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Forord 
 

Statens vegvesen Region sør har i samråd med Kristiansand kommune satt i gang et planarbeid for å 
avklare trase for framtidig Rv451 og Rv41 med tilhørende lokalvegsystem mellom E18 og Kristiansand 
Lufthavn Kjevik.  

Behovet for ny veg skyldes lav vegstandard i forhold til vegens fremtidige funksjon, dårlig 
trafikksikkerhet og miljøproblemer for nærliggende bebyggelse.  

Vegtiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det skal derfor 
fastsettes et planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, 
og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet skal vise hvilke alternativer som vil bli 
vurdert og hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

I forkant av arbeidet med planprogrammet har det vært en kreativ fase der ulike alternativer er 
vurdert. Denne rapporten beskriver disse alternativene bearbeidet og tidligere vurderte linjer med 
en kort vurdering av kostnader, ikke prissatte konsekvenser og trafikkberegninger. På denne 
bakgrunn gis Statens vegvesen anbefaling om hvilke alternativer en bør gå videre med. Målet med 
denne fasen er å forkaste alternativer som det ikke er formålstjenlig å utrede gjennom 
konsekvensutredning, slik at man står igjen med et begrenset antall realistiske linjer for behandling i 
kommunedelplan.   

Silingsnotatet er vedlegg til planprogrammet som skal behandles politisk i Kristiansand kommune.  

Silingsrapporten er utarbeidet av Statens vegvesen Region sør med Thomas Kaaløy Jensen som 
planansvarlig, Øystein Aalen ansvarlig ikke prissatte konsekvenser og Per Qvalben ansvarlig for 
vegplan. Arbeidet er utført i samarbeid med ekstern samarbeidsgruppe bestående av representanter 
fra Kristiansand kommune, Vest Agder fylkeskommune og Fylkesmannen i Vest Agder.  

Planmateriale er på oppdrag fra Statens vegvesen utarbeidet av: 

• Kulturmiljø, av Liv Marit Rui ved Kulturminneconsult. 
• Naturmiljø, av Heiko Liebel ved Asplan Viak 
• Vegplan, av Per Qvalben ved Asplan Viak 
• Trafikkberegninger, Elisabeth Herstad, Rambøll 
•  Landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, og naturressurser, av Øystein Aalen ved Rambøll 

 

Eventuelle spørsmål vedrørende silingsrapporten kan rettes til:  

Statens vegvesen Region sør ved Thomas Kaaløy Jensen 

Tlf: 90 06 65 25 

E-post: thomas.jensen@vegvesen.no 

  

Kristiansand, januar 2013      

 

mailto:thomas.jensen@vegvesen.no
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1. Sammendrag – anbefalte alternativer  
 

1.1 Innledning 
Dette dokumentet er en silingsrapport for ulike alternativer for ny Rv41 og Rv451 mellom E18 og 
Kristiansand Lufthavn, Kjevik. Silingen danner utgangspunkt for de alternativer Statens vegvesen 
anbefaler videreført i planprogram og kommunedelplan med konsekvensutredning for tiltaket. 

1.2 Anbefalte alternativer 

 

Kart: 1 Anbefalte alternativer (SVV) 
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1.3 Beskrivelse av alternativene 
Statens vegvesen anbefaler 5 alternativer som blir gjenstand for konsekvensutredning: 

Alternativ B3 
Variant av nordre linje i kommuneplanen.  Vegen koples til E18 i dagens kryss ved Skjøringsmyr på 
toppen av Timenesbakken. Deretter går den gjennom skogsområdene i Ravnåsen videre mellom 
Vesvann og Hamrevann til Storemyr. Vegen går i tunnel under Ve skole og på ny bru over 
Topdalselva. På Bøen anlegges ny rundkjøring, og det bygges ny veg fram til terminalområdet som 
følger trase for ny Rv451 vedtatt i reguleringsplan for Kristiansand Lufthavn Kjevik.  
 
Alternativ B4 
Som alternativ B3 fram til Storemyr. Videre i dagen på nordsida av Huseheia ned til Ve-sletta. Krysser 
elva på ny bru enten rett sør eller rett nord for eksisterende. På Bøen anlegges ny rundkjøring, 
deretter ny veg fram til terminalområdet, som i alt B3.    

Alternativ B6 
Som alternativ B4 fram til Storemyr. Videre i dagen på sørsida av Huseheia ned til Ve-sletta. 
Strekningen fra E18 til Ve er identisk med nordre vegalternativ i kommuneplanen. Fra Bøen til Kjevik 
følges samme trase som i alternativ B3.  

Alternativ C6 
Vedtatt i reguleringsplan for Kristiansand lufthavn Kjevik(2009), og den søndre linja i 
kommuneplanen. Følger traseen for dagens Rv41 fra Timenes til Bjønndalen. Deretter går den i en ca. 
1,3 km lang tunnel gjennom Moneheia til Hamre og på ny bru over Topdalselva nord for Kolemila 
(C6). Varianten C5 er en kortere bru litt lenger NØ, som også skal utredes. Deretter bygges vegen 
rundt søndre enden av flyplassen fram til terminalområdet.  

Alternativ F3 
Følger dagens E18 fram til Skjøringsmyr. Her går vegen inn i en lang tunnel fram til Hamre, hvor det 
bygges ny bru over elva. Deretter bygges vegen rundt søndre enden av flyplassen, som i alternativ 
C6.  

 
Alternativ 0 er dagens Rv41 og 451. 
 

Statens vegvesen anbefaler at de andre alternativene siles ut på bakgrunn av denne silingsrapporten. 
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 Total lengde ny 
veg 

Total lengde 
tunnel  

Antatte konsekvenser - Ikke 
prissatte temaer 

Alternativ B3 6900 m  
4160 m 4 – felt 
2740 m 2 – felt  

980 m 
Fjell: 860 m 
Løsmasser: 120 m 

Ve:  Barriere mellom Ve skole 
og Vesvann. Nærføring til 
Vesvann.  
 
Bøen: Store konflikter i forhold 
til kulturmiljøet og beslag av 
dyrka jord.  

Alternativ B4 6835 m 
4310 m 4 – felt 
2525 – 2 - felt 

Løsmasser: 120 m Ve: Næføring til skibakken. 
Barriere og oppsplitting av 
landskap, kulturmiljø  og 
nærmiljø. Beslag av dyrka jord. 
Store konflikter.  
 
Bøen: Konflikter i forhold til 
kulturmiljøet, noe arealbeslag 
av dyrka jord.    

Alternativ B6 6880 m 
4355 m 4 – felt 
2525 – 2 - felt 

120 m 
Løsmasser: 120 m 

Ve: Barriere og oppsplitting av 
landskap, kulturmiljø  og 
nærmiljø. Beslag av dyrka jord. 
Store konflikter.  
 
Bøen: som alt B4.  

Alternativ F3 4710 m 
2510 m 4 – felt 
2200 m 2 - felt 

2135 m 
Fjell: 1980 m 
Løsmasser: 155 m 

Hamre: Kort strekning med veg 
i dagen. Noe inngrep og 
arealbeslag, men små 
konflikter. 

Alternativ C6 
(C5) 

5200 m (5400 m) 
3100 m 4 – felt 
(+100 m) 
2100 m 2 – felt 
(+100 m) 

1420 m 
Fjell: 1265 m  
( + 100 m) 
Løsmasser: 155 m 

Hamre: Kort strekning med veg 
i dagen. Noe inngrep og 
arealbeslag, men små 
konflikter.  

Tabell 1: Oppsummering med nøkkeltall 
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2 Innledning  
Utbyggingsstrekningen går fra E18 til Kjevik lufthavn. Langs dagens veg er det 4 aktuelle områder 
som peker seg ut som egnet for tilkopling til E18. 

• Alternativ kryss E18- 1: ved Timenes krysset 
• Alternativ kryss E18-2: ved Skjøringsmyr krysset 
• Alternativ kryss E18-3: Langåsen krysset  
• Alternativ kryss E18-4: Studedalen  

Alternativene er kategorisert i 4 hovedkorridorer fra øst mot vest.   

1) østlige korridor A, fra Studedalen og Langåsen 
2) midtre korridor B, fra Skjøringsmyr krysset 
3) vestlige korridor C, fra Timenes krysset 
4) korridor F, som representerer kombinasjoner mellom C og B varianter.   

Ny firefelts veg vil gå fra E18 og frem til der hvor Rv41 og Rv451 (vegen inn til flyplassen) skiller lag.  
For korridorene som går sør om flyplassen er krysset mellom Rv41 og Rv451 lagt i området ved 
Hamre på østsiden av Topdalselva. For korridorene som går nord for rullebanen er krysset plassert på 
Bøen. I begge løsningene er det foreslått rundkjøring i overgangen fra firefelts Rv41 til tofelts Rv451. 

 

Kart: 2 Kryss mellom Rv41 og Rv451. 
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Utgangspunktet for silingen er alternativer som har vært utredet gjennom tidligere arbeid blant 
annet reguleringsplan for Kjevik flyplass, kommuneplan for Kristiansand, KVU, Hamrevann, nye 
alternativer foreslått på ideseminar juni 2012 og innspill etter annonsert igangsetting av arbeid med 
planprogram.  

I alt er ca. 30 alternativer med mulige kombinasjoner vurdert.  

2.1 Målsetning for ny veg til Kjevik 
Samfunnsmål: (prosjektets virkning på samfunnet) 
Valg av løsning må gi en god tilknytning til Kjevik flyplass, men også bedre tilknytning for beboere og 
næringsliv knyttet til Rv41.  Utbygging av Rv41/Rv451 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.  
 
Effektmål (virkning for brukerne; transport, ulykker, miljø, nytte/kostnadstall, mm) 

• 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 

 

2.2 Bakgrunn  

2.2.1 Statlig rammer og føringer og forhold til andre planer  
Omtalt i planprogrammet under kap.2 Rammer og føringer  

 

2.2.2 Dagens situasjon 
Eksisterende veg til Kristiansand lufthavn, Kjevik tar av fra E18 i toplanskrysset Timenes. Rv41 og 
Rv451 ut til flyplassen er tofelts veger med bredde ca. 7,5 m og med ca. 10000 kjøretøyer i døgnet. 
Det er ca. 2,5 km med gang- og sykkelveg på siste del av Rv41 fram til kryss med Rv451.  Av reisende 
til Kjevik flyplass fordeler trafikken seg i størrelsesorden 80 % fra vest og 20 % fra øst.  

Rv41 går for det meste gjennom landbruksområder (Timenes, Hamre og Ve) med randbebyggelse, 
avkjøringer og kryss i plan. Vegen går tett på stranda ved Hamresanden, Hamresanden camping og 
Hamre senter. Det er mange støyutsatte boliger og vegen har en uheldig barrierevirkning mot sjøen. 
Rv451 går over jordbrukslandskapet langs rullebanen fra krysset med Rv41 og inn mot terminalen.  

Det er behov for en mer effektiv atkomst til Kristiansand lufthavn Kjevik. Uten tiltak så vil 
trafikkbelastningen i 2040 være så stor at avviklingen blir ustabil. Dette betyr perioder med kø, og 
uhell vil føre til lengre køer og stopp i avviklingen. Det påpekes at god og effektiv transportvei til 
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Kristiansand lufthavn Kjevik er viktig for videre utvikling av næringslivet i Agder, samt for videre 
utvikling av selve flyplassen. Behovet for ny Rv451 har tidsmessigavhengighet til bygging av ny 
parallell taksebane på Kjevik flyplass. Det er pr i dag ikke kjent når taksebanen skal realiseres, men 
dette behovet er forventet å ligge lenger ut i tid.  

I forbindelsen med reguleringsplan for Kristiansand Lufthavn – Kjevik, plan nr. 1094, hadde Forsvaret 
innsigelse til planen i forbindelse med vegen forbi Forsvarets område. I mekling 5. juni 2009 ble det 
bestemt at det aktuelle området skulle tas ut av planen og at avklaringer av vegspørsmålet skulle 
finne sted ved at ny planprosess for dette skulle fremmes.  I dette planarbeidet for ny veg til Kjevik så 
skal ny veg avklares frem til terminalbygget. 

2.3.3 Opplysninger om eksisterende vegnett  
 
Lengder dagens veg: 
Rv41 fra Timenes til kryss Rv451: 5500 m. 
Rv451 fra kryss Rv41 til terminalen: 2100 m. 
 
Fartsgrenser: 
Rv41 har skiltet hastighet 70 km/t fra Timeneskrysset og fram til krysset med Rv451, med unntak av 
ca. 1 km med 50 km/t ved Hamre. 
Rv451 fra kryss med Rv. 41 og de første 1100 m er skiltet 80 km/t deretter 60 og 50 km/t. 
 
Trafikkmengde (2009):  
Rv41 fra Timenes til Bjønndalen ca.10600 ÅDT. 
Rv41 fra Hamre til Kryss med Rv451 ca.9500 ÅDT. 
Rv451 fra kryss med Rv41 og til flyplassen, ca. 3700 ÅDT. 
 
Ulykker: 
Siste 10 års periode (2002-2011) er der registrert 37 ulykker på strekningen hvorav 6 med alvorlig 
skade og 31 med lettere skade.  Alle ulykkene er på eksisterende Rv41, ingen på Rv451. 
 
 

2.4 Planarbeidet 
 

Planarbeidet omfatter traseavklaring for Rv41 og Rv451 fra E18 til flyplassens terminalområde.  

Strekningen er ca. 7,6 km målt etter dagens veg.  

Tiltaket omfatter: 

• Ny 4 felts Rv41 fra E18 frem til kryss med Rv451 og derifra ny 2 felts Rv451 ut til 
terminalområdet ved Kjevik flyplass.  

• Ombygging av eksisterende kryss, eventuelt nye. 
• Ev. behov for nedklassifisering og restriktive tiltak på dagens veg. 
• Ev. behov for gang- og sykkelveg, kollektiv- holdeplass eller knutepunkt.  
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2.5 Planprogramfase  
Se kap. 1.5.1 Planprogram i planprogrammet 

2.6 Verdivurderinger ikke prissatte konsekvenstema.  
I planprogramfasen og silingsfasen er det utført verdivurderinger av ikke prissatte konsekvenstema. 
Det er utarbeidet egne temarapporter for følgende tema: 

- Landskapsbilde 
- Nærmiljø og friluftsliv 
- Kulturminner og kulturmiljø 
- Naturmiljø 
- Naturressurser 

Oppsummering av vurderingene er gitt i kap 3.  

I arbeidet er tilgjengelig grunnlagsmateriale og eksisterende kunnskap samlet for hvert tema. Dette 
er analysert og det er gjort nødvendige tilleggsregistreringer for å ha nok kunnskap om planområdet 
for silingsfasen. Planprogrammet tar stilling til videre kunnskapsbehov i konsekvensutredningsfasen.  

2.7 Geologi og geoteknikk 
Geologi og geoteknikk er beskrevet i planprogrammet under kapittel 3.10 i planprogrammet.  

2.8 Kollektivtrafikk 
Kollektivtrafikk er omtalt i planprogrammet under kapittel 3.4 Kollektivtransport 
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3 Planområdet, dagens situasjon (ikke – prissatte temaer) 

3.1 Avgrensning av planområdet  

 

Kart: 3 Planavgrensningen 



12 
 

3.2 Landskapsbilde  
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Tabell 2: Oppsummert verdivurdering pr enkelt delområde 

Nr  Delområdet Verdibegrunnelse  Verdi  
1 Timenes sør Et større kulturlandskap som hovedsakelig 

er intakt, men oppdelt av E18. 
Kulturlandskapet er preget av mindre, 
vegetasjonskledde koller mellom 
jordbruksarealene. 

 
Middels 
 
 

2 E18 Veganlegget med planskilt kryss er 
dominerende i delområdet og trekker de 
visuelle kvalitetene ned. 

 
Liten 
 
 

3 Lauvåsen Området er under en større utbygging, fra 
tettere skog til bebyggelse. Landskapet vil 
derfor forvandles totalt i løpet av kort tid.  

 
Liten 
 
 

4 Moneheia- 
Hamresanden senter 

Boligområdet, Moneheia, har vanlig gode 
visuelle kvaliteter. Hamresanden senter 
ligger inntil Rv41 med udefinerte 
asfaltflater og trekker totalinntrykket noe 
ned.  

 
Middels 
 
 

5 Hamresandbukta - 
Fugløya 

Lang sandstrand med  svært gode visuelle 
kvaliteter, og skiller seg positivt ut i 
regionen. Fugløya skaper variasjon i 
delområdet med åpen furuskog.  

 
 
Stor 
 
 

6  Topdalselva Det brede elveløpet har to rette 
strekninger som gir god oversikt over elva. 
Mot flyplassen er det lite kantvegetasjon 
og en fylling ned mot Topdalselva er 
fremtredende.  
 
Nord for Bøen bru har elva tettere 
vegetasjon på begge sider som rammer inn 
elveløpet. 

 
 
Middels 
 
 
 
Middels  
– Stor 
 

7  Hamre   Bølgende terrengformer skalper god 
variasjon. Rv. 41 følger terrenget igjennom 
delområdet. Enkelte eldre gårdstun. 
Vesbekken slynger seg gjennom 
delområdet med rik kantvegetasjon.  

 
 
Middels 
 

8  Kjevik flyplass Flyplassens åpne arealer er avgrenset av 
Kjevikheia. Større, ustrukturerte 
bygningsvolumer trekker ned det 
helhetlige inntrykket. Den innegjerdet 
flyplassen og Rv. 41 fremstår som en 
visuell barriere i landskapet. 

 
 
Middels 
 

9 Kjevikheia – Borgeheia Det sammenhengende vegetasjonskledde 
heiomrdået danner en tydelig overordnet 
og romdannende terrengform. Delområdet 
har gode visuelle kvaliteter som er vanlige 
på Sørlandet. 
 

 
Middels 
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10 Bøen –Ryen     Større åpent kulturlandskap med gode 
visuelle kvaliteter. Eldre bebyggelse med 
vegetasjonsrike hager er med på å 
forsterke inntrykket. Bøensbekken er skult 
av tett vegetasjon på begge sider.  

 
Middels  
– Stor 
 

11 Ve skole – Myrane   Variasjon mellom mindre skogkledde 
koller, åpent kulturlandskap og 
bebyggelse, danner god visuell kvalitet. 
Bebyggelsen ved Ve skole er lav og 
underordner seg landskapet.  

 
 
Middels 
 
 
 

12 Ve Større, åpent kulturlandskap som er 
avgrenset av lave åsrygger i sørøst. Eldre 
gårdstun beriker det visuelle utrykket. 
Området fremstår som enhetlig og intakt.  

 
Middels  
– Stor 
 

13  Hamreheia-Huseheia Større sammenhengende, skogkledde 
heiområde. Skogsområdet er vanlig i 
regionen.  

 
Middels 
 

14  Vesvann, Øygardstjønn Vesvann er åpent, langstrakt og 
vegetasjonen er med på å danne et tydelig 
landskapsrom. Vannets utstrekning gjør at 
det skiller seg positivt ut i planområdet. 
Øygardstjønn ligger i et underordnet 
daldrag. Området fremstår uberørt.  

 
 
Middels  
– Stor 
 
 

15 Hamrevann Hamrevann er planområdets andre store 
vann. Det skiller seg fra Vesvann ved at det 
består av bukter og viker, som skaper god 
variasjon og særpreg. Furuskog og partier 
med svaberg omkranser vannet. Dette 
styrker den visuelle karakteren.  

 
 
Middels  
– Stor 
 
 

16 Ravnåsen – 
Tømmeråsen- Langåsen 

Større åser og terrengformer i vest. Mer 
småkupert i øst. Flere mindre tjern gir 
området variasjon og god visuell kvalitet.  

 
Middels 
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3.3 Nærmiljø og friluftsliv 
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Oppsummert verdivurdering pr enkelt delområde 

Nr Delområde Verdibegrunnelse Verdi 
 
1 

 
Timenes 

Landbruksområde med spredte boliger og gårdstun. Gårdsveger 
som brukes til turgåing av beboere på Hånes/Berhus. Timenes 
Gårdsbarnehage har 21 plasser. E18 og Rv41 med toplanskryss 
dominerer området og gir noe støybelastning. E18 danner 
barriere, men det er god undergang og g/s-veger.   

 
Middels 

 
2 

 
Lauvåsen 

Nytt bolig- og næringsområde under utbygging. Vi omfatte ca 
1200 boliger, og det er avsatt område for skole og barnehage. 
Framtidige næringsområder langs E18 og Rv41. Viktig 
grønnkorridor mellom Moneheia og Lauvåsen.  

 
Middels 

   
Området langs E18 har ingen verdi for nærmiljø og friluftsliv 

 
Liten 

 
3 

 
Ravnåsen 
Langåsen 

Store, sammenhengende skogsområder, som er lite 
framkommelige, og lite tilrettelagte. Uberørt preg.  Det er få 
turstier i området, som brukes lite til friluftsliv. Vestre deler av 
området, Ravnåsen er avsatt som nytt, større utbyggingsområde 
(Hamrevann) i kommuneplanen. 

 
Liten 

  Daldraget fra Ravnåstjønnane til Vesvann brukes noe til turgåing   
  i dag, og er avsatt som framtidig turveg i grønnstrukturplanen.  Liten til 
  Har fine kvaliteter og vil kunne få stor betydning som turkorridor middels 
  når Lauvåsen og Hamrevann bygges ut.  
 
4 

 
Vesvann 

Fine naturkvaliteter og uberørt preg. Stort vann som benyttes 
en del til bading, fisking og skøyting. Området er lett tilgjengelig, 
med kjørbar atkomst til vannet, og turstier langs vannet.  

 
Middels 

 
5 

 
Hamrevann 

De vestre deler benyttes mest, til bading og fisking 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. Fine naturkvaliteter og uberørt preg.  
Områdene langs vannet er avsatt som grønnstruktur i 
kommuneplanen. Vil få stor betydning som friluftsområde i et 
framtidig boligområde rundt Hamrevann.  

 
Middels 

 
6  

 
Huseheia 

Ubebygde skogsområder med noen turstier og driftsveger inn 
fra Hamre til Hamrevann, som benyttes noe av beboerne på 
Hamre og Ve.  Områdene nærmest Moneheia brukes en god del 
av beboerne i boligområdet, og her er det en del stier i 
terrenget.  
Daldraget fra Hamrevann mot Vesbekken benyttes i dag til 
turgåing, er vist bevart som en framtidig grønnkorridor i 
kommuneplanen. 
 

 
Middels 

  Ellers er områdene lite tilrettelagte, til dels vanskelig å ta seg  Liten til 
  fram i, og brukes i dag lite til friluftsliv.  Områdene er avsatt som middels 
  nytt utbyggingsområde (Hamrevann) i gjeldende kommuneplan.  
7 Moneheia 

Boligområde 
Vanlig godt boligområde, hovedsakelig med eneboliger. Det er 
ingen barnehager eller servicefunksjoner i området.  Det er 
vestvendt og mange boliger har god utsikt.  
 

Middels 
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8 

 
Hamresanden 
Fugløya 

Mye brukt friluftsområde. Til sammen ca 3 km lang sandstrand 
mot Topdalsfjorden og –elva med gode bruksmuligheter. Blir 
benyttet av folk fra hele Kristiansandsregionen og er også et 
viktig turistmål i nasjonal målestokk.  I området finner vi 
campingplasser, ferieleiligheter og et hotell som er planlagt 
utvidet/nybygd med bl a spasenter. Dagens Rv41 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 av strandområdene i Hamresandbukta. Hamretun 
barnehage har 30 plasser og  bruker området.  
Senterområdet består av flere virksomheter og framstår som 
det lokale sentrumsområdet for Tveit.   
Hamretun barnehage med 30 plasser. Småbåthavn ved Kolmila.  
 

 
Stor 

 
9 

 
Hamre- Ve 

Kulturlandskap med en del spredt bebyggelse. En del stier og 
driftsveger skaper forbindelser opp til Huseheia, Hamrevann og 
Vesvann. Det er ikke tilrettelagt for bading og friluftsliv langs 
Topdalselva, og det er få stier ned til elva.  Vesbekken er et fint 
naturelement, men det er vanskelig å ferdes langs bekken.  
Atkomstveg/turveg, fra Ve til Vesvann og Myrane er en fin 
turforbindelse videre til Dønnestadmoen. Tveit skisenter er den 
eneste slalåmbakken i Kristiansand kommune, og brukes mye 
når det er bra snøforhold. Refsalen gård barnehage har 16 
plasser. Noe aktivitet i Ve bedehus.  
 

 
Middels 

  Ve skole er kombinert barne- og ungdomsskole (1-10) med ca 
380 elever fra hele Tveit. Bruker nærområdene til uteaktiviteter, 
og skolen er et samlingssted for nærmiljøet. Ny idrettshall skal 
bygges i tilknytning til skolen.  
 

Stor 

 
10  

 
Dønnestad- 
moen – 
Myrane 

Enkelte spredte eneboliger og noen gårdstun. Innfallsport til 
Vesvann, turløyper og lysløype Dønnestad. Turparkering og 
idrettsbane på Dønnestadmoen, rett utenfor planavgrensingen.  
 

 
Middels 

  Områdene sør for Myrane brukes forholdsvis lite til friluftsliv og Liten til 
  har liten til middels verdi.  middels 
 
11 

 
Bøen- 
Ryen 

Landbruksområde med spredte boliger og noen gårdstun.  Rv41 
deler området i to. Det er gang-sykkelveg langs riksvegen, 
skoleveg til Ve skole. Lite trafikkerte gårdsveger er hyggelige 
turmuligheter i nærmiljøet. Lokalbutikken (CoopPrix)  ligger 
langs riksvegen, og litt lenger oppe nord i vegen ligger gamle 
Ryen barneskole, som i dag brukes til fritidsklubb, og 
grendehuset (rett utenfor planområdet) Det er ikke tilrettelagt 
for bading, ferdsel og fiske langs Topdalselva.  

 
Middels 

 
12 

 
Kjevikheia - 
Borgeheia 

Området utgjør de østre delene av et stort, sammenhengende 
naturområde nord for Kjevik flyplass. Mye av skogen er tett, og 
det er en del turstier i området, som benyttes noe av forsvaret 
og beboerne i nærheten.  
 
 

 
Middels 
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13 

 
Kjevik flyplass 
og Forsvarets 
områder 

Flyplassområdet er innegjerdet og har ingen verdi for friluftsliv.  
Noe av strandsonen langs elva har fine kvaliteter, men er 
vanskelig tilgjengelig. Det er planlagt bygd et nytt hotell 
nærmest Kjevikstranda. Forsvarets områder består av en stor 
bygningsmasse. Her er det skolesenter med 1500 studenter. 

 
Liten 

 
14 

 
Kjevikstranda 

Dette er mindre strandområder som ligger i den smale sonen 
mellom flyplassen og Topdalsfjorden. Områdene brukes 
forholdsvis lite, av beboere i  Ryen/Tveit. Områdene er 
støyutsatt, men har fine kvaliteter til tross for nærheten til 
flyplassen. De er avsatt som friområder i regplan for Kjevik, og 
det er forutsatt opparbeidet kyststi.  

 
Middels 
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3.4 Naturmiljø 
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Oppsummert verdivurdering pr enkelt delområde 

Lok_id Lokalitetsnavn Verdibegrunnelse Verdi Status 

1 Valdalen 

Rik sumpskog (C). Svartorsumpskog med 
høy grunnvannsstand i nedre del og langs 
bekk. Gammel granskog av høy bonitet og 
lågurt-eikeskog i dalsidene. 

Middels Ny lokalitet 
fra 2012 

2 
Bøhnsbekken/ 
Dalebekken 
BN00005349 

Viktig bekkedrag (C). Bekkedrag gjennom 
kulturlandskapet med svartor-askeskog. 
Grove trær (omkrets av svartor opptil 205cm, 
selje 269cm, spisslønn 240cm). Anadrome 
fiskearter (ål og sjøørret) forekommer. 

Middels Eksisterende 
data 

3 Røllend S Store gamle trær (C). Forskriftseik med 207 
cm i omkrets, ikke hul. Middels Ny lokalitet 

fra 2012 

4 Borgevoll N 

Store gamle trær (B). Allé mot Borgevoll 
gård bestående av 7 gamle spisslønn med 
omkrets opptil 318cm. Et av trærne er hogd 
ved basis. Grov sprekkebark.  

Middels til 
stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

5 Vesholt Ø 

Rik edelløvskog (B). Dypt innskåret ravinedal 
med gammel or-askeskog. Grove trær (ask 
opptil 340cm, bjørk 240cm og gråor 105cm i 
omkrets), rik bakkevegetasjon og åpne 
leireskredområder. 

Middels til 
stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

6 Vesholt NØ 
Mudderbank (A). Forekomst av trefelt 
evjeblom (NT); første funn i Sørlandet 
sammen med Lok_id 7. 

Stor Ny lokalitet 
fra 2012 

7 Ve brygge NØ 

Mudderbank (A). Forekomst av trefelt 
evjeblom (NT); første funn i Sørlandet 
sammen med Lok_id 6. Ellers forekommer 
skaftevjeblom (NT) og evjebrodd (svært få 
funn i Vest-Agder i nyere tid). 

Stor Ny lokalitet 
fra 2012 

8 Bøensbrygge Ø Store gamle trær (B). To grove ask (NT) med 
omkrets av 294cm og 320 cm.  

Middels til 
stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

9 Ve brygge SV 
Rik edelløvskog (C). Elvekantskog med 
gråor, ask og spisslønn som dominerende 
treslag. Lågurtsdominert. Noen grove trær. 

Middels Ny lokalitet 
fra 2012 

10 Ve skole 
Naturbeitemark (C). Lite gjødslet hestebeite 
med små åpne sandpartier. Smalkjempe, 
rødknapp og blåmunke forekommer. 

Middels Ny lokalitet 
fra 2012 

11 Vestvoller Store gamle trær (B). Almetre (NT) med 
omkrets på 381 cm.  

Middels til 
stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

12 Garverifossen Store gamle trær (B). Asketre (NT) med 
omkrets på 308cm. Mosekledd. 

Middels til 
stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

13 Vesbekken 
BN00005449 

Viktig bekkedrag (B). Svartor-askeskog med 
høyreiste trær. Bekken er viktig for bl. annet 
ål og sjøørret. 

Middels til 
stor 

Eksisterende 
data 

14 Ve ved Topdalselva 
BN00005279 

Mudderbank (A). Mudderbank med sjeldne 
plantearter. Forekomst av skaftevjeblom (NT) 
og evjebrodd (svært få funn i Vest-Agder i 
nyere tid). Brakkvannssump med bl.a. 
pollsivaks og havstarr. 

Stor Eksisterende 
data 
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15 Nessetjønn 
BN00081665 

Rik kulturlandskapssjø (B). 2 vegetasjonsrike, 
lysåpne sjøer i kulturlandskapet. 

Middels til 
stor 

Eksisterende 
data 

16 Nessetjønn Ø 
BN00081666 

Slåttemark (A). Truet vegetasjonstype med 
forekomst av flere typiske kulturengsarter. 
Enga brennes årlig. 

Stor Eksisterende 
data 

17 Hamrefjellet Ø 

Rik blandingsskog i lavlandet (B). Sørvendt 
boreonemoral blandingsskog med osp, eik, 
furu og rogn som dominerende treslag. Bra 
ospesuksesjon. Mye død ved. Egnet habitat 
for dverg-/hvitryggspett, slettsnok.  

Middels til 
stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

18 Skillebakkene NV Store gamle trær (C). Grov ask ved gård 
(omkrets 284cm) Middels Ny lokalitet 

fra 2012 

19 Skillebakkene N 

Naturbeitemark (C). Lite gjødslet hestebeite 
med mindre åpne sandpartier. Flere 
kulturengsarter (smalkjempe, kystgrisøre, 
gjeldkarve, rødknapp). 

Middels Ny lokalitet 
fra 2012 

20 Ospehaugen 

Rik edelløvskog (B). Lågurt-eikeskog med 
kristtorn i feltsjiktet. Flere gamle trær av eik 
(omkrets opptil 293cm), ask (omkrets opptil 
284cm) og  lind. Et styvingstre av ask 
(omkrets: 233cm), en hul lind. 

Middels til 
stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

21 Moneheia 
Gammel fattig edellauvskog (C). Blåbær-
eikeskog med storbregner og eldre eiketrær. 
Stående og liggende død ved av eik. 

Middels Ny lokalitet 
fra 2012 

22 Ravnåsfjellene 

Rik edelløvskog (B). Lågurt-eikeskog med 
bl.a. fagerperikum og lundhengeaks. I 
sørvendt ur finnes det tre grove hule lindetrær 
(omkrets opptil 207cm) og en gammel hul eik 
(omkrets: 162cm). Ospesuksesjon med 
høyreiste osp (omkrets opptil 166cm). 

Middels til 
stor 

Ny lokalitet 
fra 2012 

23 Einerdalen 
BN00082083 

Gammel løvskog (C). Gamle ospetrær i fuktig 
blandingsskog. Hekkelokalitet for spettarter. Middels Eksisterende 

data 

24 
Kjevik, vest for 
rullebanen 
BN00065447 

Slåttemark (A). Stor og velutviklet sandig 
tørrbakkeeng med sjeldne insekter (flere 
rødlistearter, to i kategori EN). 

Stor Eksisterende 
data 

25 Fauløyna 
BN00005448 

Strandeng og strandsump (A). 
Brakkvannsump og sandvoll med store 
forekomster av strandrødtopp (VU) og 
tusengylden (EN). 

Stor Eksisterende 
data 

26 
Kjevik, Sørvest for 
rullebaneenden I 
BN00065450 

Slåtteeng (A). Artsrik rødknappeng med flere 
rødlistede insektarter. Stor Eksisterende 

data 

27 

Kjevik, Sørvest for 
rullebaneenden, 
under brinken 
BN00065449 

Slåtteeng (A). Artsrik rødknappeng med flere 
rødlistede insektarter (bl.a. rødknappvikler, 
EN). Lokaliteten trues av gjengroing. 

Stor Eksisterende 
data 

28 
Kjevik, Sørvest for 
rullebaneenden II 
BN00065451 

Slåtteeng (A). Artsrik rødknappeng med høy 
potensiale for rødlistede insekter. Stor Eksisterende 

data 
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29 Kjevik gård I 
BN00065454 

Store gamle trær (B). Grov eiketre (omkrets 
377 cm). 

Middels til 
stor 

Eksisterende 
data 

30 Kjevik gård II 
BN00065452 

Parklandskap (C). Relativt stort parklandskap 
med gamle løvtrær av forskjellig arter. Middels Eksisterende 

data 

31 Kjevik Ø 
BN00065453 

Rik sumpskog (C). Velutviklet svartor-
strandskog med potensiale for sjeldne 
insekter. 

Middels Eksisterende 
data 

32 Kjevik NØ 
BN00065448 

Slåttemark (B). Store naturenger uten 
gjødsling. 

Middels til 
stor 

Eksisterende 
data 

33 Grasvann/Langsvann 
(område E) 

Rik blandingsskog i lavlandet (B). Gran, osp, 
eik som viktige treslag. Sterkt 
naturskogspreg. Høy og super bonitet.  

Middels til 
stor 

Eksisterende 
data (Lie 
2008) 

34 Hamrevann 

Andre viktige områder (B). Grunn innsjø med 
mange bukter og viker. Stor forekomst av 
tidligere rødlistet buntsivaks. Ettersom arten 
er tatt ut av rødliste må verdien revurderes. 

Middels til 
stor 

Eksisterende 
data (Lie 
2008) 

75 
BN00005435 
Topdalselvas utløp 
(naturtype) 

Deltaområde (B). Flere verdifulle 
ålegressenger er registrert i området. 
Deltaområdet er utbygd på vestsiden (Kjevik 
lufthavn). 

Middels til 
stor 

Eksisterende 
data 

75 

BA00059815. 
Topdalselvas utløp-
Fauløyna 
(viltområde) 

Viltområde (B). Verdifullt gruntvannsområde 
for fugl. Naturtype (B). Deltaområde. Flere 
verdifulle ålegressenger er registrert i 
området. 

Middels til 
stor 

Eksisterende 
data 

76 BA00059840. 
Topdalselva ved Ve 

Viltområde (C). Verdifullt gruntvannsområde 
for fugl  Middels Eksisterende 

data 

77 BA00059907. 
Tømmeråsen 

Viltområde (B). Spillområde for storfugl 
(tiurleik) Middels Eksisterende 

data 
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3.5 Kulturmiljø 
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Oppsummert verdivurdering pr enkelt delområde 
(Bokstav A - N gjelder fornminner, tall 1-10 gjelder nyere tids kulturminner. )   

Nr  Kulturmiljø  Verdibegrunnelse  Verdi  
 

A Timenes  Svært mange ulike og representative   
 fornminneområde automatisk fredete kulturminner med stor  Middels  
  tidsdybde fra steinalder til jernalder. til stor 
 
1 

 
Berhus gårdsmiljø 

 
Eldre verneverdig gårdsbebyggelse 

 
Middels 
 

 
2 

 
Øvre Timenes 
gårdsmiljø 

 
Eldre verneverdig gårdsbebyggelse 

 
Stor 
 
 

 
L 

 
Bygdeborg 

 
Sjeldent automatisk fredet kulturminne fra 
folkevandringstid 

 
Stor 
 

 
3 

 
Hamresanden 
bygningsmiljø 

 
Verneverdige eldre enkeltbygninger 

 
Middels 
 

 
B  

 
Steinsetning Hamre 
(tingringen) 

 
Representativt automatisk fredet kulturminne 
fra jernalder 

 
Middels 
 
 

    
C Fornminner Representative automatisk fredete Middels  
 Hamremoen kulturminner med stor tidsdybde til stor 
    
4  Hamre gårdsmiljø, 

gnr.98/1 
Flere gårdsmiljøer med særlig verdifulle tun og 
gamle bygninger, blant annet midtgangshus fra 
1700-tallet.  
 

Stor 
 
 

 
D 

 
Steinalderboplass 
Ospehaugen 

 
Spesielt godt eksempel på perioden 

 
Stor 
 
 

 
E 

 
Bosetningsområde fra 
jernalder, Hamre 

 
Representativt automatisk fredet kulturminne 
fra jernalder 

 
Middels  
 
 

    
5 Hamre gårdsmiljø, gnr Område med flere verneverdige Middels  
 98/4,7 bygningsmiljøer til stor 
    
6 Gårdsmiljøer Ve A Eldre verneverdig gårdsbebyggelse og 

fornminner. De ulike tunene er alle utskilt fra Ve 
og må ses i en sammenheng. Området er 
relativt enhetlig og flere av bygningene er 
bevaringsverdige.  
 

Stor 
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M Kapellegra 
tradisjonslokalitet kalt.  

Skal ha vært et kirkested i middelalder. 
Representativ tradisjonslokalitet. 

Middels 
 

 
G 

 
Ve gravminne 
 

 
Representativt gravminne fra jernalder, eneste 
gjenværende gravminne på Ve. Funn fra 
steinalder viser tidsdybde. 

 
Middels  
til stor 
 

 
7 

 
Gårdsmiljøer Ve B 

 
Eldre verneverdig gårdsbebyggelse og 
fornminner. De ulike tunene er alle utskilt fra Ve 
og må ses i en sammenheng. Området er 
relativt enhetlig og flere av bygningene er 
bevaringsverdige. 

 
Stor 
 
 
 
 

 
8 

 
Kjevik bru  

 
Fredet i 2008. Bjelkebru fra 1956, 
eksperimentbru, første med sveiste 
stålplatebærere som hovedbjelker. Alt er 
håndsveiset. 

 
Stor 
 
 

 
H 

 
Skipsfunn 

 
Arkeologisk maritimt kulturminne, 
representativt. 

 
Middels 

 
I 

 
Bosetningsspor fra 
jernalder 

 
Representativt automatisk fredet kulturminne 
fra jernalder 

 
Middels 

 
9 

 
Bøen/Borga gårdsmiljø 

 
Eldre spesielt verdifull verneverdig 
gårdsbebyggelse med mange svært gamle hus. 
På Borga 113/1 er våningshuset i to etasjer, 
bygget ca 1720 og modernisert i 1950. 
Driftsbygningen fra 1820 ble modernisert i 
1945.  
 

 
Stor 

10 Ryen Eldre verneverdig gårdsbebyggelse med  Middels 
  flere gamle hus, dampskipsbrygge og til stor 
  kalkovn.  
    
N Funnsted fra jernalder Funn av spenne fra jernalder. Spennen stammer 

fra en grav, som det kan være rester av. 
Automatisk fredet. 
 

Middels 

K Bosetningsspor fra 
jernalder 

Representativt automatisk fredet kulturminne 
fra jernalder 
 

Middels 

J Bosetningsspor fra 
jernalder 

Representativt automatisk fredet kulturminne 
fra jernalder 
 

Middels 

F Bosetningsspor fra 
jernalder 

Representativt automatisk fredet kulturminne 
fra jernalder 

Middels 

 



26 
 

3.6 Naturressurser 
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Oppsummert verdivurdering pr enkelt delområde 

Nr Delområde Verdibegrunnelse Verdi 
 
1 

 
Timenes 

Timenes er blant de siste store landbruksområdene i 
Randesund. Veger og bebyggelse har beslaglagt store 
arealer , men fremdeles er mye dyrka jord bevart. Den 
dyrka jorda består av forholdsvis små, flate jorder 
innimellom små koller og  spredt bebyggelse/gårdstun.  

 
Nordre deler: 
Middels 

  Dagens fire felts E18 deler området i to og vanskeliggjør 
driftsforholdene noe. Jorda er fordelt på flere grunneiere, 
men holdes godt i hevd.  Arealene ligger sentralt plassert i 
forhold til store boligområder på Strømme, Hånes og 
Lauvåsen, og er verdifulle i en pedagogisk sammenheng. 

 
Søndre deler: 
Stor verdi.  

  Den dyrka jorda på Hamre er oppdelt i forholdsvis små 
teiger  

 

2 Hamre og med forskjellige eiere. Arealene er oppsplittet av  Middels 
  bebyggelse og veger. Dette vanskeliggjør driftsforholdene,   
  men arealene holdes godt i hevd. En del beiting av hester 

og  
sauer.  Verdien varierer fra liten til stor.  

 

 
3  

 
Ve 

Det meste av den dyrka jorda på Ve består av flate, 
lettbrukte arealer.  Jordbruksarealene er flate, forholdsvis 
store og sammenhengende, men også her er jorda noe 
oppstykket av bebyggelse og veger, og det er forholdsvis 
mange eiere. Jorda holdes godt i hevd, her produseres 
korn, gras, bær og grønnsaker.   

 
Stor 

4 Gjersdalen – 
Vesholta – 
Myrane 

I dette området  er det flere mindre områder med  dyrka 
jord. Jordene ligger spredt og er avgrenset av skog og 
terrengformer. I dette området er det også noe gjengroing 
av dyrka jord.    

Middels 

 
5 

 
Dønnestad-
moen 

Stort sammenhengende jordbruksområde. Den dyrka jorda 
er flat og lettbrukt og i god hevd.  Et stort areal benyttes til  
vedproduksjon og –lager.  

 
Stor 
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Borga- Ryen 

Dette er et stort sammenhengende jordbruksområde, 
Bøensbekken og ravinedaler skjærer ned i det flate 
terrenget. Landbruksarealene er også  noe oppstykket av 
veger, spredt bebyggelse og gårdstun. For det meste er 
dette flate, lettbrukte, store jorder, med godt jordsmonn. 
Her produseres gras, korn, grønnsaker og jordbær.  

 
Stor 

  På Bøen er det mange små bruk og spredt bebyggelse. Den   
7 Bøen dyrka jorda består av mange, forholdsvis små teiger, som er Liten til 
  oppstykket av veger, spredt bebyggelse, kantsoner med middels 
  vegetasjon, og Bøensbekken. Deler av området ligger 

innenfor 
 

  sikkerhetssonen for flyplassen.  
 
8 

 
Kjevik 

Kommunens største jorde ligger inne på flyplassområdet. 
Områdene er ikke sikret i henhold til jordloven, og kan bli 
omdisponert. Jordene er helt flate og lettbrukte, med godt 
jordsmonn, og benyttes til grasproduksjon. Avinor leier ut 
jordene til en bonde i Tveit, som driver jorda.  

 
Liten 
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9  Vesvann inkl 
nedbørsfeltet 

Vesvann er kommunens krise drikkevannskilde. 
Vannkvaliteten er god. Dette er et stort vann, 250 da omgitt 
av et nedslagsfelt på ca 3000 da , bestående av uberørte  

Vesvann: 
Stor verdi.  
 

  skogsarealer. Det er gitt restriksjoner slik at forurensing av  Nedslagsfeltet: 
  vannet og hele nedslagsfeltet ikke er tillatt. Middels 
   til stor 

4 Siling, alternativer og vurderinger 

4.1 Innledning 
Det er vurdert omtrent 30 alternativer for ny Rv 41 og Rv 451 fra E18 til terminal ved Kjevik flyplass. 
Det er basert på tidligere utredninger, innspill fra ideseminar og innspill etter annonsert 
forberedelser til kommunedelplanarbeidet.   

 

Bilde av alle vurderte alternativer 

 

Linjene er kun vist som senterlinjer, men linjene er beregnet i forhold til geometriske krav til 
utforming, kurver, stigninger og sannsynligheter knyttet til tunellpåhugg, bruer og lengder på de 
forskjellige elementene.  Alle alternativene og kryssløsningene som blir ført videre vil bli detaljert i 
det videre arbeidet. 

Silingen tar utgangspunkt i de ulike veglinjene slik de foreligger. Alle alternativene er å oppfatte som 
et eksempel på linje innenfor en korridor som kan forflytte seg noe i den videre planleggingen. I 
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tillegg til veggeometri er det også tatt en overordnet vurdering av de ikke prissatte temaene 
nærmiljø/friluftsliv, landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø og naturressurser (beskrevet i kap.3) 
Dette er registreringer og vurderinger gjort i planområdet og er basert på eksisterende utredninger 
og nye feltarbeider. Det er også lagt vekt på at elementer med høye investeringskostnader og 
framtidig høye driftskostnader skal forsøkes begrenses.   

 

4.2 Vegstandard og utforming 
Krav til vegens standard og dimensjonering er gitt i lovverk og i Statens vegvesens håndbøker, der de 
viktigste kriteriene er vegens funksjon, forventet trafikkmengde og planlagt hastighet. I dette 
arbeidet legges det til grunn vegstandard og dimensjoneringsklasser gitt i forslag til ny håndbok 017 
(rev.08.12.2011), som forventes godkjent primo 2013. Vegstandard er omtalt i kap. C2, 
utformingskrav. 
 
Rv41 mellom Timenes og Bøen har i dag en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca 11000. Tilsvarende er dagens 
ÅDT på Rv451 fra Bøen til Kjevik 3700. Ved planlegging av nye veger skal det legges til grunn 
forventet trafikkmengde (ÅDT) 20 år etter vegåpning, og dersom denne trafikkmengden er over 
12000 skal vegen ha fire felt. 
Dette betyr at Rv41 fra E18 til kryss med Rv451 må planlegges som firefelts veg. Rv451 fra kryss med 
Rv41 til Kjevik planlegges som tofelts veg. 
 
Følgende dimensjoneringsklasser legges til grunn i det videre arbeidet:  
 

Rv 41:  
Vegen utformes etter dimensjoneringsklasse H7. Det tilstrebes en bedre linjeføring enn 
minimumskurvatur.  
Vegen planlegges for en skiltet hastighet på 90 km/t. 
Byggegrense 50m. 
Minste avstand mellom kryss 1000m 

 

Tverrprofil H7, 20 m vegbredde (mål i m) 
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Tunneler på Rv 41, profil T 9,5, to tunnelløp.  

 Tunnelprofil 
T9,5 (mål i m) 

Rv 451: 
Vegen utformes med tverrprofil etter dimensjoneringsklasse H4. I alternativene der Rv451 går nord 
for rullebanen vil det planlegges for hastighet 80km/t fra kryss med Rv41, og 60 km/t den siste delen 
inn mot terminalområdet. For alternativet som krysser sør for rullebanen vil dimensjonerende 
hastighet være 60 km/t. 

 

 

 

Tunneler på Rv 451, profil T 10,5, ett tunnelløp.  

 

Tunnelprofil T10,5 (mål i m) 



31 
 

 
Kryssløsninger 
Strekningen med ny firefeltsveg skal være fri for avkjørsler og alle kryss skal være planskilte. Dagens 
kryss med E18 må bygges ut med gjennomgående ramper for trafikk til og fra Kjevik. Det vil være 
behov for nye toplanskryss i området ved Lauvåsen for de alternativene som starter ved Timenes 
(korridor C), og i området Storemyr for alternativene som starter ved Skjøringsmyr (korridor B). 
Ved overgangen mellom firefelts og tofelts veg i nytt kryss mellom Rv41 og Rv451, planlegges det 
rundkjøring. 
For de sørlige linjene vil firefeltsvegen avsluttes på østsiden av Topdalselva ved Hamre. For de nordre 
traseene vil firefeltsvegen avsluttes på vestsiden av elva ved Bøen. 
 
 
Løsninger for gående og syklende  
Gående og syklende skal ha et godt tilbud. Dette bør løses langs eksisterende vegnett. Ny Rv451 
planlegges med langsgående gang- og sykkelveg. Helhetlig/sammenhengende tilbud til gående og 
syklende skal framgå av overordnet plan.  
Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelveg og kjørevegen skal være planskilt. 
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4.3 Alternativer A, østre linjer  

 

4.3.1 Alternativ A1  
Veglinja tilkobles E18 i nytt kryss ved Studedalen og ligger i dagen nordøst for Gjenbuåsen. Linja 
passerer Heljestjønn og Tvitjørn og kommer ned i Sovedalen, derifra ut i Vesholta for så å krysse 
Topdalselva og dreie mot nytt kryss på Bøen. Videre går veglinja i tunnel gjennom Trollfjellet og 
Kjevikheia (alt E1) for å ende opp ved terminalområdet på Kjevik. 

Prissatte konsekvenser 
Kostnadselementer 
hele strekningen E18 – 
Kjevik 
Alt A1+E1 
 
 
 
Reisetid til Kjevik 

Total veglengde: 7770m, (4500m fire felt, 3270m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 1840m 
Lengde tunnel løsmasser:0m 
Lengde bru fire felt: 170m 
Antall kryss to plan: 1 (Studedalen) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
For reisende fra Aust Agder blir denne løsningen ca 5 km kortere enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 6 min. 
For reisende fra Timenes blir denne løsningen ca 6 km lenger enn dagens 
veg, og det blir en økning i reisetid på ca 1 min. 

 

Ikke prissatte tema  
Ikke vurdert for dette alternativet 
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Anbefaling 
Den største andelen av de reisende til Kjevik kommer vestfra, og for denne gruppen vil alternativ A1 
bli ca. 6 km lenger enn dagens veg. Dette medfører vesentlig økt transportarbeid og klimagassutslipp 
i forhold til dagens situasjon. Foreløpige trafikkberegninger viser at ca. 70 % av trafikken fortsatt vil 
velge å kjøre eksisterende veg forbi Hamresanden dersom det ikke settes i verk restriktive tiltak langs 
dagens veg. Alternativ A1 utredes ikke videre. 
Alternativ E1, med tunnel fra Bøen til Kjevik anbefales ikke utredet videre da dette vil være en 
vesentlig dyrere løsning, både i forhold til investering og drift og vedlikehold, enn alternativ med veg i 
dagen som er vist i gjeldende reguleringsplan.  

4.3.2 Alternativ A2  
Alternativ A2 kobles til E18 i eksisterende kryss ved Langåsen. Veglinja krysser Langsvann i bru og går 
videre vestover nordøst for Kattbuåsen. Linja går nord for Ve skole i tunnel gjennom Vesholtheia og 
krysser Topdalselva i bru og møter eksisterende Rv41 i nytt kryss mellom Borgevoll og Karten. Videre 
følger veglinja gjeldende reguleringsplan for Rv451 fra Bøen til Kjevik. 

Prissatte konsekvenser 
Kostnadselementer 
hele strekningen E18 – 
Kjevik 
Alt A2+E3 
 
 
 
Reisetid til Kjevik 

Total veglengde: 7510m, (4240m fire felt, 3270m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 400m 
Lengde tunnel løsmasser:120m 
Lengde bru fire felt: 310m 
Antall kryss to plan: 1 (Langåsen) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
For reisende fra Aust Agder blir denne løsningen ca 4 km kortere enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 5 min. 
For reisende fra Timenes blir denne løsningen ca 4 km lenger enn dagens 
veg, og det blir ingen reduksjon i reisetiden. 

 

Ikke prissatte tema  
Ikke vurdert for dette alternativet 

Anbefaling 
Den største andelen av de reisende til Kjevik kommer vestfra, og for denne gruppen vil alternativ A2 
bli ca 4 km lenger enn dagens veg. Dette medfører vesentlig økt transportarbeid og klimagassutslipp i 
forhold til dagens situasjon. Foreløpige trafikkberegninger viser at ca 70% av trafikken fortsatt vil 
velge å kjøre eksisterende veg forbi Hamresanden dersom det ikke settes i verk restriktive tiltak langs 
dagens veg. Alternativ A2 utredes ikke videre. 

 

4.3.3 Alternativ A3  
Alternativ A3 kobles til E18 i eksisterende kryss ved Langåsen. Linja følger daldraget nordvestover 
mot Vesvann og krysser i bru over Langtjørn. Ved vestenden av Vesvann dreier vegen vestover og 
følger daldraget langs Vesbekken sør for Ve skole og ned over jordene på Ve.  
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Mellom Ve og Bøen kan vegelinja krysse Topdalselva i tre ulike varianter som vist på oversiktskart. 
Dette er omtalt under kap.4.6 . Strekningen fra Bøen til Kjevik følger traseen til gjeldende 
reguleringsplan. 

 

Prissatte konsekvenser 
Kostnadselementer 
hele strekningen E18 – 
Kjevik 
Alt A3+E3 
 
 
 
Reisetid til Kjevik 

Total veglengde: 7290m, (4550m fire felt, 2740m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 0m 
Lengde tunnel løsmasser:120m 
Lengde bru fire felt: 330m 
Antall kryss to plan: 1 (Langåsen) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
For reisende fra Aust Agder blir denne løsningen ca 4 km kortere enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 5 min. 
For reisende fra Timenes blir denne løsningen ca 4 km lenger enn dagens 
veg, og det blir ingen reduksjon i reisetiden. 

 

Ikke prissatte tema  
Ikke vurdert for dette alternativet 

Anbefaling 
Den største andelen av de reisende til Kjevik kommer vestfra, og for denne gruppen vil alternativ A3 
blir ca. 4 km lenger enn dagens veg. Dette medfører vesentlig økt transportarbeid og 
klimagassutslipp i forhold til dagens situasjon. Foreløpige trafikkberegninger viser at ca. 70 % av 
trafikken fortsatt vil velge å kjøre eksisterende veg forbi Hamresanden dersom det ikke settes i verk 
restriktive tiltak langs dagens veg. Alternativ A3 utredes ikke videre. 

 
 

4.3.4 Alternativ A4  
Alternativ A4 kobles til E18 i eksisterende kryss ved Langåsen. Linja går vestover langs sørsiden av 
Vesvann og videre nord for Hamrevann. Fra Hamrevann til Ve dreier linja sør og vest for Huseheia i 
samme korridor som nordre linje i kommuneplanen.  

Mellom Ve og Bøen kan vegelinja krysse Topdalselva i tre ulike varianter som vist på oversiktskart. 
Dette er omtalt under kap 5.4 midtre linjer. Strekningen fra Bøen til Kjevik følger traseen til gjeldende 
reguleringsplan. 

Prissatte konsekvenser 
Kostnadselementer 
hele strekningen E18 – 
Kjevik 
Alt A4+E3 
 
 

Total veglengde: 7490m, (4750m fire felt, 2740m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 0m 
Lengde tunnel løsmasser:120m 
Lengde bru fire felt: 350m 
Antall kryss to plan: 1 (Langåsen) 
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Reisetid til Kjevik 

Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
For reisende fra Aust Agder blir denne løsningen ca 3 km kortere enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 5 min. 
For reisende fra Timenes blir denne løsningen ca 4 km lenger enn dagens 
veg, og det blir ingen reduksjon i reisetiden. 

 

Ikke prissatte tema  
Ikke vurdert for dette alternativet 

Anbefaling 
Den største andelen av de reisende til Kjevik kommer vestfra, og for denne gruppen vil alternativ A4 
blir ca 4 km lenger enn dagens veg. Dette medfører vesentlig økt transportarbeid og klimagassutslipp 
i forhold til dagens situasjon. Foreløpige trafikkberegninger viser at ca 70% av trafikken fortsatt vil 
velge å kjøre eksisterende veg forbi Hamresanden dersom det ikke settes i verk restriktive tiltak langs 
dagens veg. Alternativ A4 utredes ikke videre.  
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4.4 Alternativer B, midtre linjer Skjøringsmyr – Ve 

 

Det er vurdert flere alternative veglinjer for strekningen mellom E18 ved Skjøringsmyr og Ve. Disse 
linjene er i rapporten gruppert som hovedalternativ B.  

4.4.1 Alternativ B1 Skjøringsmyr - Storemyr 
Veglinje B1 tilkobles E18 i dagens kryss ved Skjøringsmyr, som må bygges ut til fullverdig 
toplanskryss.  Dette alternativet følger korridoren for den veglinja som er vist i kommuneplanens 
arealdel.  Veglinja holder seg på østsiden av dalen som går fra Ravnåstjønn og nedover mot 
Eiesdalstjønn og Øygardstjønn. Vegen krysser i bru over dalen mellom Eiesdalstjønn og Hjelmetjønn, 
og i dalen mellom Eiesdalstjønn og Øygardstjønn. Dette av hensyn til landskapsinngrep og turveger 
fra Hamrevannområdet som gir forbindelse til Vesvann og videre mot nordøst.  Vegen danner en 
naturlig yttergrense for fremtidig utbygging på Hamrevann. 

Videre går traséen gjennom et småkupert landskap øst og nord for Hamrevann fram til et mulig 
kryssområde i nordvestre kant av Storemyr mellom Hamrevann og Vesvann som kan gi tilkobling til 
en hovedveg inn til Hamrevann utbyggingsområde. 

Fra Storemyr er B-korridoren delt opp i 5 ulike alternativer for fremføring av vegen videre mot Ve. 
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Linje H er et alternativ der vegen tilkobles E18 i eksisterende toplanskryss ved Barselvann.   

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 

Bøen vil velge ny veg over Hamrevann, og man vil få en god avlastning av 
trafikken på dagens veg forbi Hamre og Hamresanden. Dagens Rv41 
mellom Bøen og Timenes vil ha funksjon som lokalveg. 

Investeringskostnader Strekningen fra Skjøringsmyr til Storemyr går gjennom et småkupert 
terreng fri for bebyggelse. For denne delstrekningen forventes det en 
anleggskostnad som ligger innenfor normalen, eller litt under normal 
meterpris i forhold til aktuell vegstandard. 

Mulighet for etappevis 
utbygging 

Ikke aktuelt for denne delstrekningen 

Kostnadselementer 
Delparsell 
Skjøringsmyr – 
Storemyr 

Lengde veg: 1780m 
Lengde bru: 250m 
Kryss Skjøringsmyr, to plan  
Kryss Hamrevann, to plan (Mulig fremtidig kryss som kostes av utbygger) 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Veg i dagen Skjøringsmyra – Storemyr gir inngrep i «uberørt» landskap 

med middels verdi. Følger hovedformen i landskapet. Små konflikter. 
 

Nærmiljø og friluftsliv Vegen berører områder som benyttes lite til friluftsliv i dag, men 
daldraget fra Ravnåstjønn til Øygardstjønn vil kunne få større betydning 
ved framtidig boligbygging i området, og ny veg her vil være negativt. Vil 
oppfattes som en barriere mellom boligområdet og friluftsområder i 
marka. 

Naturmiljø Vi unngår direkte inngrep i bekker og tjern. Ingen naturfaglige verdier 
berøres. 

Kulturmiljø Vegen går gjennom områder med lite/ingen kjente kulturminner. Ingen 
konflikt. 

Naturressurser Vegen berører ikke dyrka jord. Vegen ligger i nedslagsfeltet til krise 
vannkilden Vesvann, og vil kunne påvirke vannkilden negativt. Det må 
påregnes omfattende avbøtende tiltak for å unngå vannforurensing.   

Arealbruk Vegen ligger som en naturlig avgrensning av nytt utbyggingsområde 
Hamrevann, og gir god atkomst til dette.  Vegen vil danne en barriere 
mellom nytt utbyggingsområde og marka.  

 

Anbefaling 
Alternativ B1 utredes videre.  

Alt H vil beslaglegge arealer for fremtidig utvidelse av Dyreparken. Barstølkrysset er heller ikke egnet 
sted for tilkobling av en ny firefelts veg. Alt H utredes ikke videre. 

4.4.2 Alternativ B2 og D1 
Fra Storemyr dreier Alt B2 videre mot nord og går etter hvert nedover langs østre kant av Huseheia 
like ut for nordvestre ende av Vesvann.  Etter at veglinja har kommet ned på flatene øst for Ve 
fortsetter alternativet videre på dette nivået øst for Vestjønn, langs østre kanten av kollene øst og 
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nord for dette lille vannet. Videre er traseen vist som Alt D1. Vegen krysser Topdalselva omtrent 850 
meter nordøst for stedet der eksisterende Rv41 krysser elva og tilkobles Rv41 med en ny rundkjøring. 
Fra kryss med Rv41 går Alt D1 nordvestover og passerer på nordsiden av Karten før den dreier 
sørvestover og følger linja for den regulerte vegtraseen mellom Bøen og Kjevik. 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 

Bøen vil velge ny veg over Hamrevann, og man vil få en god avlastning av 
trafikken på dagens veg forbi Hamre og Hamresanden. Dagens Rv41 
mellom Bøen og Timenes vil ha funksjon som lokalveg. 

Investeringskostnader Strekningen fra Storemyr til Ve går gjennom et småkupert terreng med 
lite bebyggelse. For denne delstrekningen forventes det en 
anleggskostnad som ligger innenfor normalen i forhold til aktuell 
vegstandard. 

Mulighet for etappevis 
utbygging 

Veglinja som følger alt B2 må bygges frem til Rv41 på Bøen før den har 
trafikantnytte. Strekningen langs Rv451 fra Bøen til Kjevik kan bygges når 
flyplassen skal utvides.  

Kostnadselementer 
Delparsell 
Storemyr-Ve 

Lengde veg: 2860m 
Lengde bru: 170m 
 

Kostnadselementer 
hele strekningen 
Skjøringsmyr – Kjevik 
Alt B-B2-D1-E3 
 
 
 
Reisetid 

Total veglengde: 7920m, (4640m fire felt, 3280m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 0m 
Lengde tunnel løsmasser: 120m 
Lengde bru fire felt: 425m 
Antall kryss to plan: 1 (Skjøringsmyr) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
For reisende fra Aust Agder blir denne løsningen ca 1 km kortere enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 3 min. 
For reisende fra Timenes blir denne løsningen ca 2 km lenger enn dagens 
veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 1 min. 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Veg i dagen Storemyr - Dønnestadmoen gir inngrep i «uberørt» 

landskap med middels verdi. Nærføring og inngrep nær Vesvann, men 
følger ellers hovedformen i landskapet. Ligger i utkanten av verdifullt 
kulturlandskap/landskapsrommet på Dønnestadmoen.  Ny bru over 
Topdalselva – små konflikter. Veg i dagen tvers gjennom verdifullt 
kulturlandskap og landskapsrommet ved Ryen – Borgen. Forholdsvis 
store konflikter.  
 

Nærmiljø og friluftsliv Vegen i dagen gir nærføring med Vesvann og berører viktig tursti/turveg 
både ved Vesvann og Myrane – Dønnestadmoen. Berørte områder ved 
Ryen – Borgen benyttes lite til friluftsliv i dag, men nærmiljøet for spredt 
bebyggelse berøres.  

Naturmiljø Ingen registrerte verdier på sørsiden av Topdalselva berøres, små 
konflikter. (Vesbekken krysses der konfliktene er små.) Ny veg (alt D1) 
krysser begge løpene av Bøensbekken. 

Kulturmiljø Lite/ingen konflikt, da ny veg ligger utenfor de viktigste kulturmiljøene på 



39 
 

Ve og Ryen. Ved kombinasjon av D1 har denne minst konflikt av D-
alternativene.     

Naturressurser Vegen berører noe dyrka jord ved Myrane – Dønnestad. Store konflikter 
ved at vegen ligger tvers over de beste områdene med dyrka jord på Ryen 
– Borgen. Stort arealbeslag og oppdeling av arealene. Nærføring og 
avrenning til krisevannskilden Vesvann  

Arealbruk Vegen ligger som en naturlig avgrensning av nytt utbyggingsområde 
Hamrevann, og gir god atkomst til dette.  Vegen vil danne en barriere 
mellom nytt utbyggingsområde og marka. 

Anbefaling 
Alternativ B2 og D1 har store konflikter med ikke prissatte konsekvenstema, spesielt 
landbruksområder Ryen-Borgen, og løsningen er drøyt 1km lenger enn de øvrige B-linjene. 
Alternativet B2+D1 utredes ikke videre. 

 

4.4.3 Alternativ B3 
Fra Storemyr dreier Alt B3 videre mot nord og går etter hvert nedover langs østre kant av Huseheia 
like ut for nordvestre ende av Vesvann. Alt B3 går så i tunnel gjennom Ormeliheia og videre under Ve 
skole.  Linja kombineres med Alt D2 og krysser Topdalselva i bru i området ved Hallingen. 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 

Bøen vil velge ny veg over Hamrevann, og man vil få en god avlastning av 
trafikken på dagens veg forbi Hamre og Hamresanden. Dagens Rv41 
mellom Bøen og Timenes vil ha funksjon som lokalveg. 

Investeringskostnader Strekningen fra Storemyr til Ve går gjennom et småkupert terreng med 
lite bebyggelse. Tunnel gjennom Ormeliheia gjør at kostnadene for dette 
alternativet er vesentlig høyere enn for alternativer med daglinje. 

Mulighet for etappevis 
utbygging 

Veglinja som følger alt B3 må bygges frem til Rv41 på Bøen før den har 
trafikantnytte. Strekningen langs Rv451 fra Bøen til Kjevik kan bygges når 
flyplassen skal utvides.  

Kostnadselementer 
Delparsell 
Storemyr-Ve 

Lengde veg: 1600m 
Lengde tunnel: 860m 
Lengde bru: 0m 
  

Kostnadselementer 
hele strekningen 
Skjøringsmyr – Kjevik 
Alt B-B3-D2-E3 
 
 
 
Reisetid 

Total veglengde: 6900m, (4160m fire felt, 2740m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 860m 
Lengde tunnel løsmasser: 120m 
Lengde bru fire felt: 425m 
Antall kryss to plan: 1 (Skjøringsmyr) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
For reisende fra Aust Agder blir denne løsningen ca 2 km kortere enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 4 min. 
For reisende fra Timenes blir denne løsningen ca 1 km lenger enn dagens 
veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 2 min. 
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Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Veg i dagen Storemyr - Ormeliheia gir inngrep i «uberørt» landskap med 

middels verdi. For øvrig berøres Ve-området lite.  Nærføring og inngrep 
nær Vesvann, men følger ellers hovedformen i landskapet. Ved at vegen 
legges i tunnel under Ve skole unngås inngrep i kulturlandskapet på Ve.  
Ny bru over Topdalselva – små konflikter. Veg i dagen tvers gjennom 
verdifullt kulturlandskap og landskapsrommet ved Bøen – Borgen, men 
mindre konflikter enn alt B2.  
 

Nærmiljø og friluftsliv Vegen i dagen gir nærføring med Vesvann og berører viktig tursti/turveg 
ved Vesvann. Barriere mellom Vesvann og Ve skole. Tunnelen reduserer 
konfliktene på Ve i forhold til de andre alternativene. Viderføring i alt D2: 
Berørte områder ved Bøen – Borgen benyttes lite til friluftsliv i dag, men 
nærmiljøet for spredt bebyggelse berøres.  

Naturmiljø På sørsiden av Topdalselva er det små konflikter. (Vesbekken krysses der 
konfliktene er små.) Nærføring til lokalitet nr 7 (Ve brygge), men 
lokaliteten berøres trolig ikke.  Videreføring i alt D2 krysser begge løpene 
av Bøensbekken. 

Kulturmiljø  Dette er trolig det beste alternativet for Ve. Ved at vegen legges i tunnel, 
unngås inngrep i kulturmiljøet her. Ved kombinasjon av D-alternativer er 
det konflikt med kulturmiljøet Bøen/Borga samt bosetningsspor fra 
jernalder.   

Naturressurser Nærføring og avrenning til krisevannkilden Vesvann. Ved at vegen bygges 
i tunnel forbi Ve, unngås inngrep i dyrka jord her. Dette alternativet er det 
beste på Ve.  
Videreføring i alt D2 berører en del dyrka jord på Bøen-Borgen . 

Arealbruk Som alt B2. 

Anbefaling 
Alternativ B3 og D2 utredes videre. 

4.4.4 Alternativ B4 
Fra Storemyr føres Alt B4 nordøst for Huseheia. Traséen ligger relativt tungt i skjæring i dette 
strekket og følger for øvrig landskapsformene til Huseheia mot Ve. Veglinja blir liggende mellom 
bebyggelsen på Ve og slalåmbakken delvis på fylling i overgangen mot flatene ved Ve, mens det over 
Vesbekken enten kan legges på løsmassefylling eller på bru.  

Fra Ve til Bøen kan veglinja tilkobles tre ulike alternativer for kryssing av Topdalselva (Alt D2, Alt D3 
og Alt D4). 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 

Bøen vil velge ny veg over Hamrevann, og man vil få en god avlastning av 
trafikken på dagens veg forbi Hamre og Hamresanden. Dagens Rv41 
mellom Bøen og Timenes vil ha funksjon som lokalveg. 

Investeringskostnader Strekningen fra Storemyr til Ve ligger tungt i terrenget, for en stor del i 
tosidig skjæring. Kryssing av Vesbekken nede på Ve medfører 
konstruksjoner i form av kulvert eller bru. Kostnadene for dette 
alternativet forventes å være noe høyere enn normal meterpris. 

Mulighet for etappevis Veglinja som følger alt B4 må bygges frem til Rv41 på Ve før den har 



41 
 

utbygging trafikantnytte. Kryssing av elva kan bygges som egen etappe. 
Strekningen langs Rv451 fra Bøen til Kjevik kan bygges når flyplassen skal 
utvides.  

Kostnadselementer 
Delparsell 
Storemyr-Ve 

Lengde veg: 1890m 
Lengde tunnel: 0m 
Lengde bru: 0m 
  

Kostnadselementer 
hele strekningen 
Skjøringsmyr – Kjevik 
Alt B-B4-D4-E3 
 
 
 
Reisetid 

Total veglengde: 6835m, (4310m fire felt, 2525m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 0m 
Lengde tunnel løsmasser: 120m 
Lengde bru fire felt: 480m 
Antall kryss to plan: 1 (Skjøringsmyr) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
For reisende fra Aust Agder blir denne løsningen ca 2 km kortere enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 4 min. 
For reisende fra Timenes blir denne løsningen ca 1 km lenger enn dagens 
veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 2 min. 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Veg i dagen Storemyr - Ve gir inngrep i «uberørt» landskap med middels 

verdi. Vegen ligger lengre fra Vesvann enn alt B2 og B3. Følger ellers 
hovedformen i landskapet, men gir synlige skjæringer og fyllinger i lisida 
mot Ve. Vegen krysser Vesbekken (godt synlig) og legges gjennom det 
åpne kulturlandskapet på Ve. Forholdsvis store konflikter her.     Flere 
alternative løsninger for bru over Topdalselva. Videre på Bøen – Borgen, 
er alternativene som ligger nærmest flyplassen best.  

Nærmiljø og friluftsliv Veg i dagen berører dagens tursti forbi Vesvann og langs sørsida av 
Vesbekken.  Kommer nær skianlegget på Ve, og går gjennom området 
med spredt bebyggelse på Ve. Barriere mot skolen, og berører områder 
som skolen bruker til uteaktiviteter. Berørte områder ved Ryen – Borgen 
benyttes lite til friluftsliv i dag, men nærmiljøet for spredt bebyggelse 
berøres.  

Naturmiljø Kryssing av Vesbekken, mer uheldig enn alt B2 og B3. Eventuell 
videreføring i alternativ D4 berører gruntvannsområde for andefugl i 
Topdalselva. 

Kulturmiljø Vegen går gjennom kulturmiljø med stor verdi på Ve. Forholdsvis store 
konflikter, med nærføring til og riving av verneverdige bygninger. 
Samtlige alternativer som splitter kulturmiljøene på Ve, er konfliktfylte. 
Ved kombinasjon av D-alternativer er det konflikt med kulturmiljøet 
Bøen/Borga samt bosetningsspor fra jernalder.      

Naturressurser Nærføring og avrenning til krisevannskilden Vesvann.  Store konflikter ved 
at vegen ligger tvers over de beste områdene med dyrka jord på Ve. Stort 
arealbeslag og oppdeling av arealene.  

Arealbruk Som alt B2. 
 

Anbefaling 
Alternativ B4 utredes videre. 
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4.4.5 Alternativ B5 
Fra Storemyr går vegen i tunnel gjennom Huseheia og kommer ut på Ve like nord for slalåmbakken.  

Fra Ve til Bøen kan veglinja tilkobles tre ulike alternativer for kryssing av Topdalselva (Alt D2, Alt D3 
og Alt D4). 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 

Bøen vil velge ny veg over Hamrevann, og man vil få en god avlastning av 
trafikken på dagens veg forbi Hamre og Hamresanden. Dagens Rv41 
mellom Bøen og Timenes vil ha funksjon som lokalveg. 

Investeringskostnader Strekningen fra Storemyr til Ve går i tunnel gjennom Huseheia.  
Differansen i meterpris mellom veg i dagen og tunnelløsning er i 
størrelsesorden 100-150’ kr/m 
Kostnadene for dette alternativet forventes derfor å være drøyt 100 mill 
kr dyrere enn alternativer med daglinje. 

Mulighet for etappevis 
utbygging 

Veglinja som følger alt B5 må bygges frem til Rv41 på Ve før den har 
trafikantnytte. Kryssing av elva kan bygges som egen etappe. 
Strekningen langs Rv451 fra Bøen til Kjevik kan bygges når flyplassen skal 
utvides.  

Kostnadselementer 
Delparsell 
Storemyr-Ve 

Lengde veg: 1730m 
Lengde tunnel: 990m 
Lengde bru: 0m 
  

Kostnadselementer 
hele strekningen 
Skjøringsmyr – Kjevik 
Alt B-B5-D3-E3 
 
 
 
Reisetid 

Total veglengde: 6615m, (4090m fire felt, 2525m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 990m 
Lengde tunnel løsmasser: 120m 
Lengde bru fire felt: 430m 
Antall kryss to plan: 1 (Skjøringsmyr) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
For reisende fra Aust Agder blir denne løsningen ca 2,5 km kortere enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 4 min. 
For reisende fra Timenes blir denne løsningen ca 0,5 km lenger enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 2 min. 

 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Tunnel Storemyr - Ve sparer inngrep i «uberørt» landskap med middels 

verdi og unngår nærføring ved Vesvann. Dette er trolig det beste 
alternativet på strekningen Storemyr-Ve. Tunnelen kan forlenges til 
nordsida av Vesbekken, evt krysses Vesbekken (godt synlig). Samme store 
konflikter på Ve som alt B4, vegen legges gjennom det åpne 
kulturlandskapet.     Flere alternative løsninger for bru over Topdalselva. 
Videre på Bøen – Borgen er alternativene som ligger nærmest flyplassen.  

Nærmiljø og friluftsliv Tunnel Storemyr – Ve. Her unngår vi inngrep og nærføring til turområder 
ved Ve og Vesvann.  Dette er det beste alternativet på strekningen 
Storemyr-Ve. Tunnelen kan forlenges til nordsida av Vesbekken, evt 
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krysses Vesbekken. Mindre konflikt med skianlegget enn alt B4. Samme 
store konflikter på Ve som alt B4.  

Naturmiljø Tunnel gjennom Huseheia sparer inngrep. Kryssing av Vesbekken, 
omtrent samme konflikter som alt B4.  Eventuell videreføring i alternativ 
D4 berører gruntvannsområde for andefugl i Topdalselva. 

Kulturmiljø Vegen går gjennom kulturmiljø med stor verdi på Ve. Forholdsvis store 
konflikter, med nærføring til og rivning av verneverdige bygninger. 
Samtlige alternativer som splitter kulturmiljøene på Ve, er konfliktfylte. 
Ved kombinasjon av D-alternativer er det konflikt med kulturmiljøet 
Bøen/Borga samt bosetningsspor fra jernalder.      

Naturressurser Noe mindre nærføring og avrenning til krisevannskilden Vesvann enn alt 
B2, B3 og B4.  Store konflikter ved at vegen ligger tvers over de beste 
områdene med dyrka jord på Ve. Stort arealbeslag og oppdeling av 
arealene. På bøen er trolig alt D4 best, berører lite dyrka jord der.  

Arealbruk Hovedsakelig som alt B2, men tunnel gjennom Huseheia reduserer 
barrierevirkningen mellom Hamrevannområdet og marka nordøstover 
mot Ve. 

 

Anbefaling 
Alternativ B5 utredes ikke videre.  Merkostnadene ved tunnel gjennom Huseheia er store i forhold til 
det vi oppnår.  De største konfliktene vil være i Ve-området, og de løses ikke ved tunnel gjennom 
Huseheia.  

4.4.6 Alternativ B6 
Fra Storemyr går Alt B6 videre mot nordvest og begynner etter hvert å runde rundt sør- og vest siden 
av Huseheia og samtidig senke seg ned mot flatene langs østsiden av Topdalselva vest for Ve. Alt B6 
følger korridoren for linja som er vist i kommuneplanens arealdel.  

Fra Ve til Bøen kan veglinja tilkobles tre ulike alternativer for kryssing av Topdalselva (Alt D2, Alt D3 
og Alt D4). 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 

Bøen vil velge ny veg over Hamrevann, og man vil få en god avlastning av 
trafikken på dagens veg forbi Hamre og Hamresanden. Dagens Rv41 
mellom Bøen og Timenes vil ha funksjon som lokalveg. 

Investeringskostnader Strekningen fra Storemyr til Ve går gjennom et småkupert terreng med 
lite bebyggelse. Veglinja følger terrengformasjonene i landskapet og for 
denne delstrekningen forventes det en anleggskostnad som ligger under 
normal meterpris i forhold til aktuell vegstandard. Alt B6 forventes å være 
den traseen av B-linjene med lavest anleggskostnad. 

Mulighet for etappevis 
utbygging 

Veglinja som følger alt B6 må bygges frem til Rv41 på Ve før den har 
trafikantnytte. Kryssing av elva kan bygges som egen etappe. 
Strekningen langs Rv451 fra Bøen til Kjevik kan bygges når flyplassen skal 
utvides.  

Kostnadselementer 
Delparsell 
Storemyr-Ve 

Lengde veg: 1930m 
Lengde tunnel: 0m 
Lengde bru: 0m 
  



44 
 

Kostnadselementer 
hele strekningen 
Skjøringsmyr – Kjevik 
Alt B-B6-D4-E3 
 
 
 
Reisetid 

Total veglengde: 6880m, (4355m fire felt, 2525m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 0m 
Lengde tunnel løsmasser: 120m 
Lengde bru fire felt: 480m 
Antall kryss to plan: 1 (Skjøringsmyr) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
For reisende fra Aust Agder blir denne løsningen ca 2 km kortere enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 4 min. 
For reisende fra Timenes blir denne løsningen ca 1 km lenger enn dagens 
veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 2 min. 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Veg i dagen Storemyr - Ve gir inngrep i «uberørt» landskap med middels 

verdi. Vegen ligger langt fra, og kan ikke ses fra Vesvann, men gir en kort 
strekning med nærføring til Hamrevann, Forholdsvis små konflikter her. 
Følger ellers hovedformen i landskapet, men gir synlige skjæringer og 
fyllinger i lisida mot Ve. Vegen krysser Vesbekken (godt synlig) og legges 
gjennom det åpne kulturlandskapet på Ve. Forholdsvis store konflikter 
her. Inngrepene i lisida mot Ve er trolig mer synlige enn i alt B4.  
Flere alternative løsninger for bru over Topdalselva og videre på Bøen – 
Borgen, hvor alternativene nærmest flyplassen er best.  

Nærmiljø og friluftsliv Vegen i dagen berører ikke turvegene langs Vesbekken og ved Vesvann, 
men gir omfattende inngrep i bekkedraget som er avsatt som 
grønnkorridor mellom Ve og Hamrevann i kommuneplanen.  Kan det bli 
vanskelig å få en god stiforbindelse her? Kommer langt fra skianlegget på 
Ve, men går gjennom området med spredt bebyggelse på Ve. Barriere 
mot skolen, men ikke så stor dersom alt D4 velges.  

Naturmiljø Inngrep i bekkedraget som er avsatt som grønnkorridor mellom Ve og 
Hamrevann, her berøres lokalitet 17, rik blandingsskog av middels til stor 
verdi.  Kryssing av Vesbekken, mer uheldig enn alt B2 og B3. Eventuell 
videreføring i alternativ D4 berører gruntvannsområde for andefugl i 
Topdalselva. 

Kulturmiljø Vegen går gjennom kulturmiljø med stor verdi på Ve. Forholdsvis store 
konflikter, med nærføring til og rivning av verneverdige bygninger. 
Samtlige alternativer som splitter kulturmiljøene på Ve, er konfliktfylte. 
Ved kombinasjon av D-alternativer er det konflikt med kulturmiljøet 
Bøen/Borga samt bosetningsspor fra jernalder.      

Naturressurser Vegen er lengre fra og er bedre for krisevannskilden Vesvann enn de 
andre B-alternativene.  Store konflikter ved at vegen ligger tvers over de 
beste områdene med dyrka jord på Ve. Stort arealbeslag og oppdeling av 
arealene.   

Arealbruk Berører (forholdsvis små) arealer av utbyggingsområdet Hamrevann, og 
er det dårligste av de midtre B-alternativene.  

 

Anbefaling 
Alt B6 følger korridoren for linja som er vist i kommuneplanens arealdel og dette forventes å være 
det alternativet av B- linjene som har lavest anleggskostnad. Alternativ B6 utredes videre. 
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4.5 Alternativer C, Vestre linjer  

 

 

Felles for vestre linjer Alternativ C er at alle starter i dagens kryss ved Timenes og følger dagens trase 
langs Rv41 frem til Bjønndalen. Herfra deles de i ulike alternativ som krysser både sør og nord for 
flyplassen. 
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4.5.1 Alternativ C1 
Alternativ C1 kobles til E18 i dagens kryss ved Timenes. Dette krysset må bygges om slik at man får 
direkte ramper til og fra i retning mot Kristiansand. Veglinja følger dagens vegtrase langs Rv41 frem 
til Bjønndalen. Dagens Kryss til Lauvåsen må bygges ut til et fullt toplanskryss. Videre går vegen i en 
lang tunnel på 3,2 km fram til Topdalselva nord for Ve. Ved kryssing av elva følges traseen for 
alternativ D2. 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 

Bøen vil velge ny veg til Timenes, og man vil få en god avlastning av 
trafikken på dagens veg forbi Hamre og Hamresanden. Dagens Rv41 
mellom Bøen og Bjønndalen vil ha funksjon som lokalveg. 

Investeringskostnader Strekningen Timenes - Bjønndalen har flere fordyrende elementer: 
- Smal korridor med eks og planlagt bebyggelse inntil vegen 
- Det må bygges ny lokalveg i tillegg til firefeltsvegen 
- Dårlige grunnforhold ved Timenes og Bjønndalen 
- Ombygging av dagens Timeneskryss og nytt kryss til Lauvåsen 
- Trafikkavvikling i anleggsperioden 

 
C1 er alternativet med lengst fjelltunnel og vil følgelig være et av de 
dyreste å bygge og å drifte. 

Mulighet for etappevis 
utbygging 

C1 kan deles i følgende etapper: 
Timenes - Bjønndalen (Lauvåsen) 
Bjønndalen – Bøen 
Bøen – Kjevik 

Kostnadselementer 
Delparsell 
Timenes - Bøen 

Lengde veg: 5275m 
Lengde tunnel (to løp): 3200m  
Lengde bru: 175m 
Kryss Timenes, to plan  
Kryss Lauvåsen, to plan 
Kryss Bøen, rundkjøring 

Kostnadselementer 
hele strekningen 
Timenes – Kjevik 
Alt C1-D2-E3 
 
 
 
Reisetid 

Total veglengde: 8025m, (5275m fire felt, 2750m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 3200m 
Lengde tunnel løsmasser: 120m 
Lengde bru fire felt: 175m 
Antall kryss to plan: 2 (Timenes og Lauvåsen) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
Alternativet vil gi en reduksjon i reisetid på ca 2 min på strekningen fra 
E18 til Kjevik. 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Nytt kryss Timenes vil bli et dominerende anlegg i et område som 

allerede er preget av veganlegg. Avhenger av kryssløsning. Veg i dagen 
Strekningen Timenes- Bjønndalen – små konflikter. Lang tunnel 
Bjønndalen – Ve kommer ut på samme sted som alt B3. Med en så lang 
tunnel unngår vi inngrep på Hamre og Ve, men omfattende inngrep 
Borgen-Bøen.   
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Nærmiljø og friluftsliv Mulig konflikt på Timenes, avhengig av kryssløsning, ellers ingen 
konflikter sør for Hamre. Med lang tunnel Bjønndalen-Ve unngås inngrep 
på Hamre og Ve, og dette trolig er det beste C- alternativet for nærmiljø 
og friluftsliv.  

Naturmiljø Ved tunnelportal Bjønndalen kan en lokalitet (22) med rik edelløvskog, 
middels til stor verdi, bli berørt.  Mulighetene for å justere traseen her, vil 
bli vurdert i konsekvensutredningen.  Ellers berøres ingen registrerte 
verdier på sørsiden av Topdalselva, små konflikter. Nærføring til lokalitet 
nr 7 (Ve brygge), men lokaliteten berøres trolig ikke.  Ny veg krysser 
begge løpene av Bøensbekken. 

Kulturmiljø Nytt kryss på Timenes gir noe konflikt med automatisk fredete 
kulturminner. Ved at vegen legges i lang tunnel, unngås inngrep i 
kulturmiljøet på Hamre og Ve. Ved kombinasjon av D-alternativer er det 
konflikt med kulturmiljøet Bøen/Borga samt bosetningsspor fra jernalder.      

Naturressurser Ved at vegen bygges i lang tunnel, unngås inngrep i dyrka jord på Hamre 
og Ve. 
Videreføring i alternativ D2 berører en del dyrka jord på Bøen-Borgen.  

Arealbruk Berører ikke utbyggingsområdet Hamrevann, men gir heller ikke atkomst 
til området. Berører næringsområder langs Rv41 ved Lauvåsen. 

 

Anbefaling 
Alt C1 har tunnel på over 3km og vil være blant de dyreste alternativene å bygge og å drifte. 
Alternativ C1 anbefales ikke utredet videre. Strekningen med ny firefeltsveg vil være lenger enn for 
de nordlige alternativene som går over Hamrevann.  

4.5.2 Alternativ C2 
Alternativet er identisk med C1 frem til Bjønndalen. Videre bygges vegen i tunnel fram til skianlegget 
på Ve, hvor den fortsetter i dagen. Fra sletta på Ve kan C2 kombineres med alternativer som krysser 
både syd og nord for dagens bru over Topdalselva (Linje D2, D3 og D4). 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 

Bøen vil velge ny veg til Timenes, og man vil få en god avlastning av 
trafikken på dagens veg forbi Hamre og Hamresanden. Dagens Rv41 
mellom Bøen og Bjønndalen vil ha funksjon som lokalveg. 

Investeringskostnader Strekningen Timenes - Bjønndalen har flere fordyrende elementer: 
- Smal korridor med eks og planlagt bebyggelse inntil vegen 
- Det må bygges ny lokalveg i tillegg til firefeltsvegen 
- Dårlige grunnforhold ved Timenes og Bjønndalen 
- Ombygging av dagens Timeneskryss og nytt kryss til Lauvåsen 
- Trafikkavvikling i anleggsperioden 

 
C2 har også stor andel tunnel som har betydning for både investerings og 
driftskostnadene. 

Mulighet for etappevis 
utbygging 

C2 kan deles i følgende etapper: 
Timenes - Bjønndalen (Lauvåsen) 
Bjønndalen – Ve (tunnel) 
Ve - Bøen 
Bøen – Kjevik 
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Kostnadselementer 
Delparsell 
Timenes – Ve 

Lengde veg: 4315m 
Lengde tunnel (to løp): 2265m  
Lengde bru: 175m 
Kryss Timenes, to plan  
Kryss Lauvåsen, to plan 
 

Kostnadselementer 
hele strekningen 
Timenes – Kjevik 
Alt C2-D2-E3 
 
 
 
Reisetid 

Total veglengde: 7890m (5140m fire felt, 2750m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 2265m 
Lengde tunnel løsmasser: 120m 
Lengde bru fire felt: 175m 
Antall kryss to plan: 2 (Timenes og Lauvåsen) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
Alternativet vil gi en reduksjon i reisetid på ca 2 min på strekningen fra 
E18 til Kjevik. 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Som alt C1 fram til Bjønndalen. Lang tunnel Bjønndalen – Ve kommer ut 

sør på Ve. Vegen krysser Vesbekken (godt synlig) og legges gjennom det 
åpne kulturlandskapet på Ve.  Omfattende konflikter her.  Flere 
alternative løsninger for bru over Topdalselva og videre på Bøen – 
Borgen.  

Nærmiljø og friluftsliv Som alt C1 fram til Bjønndalen.  Forholdsvis lang tunnel  slik at vi unngår 
inngrep på Hamre, men forholdsvis store konflikter på Ve. Kommer nær 
skianlegget på Ve, og går gjennom området med spredt bebyggelse på 
Ve. Barriere mot skolen.  

Naturmiljø Som alternativ C1 ved tunnelportal Bjønndalen. Kryssing av Vesbekken gir 
betydelig konflikt.  

Kulturmiljø Som alternativ C1 ved Timenes.  Vegen går gjennom kulturmiljø med stor 
verdi på Ve. Forholdsvis store konflikter, med nærføring til og rivning av 
verneverdige bygninger. Samtlige alternativer som splitter kulturmiljøene 
på Ve, er konfliktfylte. Ved kombinasjon av D-alternativer er det konflikt 
med kulturmiljøet Bøen/Borga samt bosetningsspor fra jernalder.      

Naturressurser Store konflikter ved at vegen ligger tvers over de beste områdene med 
dyrka jord på Ve. Stort arealbeslag og oppdeling av arealene. Men dette 
alternativet er bedre enn C3 og C4.   

Arealbruk Berører ikke utbyggingsområdet Hamrevann, men gir heller ikke atkomst 
til området. Berører næringsområder langs Rv41 ved Lauvåsen.  

 

Anbefaling 
Alternativet utredes ikke videre. Alternativet medfører store kostnader for delstrekningen frem til 
Bjønndalen. Strekningen med ny firefeltsveg vil være lenger enn for de nordlige alternativene som 
går over Hamrevann.  Videre kommer ekstra kostnader med lang tunnel. Alternativet gir store 
konflikter på Ve med ikke prissatte konsekvenstema.  Dette gjelder både i forhold til kulturmiljø, 
nærmiljø og barrierevirkning mot Ve skole. Det blir også stort arealbeslag av dyrka jord.  
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4.5.3 Alternativ C3 
Alternativ C3 er identisk med alternativ C1 og C2 på strekningen fra Timenes til Bjønndalen. Videre 
bygges vegen i tunnel fram til Klevshaven, hvor den fortsetter i dagen langs østsiden av eksisterende 
Rv41 over jordene på Ve. Herfra kan C3 kombineres med alternativer som krysser både syd og nord 
for dagens bru over Topdalselva (Linje D2, D3 og D4). 

 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 

Bøen vil velge ny veg til Timenes, og man vil få en god avlastning av 
trafikken på dagens veg forbi Hamresanden. Dagens Rv41 mellom Bøen 
og Bjønndalen vil ha funksjon som lokalveg. 

Investeringskostnader Strekningen Timenes - Bjønndalen har flere fordyrende elementer: 
- Smal korridor med eks og planlagt bebyggelse inntil vegen 
- Det må bygges ny lokalveg i tillegg til firefeltsvegen 
- Dårlige grunnforhold ved Timenes og Bjønndalen 
- Ombygging av dagens Timeneskryss og nytt kryss til Lauvåsen 
- Trafikkavvikling i anleggsperioden 

 
C3 har også stor andel tunnel som har betydning for både investerings og 
driftskostnadene. 

Mulighet for etappevis 
utbygging 

C3 kan deles i følgende etapper: 
Timenes - Bjønndalen (Lauvåsen) 
Bjønndalen – Klevshaven (tunnel) 
Hamre nord - Bøen 
Bøen – Kjevik 

Kostnadselementer 
Delparsell 
Timenes – Ve 

Lengde veg: 4280m 
Lengde tunnel (to løp): 1960m  
Lengde bru:  
Kryss Timenes, to plan  
Kryss Lauvåsen, to plan 
 

Kostnadselementer 
hele strekningen 
Timenes – Kjevik 
Alt C3-D3-E2 
 
 
 
 
Reisetid 

Total veglengde: 7060m (4880m fire felt, 2180m to felt) 

Lengde tunnel fjell fire felt: 1960m 
Lengde tunnel fjell to felt: 730m 
Lengde tunnel løsmasser: 0m 
Lengde bru fire felt: 190m 
Antall kryss to plan: 2 (Timenes og Lauvåsen) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
Alternativet vil gi en reduksjon i reisetid på ca 2 min på strekningen fra 
E18 til Kjevik. 

 

Ikke prissatte tema   
Landskapsbilde Nytt kryss Timenes og veg i dagen strekningen Timenes- Bjønndalen – 

som alt C 1. Tunnel fra Bjønndalen – kommer ut på et lite jorde på 
Klevshaven, rett sør for Vesbekken. Vegen krysser Vesbekken (godt 
synlig) og legges gjennom det åpne kulturlandskapet på Ve. Det blir en 
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forholdsvis lang strekning med ny fire felts veg parallelt med dagens 
Rv41, dette gir en bred og dominerende vegkorridor i det åpne 
kulturlandskapet.  Forholdsvis store konflikter her.     Flere alternative 
løsninger for bru over Topdalselva og videre på Bøen – Borgen.  

Nærmiljø og friluftsliv Som alt C1 fram til Bjønndalen.  Forholdsvis lang tunnel  slik at vi unngår 
en del inngrep på Hamre, men forholdsvis store konflikter på Ve. Går 
gjennom området med spredt bebyggelse på Ve. Barriere mot skolen. 
Kommer ikke nær skianlegget på Ve. 

Naturmiljø Som alternativ C1 ved tunnelportal Bjønndalen.  Kryssing av Vesbekken 
gir betydelig konflikt. 

Kulturmiljø Som alternativ C1 ved Timenes.  Vegen går gjennom kulturmiljø med stor 
verdi på Ve. Forholdsvis store konflikter, med nærføring til og rivning av 
verneverdige bygninger, avhengig av valg av løsning. Samtlige alternativer 
som splitter kulturmiljøene på Ve, er konfliktfylte. Ved kombinasjon av D-
alternativer er det konflikt med kulturmiljøet Bøen/Borga samt 
bosetningsspor fra jernalder.      

Naturressurser Store konflikter ved at vegen ligger tvers over de beste områdene med 
dyrka jord på Ve. Stort arealbeslag og oppdeling av arealene. Dette er det 
nest dårligste C-alternativet. (bare litt bedre enn C3). På Bøen er trolig alt 
D4 best, berører lite dyrka jord der.  

Arealbruk Berører ikke utbyggingsområdet Hamrevann, men gir heller ikke atkomst 
til området. Berører næringsområder langs Rv41 ved Lauvåsen. 

Anbefaling 
Alternativet utredes ikke videre. Alternativet medfører store kostnader for delstrekningen frem til 
Bjønndalen. Strekningen med ny firefeltsveg vil være lenger enn for de nordlige alternativene som 
går over Hamrevann.  Videre kommer ekstra kostnader med lang tunnel. Alternativet medfører store 
konflikter på Ve med ikke prissatte konsekvenstema.  Dette gjelder både i forhold til kulturmiljø, 
nærmiljø og barrierevirkning mot Ve skole, og omfattende arealbeslag av dyrka jord. Konfliktene vil 
være større enn ved alternativ C2.  

4.5.4 Alternativ C4 
Alternativ C4 er identisk med alternativ C1-C3 på strekningen fra Timenes til Bjønndalen. Videre 
bygges vegen i tunnel fram til Skillebakkene nord for Hamre, hvor den fortsetter i dagen langs 
østsiden av eksisterende Rv41 forbi Kalvehaugen, krysser Vesbekken, og går videre over jordene på 
Ve. Herfra kan C4 kombineres med alternativer som krysser både syd og nord for dagens bru over 
Topdalselva (Linje D2, D3 og D4)Prissatte konsekvenser 

Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 
Bøen vil velge ny veg til Timenes, og man vil få en god avlastning av 
trafikken på dagens veg forbi Hamresanden. Dagens Rv41 mellom Bøen 
og Bjønndalen vil ha funksjon som lokalveg. 

Investeringskostnader Strekningen Timenes - Bjønndalen har flere fordyrende elementer: 
- Smal korridor med eks og planlagt bebyggelse inntil vegen 
- Det må bygges ny lokalveg i tillegg til firefeltsvegen 
- Dårlige grunnforhold ved Timenes og Bjønndalen 
- Ombygging av dagens Timeneskryss og nytt kryss til Lauvåsen 
- Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Tunnel Gjennom Moneheia har betydning for investerings og 
driftskostnader. 
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Mulighet for etappevis 
utbygging 

C4 kan deles i følgende etapper: 
Timenes - Bjønndalen (Lauvåsen) 
Bjønndalen – Skillebakkene (tunnel) 
Skillebakkene - Bøen 
Bøen - Kjevik 

Kostnadselementer 
Delparsell 
Timenes – Ve 

Lengde veg: 4330m 
Lengde tunnel (to løp): 1325m  
Lengde bru: 
Kryss Timenes, to plan  
Kryss Lauvåsen, to plan 
 

Kostnadselementer 
hele strekningen 
Timenes – Kjevik 
Alt C4-D3-E3 
 
 
 
Reisetid 

Total veglengde: 7680m (4930m fire felt, 2750m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 1325m 
Lengde tunnel løsmasser: 120m 
Lengde bru fire felt: 190m 
Antall kryss to plan: 2 (Timenes og Lauvåsen) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Bøen og Kjevik) 
 
Alternativet vil gi en reduksjon i reisetid på ca 2 min på strekningen fra 
E18 til Kjevik. 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Nytt kryss Timenes og veg i dagen strekningen Timenes- Bjønndalen – 

som alt C 1. Tunnel Bjønndalen – Hamre, dette er den korteste 
tunnelløsningen, og dermed det C-alternativet som er dårligst for 
landskapsbildet.  Vegen krysser Vesbekken (godt synlig) ved eksisterende 
Rv41 og legges gjennom det åpne kulturlandskapet på Ve. Det blir en 
svært lang strekning med ny fire felts veg parallelt med dagens Rv41, 
dette gir en bred og dominerende vegkorridor i det åpne 
kulturlandskapet.  Store konflikter her.     Flere alternative løsninger for 
bru over Topdalselva og videre på Bøen – Borgen.  

Nærmiljø og friluftsliv Som alt C1 fram til Bjønndalen.  Forholdsvis store konflikter på Hamre 
nord og Ve. Dette er det dårligste C-alternativet for nærmiljø og friluftsliv. 
Går gjennom området med spredt bebyggelse på Ve. Barriere mot skolen. 
Kommer ikke nærmere skianlegget på Ve enn dagens veg.  

Naturmiljø Som alternativ C1 ved tunnelportal Bjønndalen. Kryssing av Vesbekken gir 
betydelig konflikt.  Alternativ D3 og D4 er best for Bøensbekken. 

Kulturmiljø Som alternativ C1 ved Timenes.  Vegen går gjennom kulturmiljø med stor 
verdi på Ve. Forholdsvis store konflikter, med nærføring til og rivning av 
verneverdige bygninger, avhengig av valg av løsning. Samtlige alternativer 
som splitter kulturmiljøene på Ve, er konfliktfylte. Ved kombinasjon av D-
alternativer er det konflikt med kulturmiljøet Bøen/Borga samt 
bosetningsspor fra jernalder. Lang strekning med bred vegkorridor gir 
store inngrep og forholdsvis store konflikter, men noe avhengig av hvilken 
bruløsning som velges. 

Naturressurser Store konflikter ved at vegen ligger tvers over de beste områdene med 
dyrka jord på Ve. Stort arealbeslag og oppdeling av arealene. Dette er det 
dårligste C-alternativet. 

Arealbruk Berører ikke utbyggingsområdet Hamrevann, men gir heller ikke atkomst 
til området.  Berører næringsområder langs Rv41 ved Lauvåsen. 
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Anbefaling 
Alternativet utredes ikke videre. Alternativet medfører store kostnader for delstrekningen frem til 
Bjønndalen. Strekningen med ny firefeltsveg vil være lenger enn for de nordlige alternativene som 
går over Hamrevann. Alternativet medfører store konflikter på strekningen Hamre - Ve med ikke 
prissatte konsekvenser. Dette gjelder i forhold til landskapsbilde, kulturmiljø, nærmiljø og 
barrierevirkning mot Ve skole, og omfattende arealbeslag av dyrka jord. Konfliktene vil være større 
enn ved både alternativ C2 og C3.  

4.5.5 Alternativ C5 
Alternativ C5 er identisk med foregående C-alternativer på strekningen fra Timenes til Bjønndalen, 
men skiller seg fra de foregående ved at denne linja krysser Topdalselva ved Kalvehaugen nord for 
Hamre, og går videre syd for rullebanen på Kjevik.  
Fra Bjønndalen bygges vegen i tunnel gjennom Moneheia frem til eksisterende Rv41 ved 
Kalvehaugen, der vegene tilkobles i en ny rundkjøring. Fra krysset med Rv41 bygges det to-felts veg 
videre mot Kjevik. Veglinja går i ny bru over Topdalselva og dreier sydover langs elva og krysser i 
tunnel under sikkerhetssonen for flyplassen. Følger deretter Kjevikstranda frem til terminalbygget.  

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 

Hamre vil velge ny veg gjennom Moneheia til/fra Timenes og E18. I tillegg 
vil løsningen legge til rette for at lokaltrafikken fra Hamre/ Hamresanden 
velger ny veg. Avlastning av trafikken på dagens veg forbi Hamresanden 
forventes å bli bedre enn for alternativene med kryss på Bøen. Trafikken 
fra Ryen- og Dønnestadområdene må følge dagens Rv41 frem til Hamre, 
og for denne strekningen vil trafikkreduksjonen tilsvare trafikken til og fra 
flyplassen.   

Investeringskostnader Strekningen Timenes - Bjønndalen har flere fordyrende elementer: 
- Smal korridor med eks og planlagt bebyggelse inntil vegen 
- Det må bygges ny lokalveg i tillegg til firefeltsvegen 
- Dårlige grunnforhold ved Timenes og Bjønndalen 
- Ombygging av dagens Timeneskryss og nytt kryss til Lauvåsen 
- Trafikkavvikling i anleggsperioden 

 
Det bygges fire felt på strekningen fra Timenes til Hamre. Videre over elva 
og mot Kjevik er det tilstrekkelig med to felts veg. 
Dette alternativet er en av de korteste strekningene med fire felt. 
Der veglinja ligger innenfor sikkerhetssonen til flyplassen, må vegen 
legges i kulvert. Det kan forventes strenge restriksjoner i anleggsfasen for 
arbeider på flyplassområdet, og dette vil gjenspeiles i kostnadene for 
denne delstrekningen. 

Mulighet for etappevis 
utbygging 

C5 kan deles i følgende etapper: 
Timenes - Bjønndalen (Lauvåsen) 
Bjønndalen – Hamre (tunnel) 
Hamre - Kjevik 

Kostnadselementer 
hele strekningen 
Timenes – Kjevik 
Alt C5 

Total veglengde: 5400m (3200m fire felt, 2200m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 1165m 
Lengde tunnel løsmasser: 155m 
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Reisetid 

Lengde bru to felt: 200m 
Antall kryss to plan: 2 (Timenes og Lauvåsen) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Hamre og Kjevik) 
 
Alternativet vil gi en reduksjon i reisetid på ca 4 min på strekningen fra 
E18 til Kjevik. Redusert kjørelengde er ca 2,2 km 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Nytt kryss Timenes og veg i dagen strekningen Timenes- Bjønndalen – 

som alt C1. Tunnel Bjønndalen – Hamre. Kort strekning med veg i dagen 
mellom tunnelportal og ny bru over elva, små konflikter. Veg i tosidig 
skjæring og tunnel på Kjeviksiden – lite synlige inngrep og små konflikter. 
Det er liten forskjell på C5 og C6, men C5 blir trolig mer eksponert i 
landskapet enn C6.  

Nærmiljø og friluftsliv Som alt C1 fram til Bjønndalen.   Mindre konflikter i forhold til støy og 
nærføring for boliger enn de nordlige C-alternativene, og også bedre enn 
B-alternativene.  
Ny bru Topdalselva gir liten konflikt, forutsetter støyskjerming. Vegen på 
Kjeviksiden gir lite synlige inngrep og lite støy, slik at friluftsområdene på 
Hamresanden trolig ikke blir vesentlig berørt.   
 
Dette alternativet (og alt C6) vil gi den beste avlastningen av eksisterende 
Rv41 forbi Hamresanden.  

Naturmiljø Som alternativ C1 ved tunnelportal Bjønndalen. Rett sør for ny bru 
berøres en rik sumpskog av middels verdi. (lok. 31) Ved Kalvehaugen 
berøres en lokalitet med naturbeitemerk (lok. 19). Ved Kjevikstranda 
berøres en del lokaliteter med middels og stor verdi, (parklandskap og 
artsrike enger).  

Kulturmiljø Som alternativ C1 ved Timenes.  Kort strekning i dagen på Hamre gir lite 
konflikt. Unngår problemene på Ve og Bøen. 

Naturressurser Ingen berøring av dyrka jord – ingen konflikter.   
Arealbruk Berører ikke utbyggingsområdet Hamrevann, men gir heller ikke atkomst 

til området.  Berører næringsområde langs Rv41 ved Lauvåsen. Er i 
samsvar med gjeldende reguleringsplan, men mulig utfordring  i forhold 
til sikkerhetssonen for flyplassen.  

 

Anbefaling 
Alternativet utredes videre. 

 

4.5.6 Alternativ C6 
Alternativ C6 er identisk med Alt C5 bortsett fra ved kryssing av elva i Hamre-området. Alt C6 
kommer ut av tunnelen gjennom Moneheia noe lenger sør, like nord for Ospehaugen. Alternativet er 
identisk med den sydlige linjen i kommuneplanen, og den følger også veglinja i gjeldende 
reguleringsplan på strekningen fra kryss med Rv41 og frem til terminalbygget på Kjevik. 
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Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 

Hamre vil velge ny veg gjennom Moneheia til/fra Timenes og E18. I tillegg 
vil løsningen legge til rette for at lokaltrafikken fra Hamre/ Hamresanden 
velger ny veg. Avlastning av trafikken på dagens veg forbi Hamresanden 
forventes å bli bedre enn for alternativene med kryss på Bøen. Trafikken 
fra Ryen- og Dønnestadområdene må følge dagens Rv41 frem til Hamre, 
og for denne strekningen vil trafikkreduksjonen tilsvare trafikken til og fra 
flyplassen.   

Investeringskostnader Strekningen Timenes - Bjønndalen har flere fordyrende elementer: 
- Smal korridor med eks og planlagt bebyggelse inntil vegen 
- Det må bygges ny lokalveg i tillegg til firefeltsvegen 
- Dårlige grunnforhold ved Timenes og Bjønndalen 
- Ombygging av dagens Timeneskryss og nytt kryss til Lauvåsen 
- Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Det bygges fire felt på strekningen fra Timenes til Hamre. Videre over elva 
og mot Kjevik er det tilstrekkelig med to felts veg. Det betyr at dette 
alternativet er en av de korteste strekningene med fire felt.  
Der veglinja ligger innenfor sikkerhetssonen til flyplassen, må vegen 
legges i kulvert. Det kan forventes strenge restriksjoner i anleggsfasen for 
arbeider på flyplassområdet, og dette vil gjenspeiles i kostnadene for 
denne delstrekningen. 

Mulighet for etappevis 
utbygging 

C6 kan deles i følgende etapper: 
Timenes - Bjønndalen (Lauvåsen) 
Bjønndalen – Hamre (tunnel) 
Hamre - Kjevik 

Kostnadselementer 
hele strekningen 
Timenes – Kjevik 
Alt C6 
 
 
 
Reisetid 

Total veglengde: 5195m (3125m fire felt, 2070m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 1265m 
Lengde tunnel løsmasser: 155m 
Lengde bru to felt: 255m 
Antall kryss to plan: 2 (Timenes og Lauvåsen) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Hamre og Kjevik) 
 
Alternativet vil gi en reduksjon i reisetid på ca 4 min på strekningen fra 
E18 til Kjevik. Redusert kjørelengde er ca 2,2 km. 

 

 

Ikke prissatte tema 
Landskapsbilde Som alternativ C5 med unntak av kryssingen over elva. Det er liten 

forskjell på C5 og C6.  
Nærmiljø og friluftsliv Som alternativ C5 med unntak av kryssingen over elva. Det er liten 

forskjell på C5 og C6.  
Dette alternativet (og alt C5) vil gi den beste avlastningen av eksisterende 
Rv41 forbi Hamresanden. 

Naturmiljø Hovedsakelig som alternativ C5, men lokalitet 19 berøres ikke i dette 
alternativet. Lokalitet 31, rik sumpskog på Kjevik berøres i sterkere grad 
enn ved alt C5, da ny veg, alt C6, vil gå tvers gjennom lokaliteten. (Alt C5 
ligger i nordre avgrensingen av lokaliteten) 
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Kulturmiljø Som alt C5  
Naturressurser Som alt C5   
Arealbruk Som alt C5 
 

Anbefaling 
Alternativet utredes videre. 

 

 

4.5.7 Alternativ C7 
Alternativ C7 er tenkt som en tunnelløsning i form av løsmassetunnel og undersjøisk tunnel som går 
fra sørøstenden av Hamresanden, gjennom stranda og under elva og fjorden på sørsiden av 
rullebanen for å dukke opp igjen ved terminalområdet på Kjevik.  
Løsningen ansees urealistisk å bygge da det vil kreve massive inngrep i strandsonen. Det vil bli 
vesentlig høyere investeringskostnader enn øvrige alternativ. Dette alternativet vil også gi dårligst 
avlastning for trafikken på dagens veg forbi Hamresanden. 

Anbefaling 
Alternativet utredes ikke videre. 
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4.6 Alternativer D, Kryssing av Topdalselva for vegtraseer nord for 
flyplassen 

 

4.6.1 Alternativ D2 
Alternativ D2 er aktuelt krysningssted av elva for linje B3 som kommer i tunnel gjennom Kalvåsen. 
Det er også mulig å kombinere denne kryssingen med de øvrige linjene som kommer sørfra over 
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jordene på Ve. Brua vil krysse elva i området like sør for Hallingen. På vestsiden av elva er vegtraseen 
tenkt lagt over eiendommen ved Soldatheimen som i dag er regulert til næringsformål, men traseen 
kan justeres mot sør og nord. Vegen kobler seg til eksisterende Rv41 i ny rundkjøring. Fra 
rundkjøringen bygges Rv451 som en tofelts veg, og dreier utenom det arealet som er avsatt til 
fremtidig utvidelse av flyplassen, før den sammenkobles med traseen i gjeldende reguleringsplan 
videre inn til Kjevik. 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Ingen prinsipielle forskjeller mellom D-alternativene 
Investeringskostnader Forskjell i kostnader mellom D-alternativene er først og fremst avhengige 

av bruløsningene, brulengde, kurvatur og fundamentering.  
Mulighet for etappevis 
utbygging 

Rv451 fra Bøen til Kjevik kan ligge som i dag frem til det skal bygges ny 
taksebane for flyplassen. 

Kostnadselementer 
Delparsell D2 

Lengde bru: 175m 
 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Kombinasjon med B3: Ved at vegen legges i tunnel under Ve skole unngås 

inngrep i kulturlandskapet på Ve. Små konflikter på Ve.   
Kombinasjon med B4 og B6: Uheldig med ny veg i dagen parallellt med 
dagens Dønnestadvei. Store konflikter på Ve.    
 
Ny bru over Topdalselva – små konflikter. Veg i dagen tvers gjennom 
verdifullt kulturlandskap og landskapsrommet ved Bøen – Borgen, 
forholdsvis store konflikter.   

Nærmiljø og friluftsliv Kombinasjon med B3: Ved at vegen legges i tunnel, berøres Ve-området 
lite, små konflikter.  
Kombinasjon med B4 og B6: Veg i dagen parallelt med Dønnestadveien. 
Svært store konflikter for Ve-området. Nærføring til barnehage og flere 
boliger.  
Berørte områder ved Bøen – Borgen benyttes lite til friluftsliv i dag, men 
nærmiljøet for spredt bebyggelse berøres.  

Naturmiljø Nærføring til lokalitet nr 7 (Ve brygge, mudderbank med funn av sjeldne 
planter, stor verdi), men lokaliteten berøres trolig ikke direkte.  Ny veg 
krysser begge løpene av Bøensbekken, dette gir større konfliktpotensiale 
enn alt D3.  

Kulturmiljø Går gjennom kulturmiljøet Bøen/Borgen. Ingen direkte konflikt med 
verneverdige bygninger, men nærføring til disse. Konflikt også med 
bosetningsspor fra jernalder. Ved kombinasjon med alternativ B3 unngås 
inngrep i kulturminner og kulturmiljø på Ve ved at vegen legges i tunnel 
under Ve skole. Små konflikter på Ve. Ved kombinasjon med B4 og  B6 
medfører ny veg i dagen parallelt med dagens Dønnestadvei, nærføring til 
og rivning av flere bevaringsverdige bygninger og stort inngrep i verdifullt 
kulturmiljø. Store konflikter på Ve. 

Naturressurser Kombinasjon med B3: Ved at vegen legges i tunnel under Ve skole unngås 
inngrep i dyrka jord på Ve. Små konflikter, dette alternativet er det beste 
på Ve. 
Kombinasjon med B4 og B6: Uheldig med ny veg i dagen parallellt med 
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dagens Dønnestadvei. Landbruksbebyggelse og noe dyrka jord berøres. 
Store konflikter på Ve.    
Vegen berører forholdsvis mye dyrka jord og splitter opp 
landbruksarealer  på Bøen-Borgen, og er dårligere enn alt D3.  

Arealbruk Berører næringsområde Bøen (Soldatheimen) 

Anbefaling 
Alternativet utredes videre, men kun i kombinasjon med alternativ B3. Kombinasjon med alternativ 
B4 og B6 utredes ikke videre.  

 

4.6.2 Alternativ D3 
Alternativ D3 viser kryssing av elva like nord for dagens bru og er aktuell for veglinjene som kommer 
sørfra over jordene på Ve. Brua vil krysse elva i området like nord for næringsområdet ved Kjevik 
trelast. På vestsiden av elva går vegtraseen sør for Borgen, og vegen kobler seg til eksisterende Rv41 i 
ny rundkjøring. I gjeldende reguleringsplan er rundkjøring og kryss med Rv451 lokalisert sør for 
Borgen og innenfor det som vil være sikkerhetssonen for en fremtidig utvidelse av flyplassen. Dette 
innebærer at Rv451 må bygges i kulvert gjennom denne sikkerhetssonen når landingsstripa ev. skal 
utvides. Som et alternativ, og for å unngå fremtidig usikkerhet mellom vegen og flyplassutvidelse kan 
rundkjøringen og tilkoplingen til Rv451 bygges som i alternativ D2 utenom fremtidig sikkerhetssone. 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Ingen prinsipielle forskjeller mellom D-alternativene 
Investeringskostnader Forskjell i kostnader mellom D-alternativene er først og fremst avhengige 

av bruløsningene, brulengde, kurvatur og fundamentering.  
Mulighet for etappevis 
utbygging 

Rv451 fra Bøen til Kjevik kan ligge som i dag frem til det skal bygges ny 
taksebane for flyplassen. 

Kostnadselementer 
Delparsell D3 

Lengde bru: 190m 
 

 

 Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Ny fire felts veg i dagen på Ve fram mot elva vil bli dominerende i det 

åpne landskapet.  Ny bru nord for eksisterende, kan bli uheldig dersom 
det blir skrå kryssing over elva. Veg i dagen i utkanten av verdifullt 
kulturlandskap og landskapsrommet ved Bøen – Borgen.  Alt D3 er mye 
dårligere enn D2 på Ve, men er bedre enn D2 på Bøen.  

Nærmiljø og friluftsliv Ny fire felts veg på Ve vil bli en markert barriere og gir store konflikter på 
Ve.  Støy og nærføring for flere boliger. Berørte områder ved Ryen – 
Borgen benyttes lite til friluftsliv i dag, men nærmiljøet for spredt 
bebyggelse berøres.   

Naturmiljø Rik edelløvskog, (Lokalitet 9, elvekantskog – middels verdi) langs 
Topdalselva berøres.  Bøensbekken berøres i liten grad, og i et område 
der den allerede er berørt.  Små konflikter i forhold til Bøensbekken,  og 
dette alternativet er bedre enn alt D2.  

Kulturmiljø Går gjennom kulturmiljøet Bøen/Borgen. Ingen direkte konflikt med 
verneverdige bygninger, men nærføring til disse. Konflikt også med 
bosetningsspor fra jernalder. Ved kombinasjon med B4 og B6 medfører 
ny veg i dagen på Ve, og inngrep i verdifullt kulturmiljø. Splitter opp 
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viktige sammenhenger på Ve. Store konflikter her. 
Naturressurser Store konflikter ved at vegen ligger tvers over de beste områdene med 

dyrka jord på Ve. Stort arealbeslag og oppdeling av arealene. På Bøen 
berøres forholdsvis lite dyrka jord, og vegen legges i utkanten av 
landbruksarealene.  

Arealbruk Berører et eksisterende næringsbygg ved Kjevik bru.  

Anbefaling 
Alternativet utredes videre, men kun i kombinasjon med alternativ B4 og B6.  
 

4.6.3 Alternativ D4 
Alternativ D4 viser kryssing av elva syd for dagens bru og er aktuell for veglinjene som kommer fra 
sør og øst over jordene på Ve. Tilkobling til Rv 451 og eksisterende Rv41 kan være som beskrevet i alt 
D3. 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Ingen prinsipielle forskjeller mellom D-alternativene 
Investeringskostnader Forskjell i kostnader mellom D-alternativene er først og fremst avhengige 

av bruløsningene, brulengde, kurvatur og fundamentering.  
Mulighet for etappevis 
utbygging 

Rv451 fra Bøen til Kjevik kan ligge som i dag frem til det skal bygges ny 
taksebane for flyplassen. 

Kostnadselementer 
Delparsell D4 

Lengde bru: 230m 
 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Ny fire felts veg i dagen på Ve fram mot elva vil bli dominerende i det 

åpne landskapet.  Ny bru sør for eksisterende,  uheldig med skrå kryssing 
over elva. Veg i dagen i utkanten av verdifullt kulturlandskap og 
landskapsrommet ved Bøen – Borgen.   

Nærmiljø og friluftsliv Ny fire felts veg på Ve vil bli en markert barriere og gir store konflikter på 
Ve.  Berørte områder ved Ryen – Borgen benyttes lite til friluftsliv i dag.   

Naturmiljø Gruntvannsområde for andefugl, (lokalitet 76 - middels verdi) i 
Topdalselva på Ve berøres.  Små konflikter i forhold til Bøensbekken, som 
kun berøres i liten grad, og i et område der den allerede er berørt.    

Kulturmiljø Ingen store konflikter på vestsiden av Topdalselva, men ny skrå bru foran 
eksisterende Kjevik bru, som er fredet, vil være konfliktfylt. Ved 
kombinasjon med B4 og B6 medfører ny veg i dagen på Ve, og inngrep i 
verdifullt kulturmiljø. Splitter opp viktige sammenhenger på Ve. Store 
konflikter her. 

Naturressurser Store konflikter ved at vegen ligger tvers over de beste områdene med 
dyrka jord på Ve. Stort arealbeslag og oppdeling av arealene. På Bøen 
berøres forholdsvis lite dyrka jord, og vegen legges i utkanten av 
landbruksarealene.  

Anbefaling 
Alternativet utredes videre, men kun i kombinasjon med alternativ B4 og B6.  



60 
 

4.7 E-Linjer ny Rv 451 

 

4.7.1 Alternativ E2 
Alternativ E2 viser ny tofelts veg for Rv451 fra Bøen til terminalområdet på Kjevik. Vegen følger i 
samme trase som gjeldende reguleringsplan for Kjevik frem til idrettsplassen til Forsvaret. Her dreier 
veglinja vest over idrettsplassen og går i tunnel gjennom Kjevikheia for så og komme ut i nordlige del 
av terminalområdet. 
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Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Ingen prinsipielle forskjeller mellom E-alternativene 
Investeringskostnader Forskjell i kostnader mellom E-alternativene er først og fremst avhengige 

av tunnellengde.  
Mulighet for etappevis 
utbygging 

Rv451 fra Bøen til Kjevik kan ligge som i dag frem til det skal bygges ny 
taksebane for flyplassen. 

Kostnadselementer 
Delparsell E2 

Lengde veg: 2180m 
Lengde tunnel fjell: 730m 
 

  

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Ny tofelts veg følger hovedformen i landskapet og gir små konflikter. 

Tunnel under Kjevikheia har kun små fordeler for landskapsbilde 
ettersom traseen i dagen (E3) ikke gir konflikter.  

Nærmiljø og friluftsliv Svært små konflikter. Tunnel under Kjevikheia gir ingen fordeler for 
nærmiljø og friluftsliv.  

Naturmiljø Ny veg vil berøre sumpskog og bekkeløp  ved Valldalen, middels verdi. 
Tunnel under Kjevikheia er positivt og  bidrar til at bare  en liten del av 
tørrbakkeeng (stor verdi) langs dagens veg berøres.   

Kulturmiljø Liten konflikt med bosetningsspor fra jernalder. Ved kombinasjon med D- 
(og B)-alternativer, er D2 mest konfliktfylt og D1 minst.   

Naturressurser Ingen konflikter.   
Arealbruk Tunnel er en fordel i forhold til Forsvarets utnytting av arealene.  
 

Anbefaling 
Alternativet utredes ikke videre ettersom fordeler med tunnelen ikke står i forhold til merkostnadene 
i forhold til veg i dagen (alt E3).  

  

 

4.7.2 Alternativ E3 
Alternativ E3 viser ny tofelts veg for Rv451 fra Bøen til terminalområdet på Kjevik i samme trase som 
gjeldende reguleringsplan for Kjevik. Veglinja er tilpasset en fremtidig utvidelse av flyplassområdet og 
ligger i utkanten av flyplassens sikkerhetssone. Ved forsvarets hangar senkes vegen ned i en kulvert 
og fortsetter deretter i dagen frem til terminalområdet.   
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Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Ingen prinsipielle forskjeller mellom E-alternativene 
Investeringskostnader Forskjell i kostnader mellom E-alternativene er først og fremst avhengige 

av tunnellengde.  
Mulighet for etappevis 
utbygging 

Rv451 fra Bøen til Kjevik kan ligge som i dag frem til det skal bygges ny 
taksebane for flyplassen. 

Kostnadselementer 
Delparsell E3 

Lengde veg: 2525 
Lengde løsmassekulvert: 120m 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Ny tofelts veg følger hovedformen i landskapet og gir små konflikter .  
Nærmiljø og friluftsliv Svært små konflikter   
Naturmiljø Ny veg vil berøre sumpskog og bekkeløp ved Valldalen, middels verdi, og 

tørrbakkeeng (stor verdi) langs dagens veg.    
Kulturmiljø  Liten konflikt med bosetningsspor fra jernalder. Ved kombinasjon med D- 

(og B)-alternativer, er D2 mest konfliktfylt og D1 minst.   

Naturressurser Ingen konflikter.   
Arealbruk Veg i dagen gjennom Forsvarets områder, men konflikten er begrenset 

ettersom vegen legges et stykke i kulvert.  
 

Anbefaling 
Alternativet utredes videre.  

 

4.7.3 Alternativ E4 
Alternativ E4 er en trase som følger vestsiden av Topdalselva fra kryssingen ved Hamre og opp til 
Bøen. Vegen vil over en lengre strekning bli liggende innenfor sikkerhetssonen til flyplassen, og det 
vil også være nødvendig med utfylling eller konstruksjon i elva.  

Ny veg langs elvebredden og delvis på utfylling i Topdalselva vil være uheldig i forhold til 
landskapsbilde, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv.  For kulturmiljø og naturressurser blir det ingen 
konflikter på denne korte strekningen, men kombinasjon med C- og D-linjene vil gi konflikter andre 
steder. (Hamre, Ve, Bøen).  

Anbefaling 
Alternativet utredes ikke videre p.g.a konflikt med sikkerhetssonen til flyplassen og behov for 
omfattende inngrep over en lengre strekning langs elvebredden.  
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4.8 F-Linjer, Andre linjer over Hamrevann 
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4.8.1 Alternativ F1 
Alternativ F1 tar av fra E18 i Skjøringsmyrkrysset og følger korridoren til B-linjene fram til Storemyr. 
Fra Storemyr dreier linjen rundt sørvestsiden av Huseheia og følger daldraget for Hamrevannsbekken 
før den dreier videre sydover for så å krysse Topdalselva i området med Kalvehaugen. Videre forløp 
for linjen er som for alternativ C5 og C6 og går syd for rullebanen på Kjevik. 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Avlastning av trafikken på dagens veg forbi Hamre og Hamresanden 

forventes å være dårligere enn for C5- og C6 alternativene. Dette må 
løses med restriktive tiltak på eksisterende veg Trafikken fra Ryen- og 
Dønnestadområdet må følge dagens Rv41 frem til Hamre, og for denne 
strekningen vil trafikkreduksjonen tilsvare trafikken til og fra flyplassen.   

Investeringskostnader Anleggskostnadene pr meter veg er forventet å være som B6 alternativet 
frem til Rv41, og F1 vil følgelig være rimeligere enn C6 og F3 som begge 
har lange tunneler.  

Mulighet for etappevis 
utbygging 

Veglinja må bygges frem til Rv41 ved Hamre før den har trafikantnytte. 
Vegen fra Hamre til flyplassen kan bygges som egen etappe. 

Kostnadselementer 
hele strekningen E18 – 
Kjevik 
Alt F1+C5+C6 
 
 
 
Reisetid til Kjevik 

Total veglengde: 5740m, (3540m fire felt, 2200m to felt) 
Lengde tunnel fjell: 0m 
Lengde tunnel løsmasser:155m 
Lengde bru: 440m (250m fire felt, 190m to felt) 
Antall kryss to plan: 1 (Skjøringsmyr) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Hamre og Kjevik) 
 
For reisende fra Aust Agder blir denne løsningen ca 3 km kortere enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 4 min. 
For reisende fra Timenes blir denne løsningen ca samme avstand som 
dagens veg, og det blir ca 2 min reduksjon i reisetiden. 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Veg i dagen Skjøringsmyr - Ve gir inngrep i «uberørt» landskap med 

middels verdi. Vegen ligger langt fra, og kan ikke ses fra Vesvann, men gir 
en kort strekning med nærføring til Hamrevann, Forholdsvis små 
konflikter her. Følger ellers hovedformen i landskapet, men gir synlige 
skjæringer og fyllinger i lisida mot Hamre/Ve.  

Nærmiljø og friluftsliv Vegen i dagen berører ikke turvegene langs Vesbekken og ved Vesvann, 
men gir omfattende inngrep i bekkedraget som er avsatt som 
grønnkorridor mellom Ve og Hamrevann i kommuneplanen.  Kommer 
langt fra skianlegget og skolen, og er bedre for Ve-området enn mange av 
B-alternativene.  

Naturmiljø Inngrep i bekkedraget som er avsatt som grønnkorridor mellom Ve og 
Hamrevann, her berøres lokalitet 17, rik blandingsskog av middels til stor 
verdi.  Lokalitet 19, naturbeitemark ved Skillebakkene/Hamre berøres.  

Kulturmiljø Vegen går tvers gjennom et kulturmiljø på Hamre med verneverdige 
bygningsmiljøer, med middels/stor verdi. 

Naturressurser Vegen ligger i nedslagsfeltet for krisevannskilden Vesvann, men et godt 
stykke fra selve Vesvannet.  Forholdsvis små konflikter i forhold til dyrka 
mark, men et område ved Kalvehagen berøres.    
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Arealbruk Berører (forholdsvis små) arealer av utbyggingsområdet Hamrevann, 
samme konflikter som alt B6. På Kjeviksiden er alternativet i samsvar med 
gjeldende reguleringsplan, men mulig utfordring i forhold til 
sikkerhetssonen for flyplassen. 

 

Anbefaling 
Alternativ F1 utredes ikke videre. Alternativet har et forholdsvis lavt konfliktpotenisale i forhold til 
ikke prissatte konsekvenser.  Det er imidlertid ikke hensiktsmessig å bygge ny veg gjennom uberørte 
områder helt nord til Storemyr og Hamrevannsbekken, for deretter å gå sør for flyplassen. For 
trafikanter vestfra til Kjevik er F1 ca. 2km lenger enn alt C6, og ca. 1km lenger enn alt F3. Dette vil gi 
seg utslag i økte transportkostnader for dette alternativet, sammenlignet med de øvrige som går sør 
for flyplassen. 

4.8.2 Alternativ F2 
Alternativ F2 starter i Skjøringsmyrkrysset som alt B. Men i motsetning til B-linjene går denne 
nordvestover og krysser i rett linje over Hamrevann, for så å dreie på vestsiden av Huseheia og videre 
ned på Ve. Fra Ve kan linjen kombineres med alt D3 eller D4 for kryssing av elva.  

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Som for B-alternativene 
Investeringskostnader Anleggskostnadene pr meter veg er forventet å være omtrent som 

«normalkostnader» for denne vegstandarden på strekningen over 
Hamrevannområdet. Tunnelen gjennom Ravnåsen er kortere enn 500m 
og vil ikke utløse de strengeste krav til sikkerhetsutrustning og 
overvåking. 

Mulighet for etappevis 
utbygging 

Veglinja som følger alt F2 må bygges frem til Rv41 på Ve før den har 
trafikantnytte. Kryssing av elva kan bygges som egen etappe. 
Strekningen langs Rv451 fra Bøen til Kjevik kan bygges når flyplassen skal 
utvides. 

Kostnadselementer 
hele strekningen E18 – 
Kjevik 
Alt F2+D3+E3 
 
 
 
Reisetid til Kjevik 

Total veglengde: 6390m, (3865m fire felt, 2525m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 400m 
Lengde tunnel løsmasser:120m 
Lengde bru fire felt: 290m  
Antall kryss to plan: 1 (Skjøringsmyr) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Hamre og Kjevik) 
 
For reisende fra Aust Agder blir denne løsningen ca 3 km kortere enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 4 min. 
For reisende fra Timenes blir denne løsningen ca samme avstand som 
dagens veg, og det blir ca 2 min reduksjon i reisetiden. 

 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde I dette alternativet spares daldraget fra Ravnåstjønn til Vesvann, men veg 

i dagen på bru tvers over Hamrevann gir større konflikter. Her blir inngrep 
i verdifullt landskap med middels til stor verdi.  Følger ellers hovedformen 
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i landskapet, som alt B6, og gir synlige skjæringer og fyllinger i lisida mot 
Ve. Vegen krysser Vesbekken (godt synlig) og legges gjennom det åpne 
kulturlandskapet på Ve. Forholdsvis store konflikter her.    Flere 
alternative løsninger for bru over Topdalselva.   

Nærmiljø og friluftsliv Vegen i dagen berører både Hamrevann og  bekkedraget som er avsatt 
som grønnkorridor mellom Ve og Hamrevann i kommuneplanen.  
Hamrevann er viktig friluftsområde i dag, og vil få enda større betydning 
med de nye boligområdene. Støy, nærføring, avskjæring av stier, og 
visuell påvirkning vil være uheldig i forhold til friluftslivet. Kommer langt 
fra skianlegget på Ve, men går gjennom området med spredt bebyggelse 
på Ve, gir støy og nærføring. Barriere mot skolen, forholdsvis stor konflikt 
i kombinasjon med D3, mindre konflikt i kombinasjon med D4.  

Naturmiljø Kryssing av Hamrevann (middels til stor verdi), men berørt strekning er 
forholdsvis kort. Inngrep i bekkedraget som er avsatt som grønnkorridor 
mellom Ve og Hamrevann, her berøres lokalitet 17, rik blandingsskog av 
middels til stor verdi.  Uheldig inngrep ved kryssing av Vesbekken. 

Kulturmiljø Vegen går gjennom kulturmiljø med stor verdi på Ve og splitter opp 
viktige sammenhenger. Forholdsvis store konflikter, men avhengig av 
løsning.   

Naturressurser Vegen berører i svært liten grad nedslagsfeltet for krisevannskilden 
Vesvann, og er mye bedre enn alle B-alternativene.  Store konflikter ved 
at vegen ligger tvers over de beste områdene med dyrka jord på Ve. Stort 
arealbeslag og oppdeling av arealene.  

Arealbruk Veg i dagen tvers gjennom nytt utbyggingsområde Hamrevann, dette vil 
være svært uheldig i forhold til utviklingen av området. Svært store 
konflikter, og mer uheldig enn alle andre alternativer.  

 

Anbefaling 
Alternativ F2 utredes ikke videre. Det vil gi store konflikter i forhold til utviklingen av nytt 
utbyggingsområde, og er også negativt for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv i 
Hamrevannsområdet. Alternativet vil også gi negative virkninger på Ve og Bøen, spesielt for 
nærmiljø, kulturmiljø og arealbeslag av dyrka jord.  

 

4.8.3 Alternativ F3 
Alternativ F3 starter i krysset ved Skjøringsmyr. Etter ca 400m går vegen inn i en ca 2km lang tunnel 
mot Hamre som kommer ut sør for Kalvehaugen, der vegen knyttes til eks Rv41 i ny rundkjøring. 
Herfra bygges det ny tofeltsveg over elva som følger traseen til alt C5 og C6 videre mot Kjevik. 

Prissatte konsekvenser 
Trafikkavvikling Det forventes at all gjennomgangstrafikk fra Kjevik og fra Rv41 nord for 

Hamre vil velge ny veg til/fra Timenes og E18. I tillegg vil løsningen legge 
til rette for at lokaltrafikken fra Hamre/ Hamresanden velger ny veg. 
Avlastning av trafikken på dagens veg forbi Hamresanden forventes å bli 
bedre enn for alternativene med kryss på Bøen. Trafikken fra Ryen- og 
Dønnestadområdene må følge dagens Rv41 frem til Hamre, og for denne 
strekningen vil trafikkreduksjonen tilsvare trafikken til og fra flyplassen. 

Investeringskostnader Det bygges fire felt på strekningen fra Skjøringsmyr til Hamre. Videre over 
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elva og mot Kjevik er det tilstrekkelig med to felts veg. Dette alternativet 
har den korteste strekningen med ny firefelts veg, men samtidig den 
lengste tunnelen (2km).   
Tofelts vegen fra Hamre til Kjevik blir som for alt C6  

Mulighet for etappevis 
utbygging 

F3 kan deles i følgende etapper: 
Skjøringsmyr – Hamre (tunnel) 
Hamre - Kjevik 
 

Kostnadselementer 
hele strekningen E18 – 
Kjevik 
Alt F1+C5+C6 
 
 
 
Reisetid til Kjevik 

Total veglengde: 4710m, (2510m fire felt, 2200m to felt) 

Lengde tunnel fjell: 1980m 
Lengde tunnel løsmasser:155m 
Lengde bru: 190m to felt 
Antall kryss to plan: 1 (Skjøringsmyr) 
Antall kryss rundkjøring: 2 (Hamre og Kjevik) 
 
For reisende fra Aust Agder blir denne løsningen ca 4 km kortere enn 
dagens veg, og reduksjonen i reisetid vil være ca 5 min. 
For reisende fra Timenes blir denne løsningen ca 1 km kortere enn dagens 
veg, og det blir ca 3 min reduksjon i reisetiden. 

 

Ikke prissatte tema  
Landskapsbilde Kryss og veg i dagen Skjøringsmyra gir omfattende inngrep ved 

Ravnåstjønna, men inngrepet blir lite eksponert. Tunnel Ravnåsen – 
Hamre (Kalvehaugen). Kort strekning med veg i dagen mellom 
tunnelportal og ny bru over elva, som alt C5, små konflikter. Veg i tosidig 
skjæring og tunnel på Kjeviksiden – lite synlige inngrep og små konflikter.  

Nærmiljø og friluftsliv Forholdsvis små konflikter ved Skjøringsmyra-Ravnåstjønna.  Mindre 
konflikter i forhold til støy og nærføring for boliger enn de nordlige C-
alternativene, og også bedre enn B-alternativene.  
 
Ny bru Topdalselva gir liten konflikt, forutsetter støyskjerming. Vegen på 
Kjeviksiden gir lite synlige inngrep og lite støy, slik at friluftsområdene på 
Hamresanden trolig ikke blir vesentlig berørt.   

Naturmiljø Små konflikter ved Skjøringsmyra og Ravnåstjønna. Lang tunnel sparer 
inngrep i uberørte områder.  Rett sør for ny bru berøres en rik sumpskog 
av middels verdi(31). Ved Kalvehaugen berøres en lokalitet med 
naturbeitemerk. Ved Kjevikstranda berøres en del lokaliteter med 
middels og stor verdi, parklandskap og artsrike enger.   

Kulturmiljø Liten eller ingen konflikt. 
Naturressurser Lite berøring av dyrka jord – bare litt ved Kalvehaugen  – svært små 

konflikter.  En liten del av nedslagsfeltet til krisevannskilden Vesvann 
berøres, lettere å gjøre avbøtende tiltak enn ved B-alternativene.   

Arealbruk Berører ikke utbyggingsområdet Hamrevann, men gir heller ikke atkomst 
til området. På Kjeviksiden er alternativet i samsvar med gjeldende 
reguleringsplan, men mulig utfordring i forhold til sikkerhetssonen for 
flyplassen. 
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Anbefaling 
Alternativet utredes videre.  Lang tunnel vil medføre store anleggs- og vedlikeholdskostnader, men 
dette alternativet gir få inngrep og er trolig det beste i forhold til ikke prissatte konsekvenser. 

 

4.9 Oppsummering 
Gjennomgangen viser at linjene som koples til E18 lengst øst (A-linjene) vil få liten trafikk og gi lengre 
kjøreavstand for størstedelen av de reisende til Kjevik. Ingen av A-linjene anbefales utredet videre. 

Linjene som starter på toppen av Timenesbakken og går nord for flyplassen (B-linjene) ønskes 
utredet med tre ulike alternativer på strekningen fra Storemyr til Bøen. De største utfordringene med 
disse linjene forventes å være knyttet til ikke prissatte tema (kulturmiljø, landskapsbilde, 
nærmiljø/friluftsliv og naturresurser) i områdene fra Ve til Bøen. 

De vestligste linjene (C-linjene) starter i Timeneskrysset og følger dagens vegtrase frem til tunnel 
gjennom Moneheia. Det anbefales utredet to varianter av alternativet som krysser sør for flyplassen. 
Over flyplassområdet følges vegtraseen for gjeldende reguleringsplan.  
De største utfordringene med C-linjene forventes å være knyttet til tekniske løsninger, økonomi og 
anleggsgjennomføring. Dagens Timeneskryss som tidvis har trafikkavviklingsproblemer, må bygges ut 
til tilstrekkelig kapasitet. Vegen må for en stor del bygges i dagens vegtrase, og det vil være strenge 
restriksjoner knyttet til anleggsgjennomføringen ved arbeider på flyplassområdet. 

Det siste alternativet som ønskes utredet er en linje (F3) som går fra E18 på toppen av 
Timenesbakken og i en tunnel ned til Hamre for så å følge den regulerte vegtraseen sør for 
flyplassen. Denne traseen er tatt med for å ha et alternativ til å bygge i dagens veg på strekningen 
mellom Timenes og Bjønndalen. 

 



 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-sor@vegvesen.no

vegvesen.no


	silingsrapport_v06~1
	Forord
	1. Sammendrag – anbefalte alternativer
	1.1 Innledning
	1.2 Anbefalte alternativer
	1.3 Beskrivelse av alternativene

	2 Innledning
	2.1 Målsetning for ny veg til Kjevik
	2.2 Bakgrunn
	2.2.1 Statlig rammer og føringer og forhold til andre planer
	2.2.2 Dagens situasjon
	2.3.3 Opplysninger om eksisterende vegnett

	2.4 Planarbeidet
	2.5 Planprogramfase
	2.6 Verdivurderinger ikke prissatte konsekvenstema.
	2.7 Geologi og geoteknikk
	2.8 Kollektivtrafikk

	3 Planområdet, dagens situasjon (ikke – prissatte temaer)
	3.1 Avgrensning av planområdet

	3.2 Landskapsbilde
	3.3 Nærmiljø og friluftsliv
	3.4 Naturmiljø
	3.5 Kulturmiljø
	3.6 Naturressurser

	4 Siling, alternativer og vurderinger
	4.1 Innledning
	4.3 Alternativer A, østre linjer
	4.3.1 Alternativ A1
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.3.2 Alternativ A2
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.3.3 Alternativ A3
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.3.4 Alternativ A4
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling


	4.4 Alternativer B, midtre linjer Skjøringsmyr – Ve
	4.4.1 Alternativ B1 Skjøringsmyr - Storemyr
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.4.2 Alternativ B2 og D1
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.4.3 Alternativ B3
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.4.4 Alternativ B4
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.4.5 Alternativ B5
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.4.6 Alternativ B6
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling


	4.5 Alternativer C, Vestre linjer
	4.5.1 Alternativ C1
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.5.2 Alternativ C2
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.5.3 Alternativ C3
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.5.4 Alternativ C4
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.5.5 Alternativ C5
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.5.6 Alternativ C6
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.5.7 Alternativ C7
	Anbefaling


	4.6 Alternativer D, Kryssing av Topdalselva for vegtraseer nord for flyplassen
	4.6.1 Alternativ D2
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.6.2 Alternativ D3
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.6.3 Alternativ D4
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling


	4.7 E-Linjer ny Rv 451
	4.7.1 Alternativ E2
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.7.2 Alternativ E3
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.7.3 Alternativ E4
	Anbefaling


	4.8 F-Linjer, Andre linjer over Hamrevann
	4.8.1 Alternativ F1
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.8.2 Alternativ F2
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling

	4.8.3 Alternativ F3
	Prissatte konsekvenser
	Ikke prissatte tema
	Anbefaling


	4.9 Oppsummering





