0 +/++ +/++ +/++ +/++ -/-- -/- - 0/- 0/-

Rangering 9 5 5 1 1 1 1 10 10 5 5

Konsekvens for Nærmiljø og friluftsliv - samlet vurdering

For tema nærmiljø og friluftsliv kommer alle alternativ rimelig bra ut.

Alternativene i C-korridoren er vurdert å gi positive konsekvenser ved Hamresanden fordi en

stor del av trafikken overføres til den nye tunnelen. Det vil redusere barrierevirkninger, legge

til rette for økt gang- og sykkeltrafikk, og generelt øke attraktiviteten til et område som i dag

har betydelig verdi både for nærmiljø og friluftsliv.

Strandområdene mot elva og fjorden nedenfor flyplassen blir mer tilgjengelig med gs-veg

langs ny veg inn mot flyplassen.

C-korridoren berører ikke utmarka mellom E18 og Topdalselva. Alternativene medfører også

en trafikkavlastning av eksisterende veg nord for Hamre, mot Ve-/Bøenområdet.

Ved Hamresanden har alternativene i B-korridoren nesten samme positive virkning som

alternativene i C-korridoren, men forbedringene her oppveier ikke de negative konsekvensene

av betydelige inngrep i utmarka mellom E18 og Topdalselva, Ve-/Dønnestadområdet og

Borga/Bøen.

Samlet vurderes konsekvensene med B-korridoren å være ubetydelig til liten negativ

konsekvens, der B3 vurderes noe dårligere enn B4 og B6 på grunn av inngrep i nærområdet

til Ve skole.

For F-korridoren viser trafikkmodellen at trafikkmengdene langs dagens veg forbi

Hamresanden blir så nært opp mot 0-alternativet at positive konsekvenser her er marginale.

Det er verdt å peke på usikkerhetene knyttet til slike trafikkmodeller og at

trafikkreduserendetiltak kan treffes langs dagens rv. 41 som kan endre dette bildet en del.

Strandområdene mot elva og fjorden nedenfor flyplassen blir like tilgjengelige som i C-

korridoren. F1 medfører betydelige inngrep i utmarka mellom E18 og Topdalselva, nær

tilsvarende som B6. F3 ligger i tunnel og har derfor ingen inngrep her.

Samlet vurderes F3 som svakt negativ, på linje med B4 og B6, mens F1 vurderes som

dårligst med liten til middels negativ konsekvens.
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