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Sammendrag av innkomne merknader til forslag til planprogram med kommentarer fra Statens vegvesen 

1 Innledning 
 
Statens vegvesen annonserte 8. november 2012 at det var igangsatt arbeid med utarbeidelse av 
planprogram for Rv 41 og Rv 451 Ny veg til Kjevik.  Det ble avholdt to møter i denne perioden, et 
åpent folkemøte og et for Ve velforeninger. 
 
Statens vegvesen sendte forslag til planprogram til Kristiansand kommune 8. februar 2013. 
 
I Kristiansand kommune ble forslaget til planprogrammet førstegangsbehandlet i byutviklingsstyret 
28. februar 2013 og i formannskapet 6. mars 2013. Kristiansand kommune ønsket at alle 
alternativene som Statens vegvesen foreslo utredet var med, men at det i tillegg skulle foreslås et 
nytt alternativ utredet og at disse ble gjenstand for høring/offentlig ettersyn. 
 
 
Statens vegvesen la forslaget til planprogram ut til høring 15. mars og varslet samtidig oppstart av 
KDP/ KU. Offentlige høringsinstanser ble tilskrevet. Fristen for å komme med merknader til forslaget 
til planprogrammet var 3. mai 2013.  Det ble i høringsperioden avholdt en åpen kontordag der hvor 
representanter fra vegvesenet var tilgjengelige for spørsmål knyttet til planprogrammet. Kristiansand 
kommunes prosjektgruppe for kommunedelplanen for Hamrevann utbyggingen vår også til stede.      
 
Det kom inn 22 merknader i høringsperioden. Av disse er 5 fra statlige instanser, 3 fra kommunale og 
fylkeskommunale instanser, 8 fra organisasjoner og bedrifter og 6 fra privatpersoner.  
 
Dette dokumentet inneholder sammendrag av alle de innkomne merknader, samt Statens vegvesen 
sine kommentarer til merknadene. Alle merknadene ligger som vedlegg til dette dokumentet. 
Enkelte temaer går igjen i flere merknader, disse har vi valgt å omtale i et eget avsnitt.  
 
Innspill i høringsperioden har ført til endringer i Statens vegvesen sitt forslag til planprogram. Dette 
dokumentet redegjør for endringene og vil være en del av den politiske behandlingen for fastsettelse 
av planprogrammet.  
Statens vegvesen vil utarbeide forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning i tråd med 
endelig fastsatt planprogram.  
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2 Foreslåtte endringer i forslaget til planprogram som følge av innspill 
i høringsperioden 
 
Her omtales endringer Statens vegvesen foreslår i forslaget til planprogram etter at forslaget har 
vært på høring.  Mindre språklige justeringer som ikke har konsekvenser for innholdet omtales ikke.  
På bakgrunn av kunnskapen vi har nå, så mener Statens vegvesen at alle de foreslåtte alternativene 
er realistiske nye veger til Kristiansand lufthavn, Kjevik. For trase F1, så anbefales denne utredet i det 
videre arbeidet. For en eventuell kryssing under rullebanen så vil det påfølgende arbeidet vurdere 
om dette alternativet skal gjøres til gjenstand for konsekvensutredning.      
 
Henvisning til kap. i planprogrammet som endres: 

• 1 Innledning 
 

1.4 Bakgrunn for valg av alternativene  
Foreslåtte alternativer endres: 

Alt. C4 tas ut 
Sydlige kryssing av elva for alternativ B4 og B6 tas ut. (alt D4 i silingsrapporten) 
Alternativet omtalt som F1 i silingsrapport tas med i utredningen.  

 
 

• 2 Rammer og føringer 
 

2.1.4 St.prp.nr 98 og forslag til NTP 2014 – 2023 
Prosjektet er omtalt i de statlige transportetatenes Nasjonal transportplan for perioden 2014-
2023. Det er foreslått 240 mill. i statlige midler og 740 mill. i annen finansiering i den siste 6 – 
årsperioden. 

 
• 4 Ny Rv41 og Rv451 – Vegstandard 

 
4.2 Mulige kryssløsninger 
For de nordre traseene vil firfeltsvegen avsluttes på øst eller vestsiden av elva, i området Ve - 
Bøen.  

 
• Kart 3. Vegkorridorene som anbefales utredet. 

Oversiktskartet som viser alle alternativene og mulige kryssløsninger, endres på bakgrunn av 
kommentarer gitt under 1.4 og 4.2.  
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Kart 1: Kart over korridorer som foreslås utredet etter høring 
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3 Omtale av noen sentrale tema i innkomne merknader  
 
Enkelte av temaene går igjen i mange av de innkommende merknadene. For ikke å gjenta svarene 
mange ganger har vi valgt å omtale noen av temaene her, og viser til denne omtalen i kommentarene 
til de enkelte merknadene.  
 
 
Om Fremdrift 
Vegvesenet vil vurdere optimal fremdrift i planarbeidet løpende gjennom hele prosessen. 
Fremdriften i planprogrammet foreslås ikke endret på nåværende tidspunkt.   
 
Om kryssing under rullebanene 
Kryssing under rullebanen ble vurdert som eget alternativ i reguleringsplanprosessen i 2007. 
Planprosessen endte som kjent i vedtatt reguleringsplan med atkomst både nord og sør for 
rullebanen. Alternativet ble den gang forkastet på grunn av tekniske og økonomiske årsaker, i tillegg 
til usikkerhet knyttet til mulige fremtidige setninger av rullebanen ved krysningspunktet. Vegvesenet 
har ikke sett noen grunn for å ta noen omkamp om bystyrets vedtak. Det er følgelig ikke gjort nye 
vurderinger av dette alternativet i denne planprosessen. På bakgrunn av mange ønsker i 
høringsuttalelsene vil Vegvesenet i prosessen videre kvalitetssjekke det som ble gjort i forbindelse 
med reguleringsplanarbeidet, for så å gjøre en vurdering om det er teknisk mulig, og økonomisk 
forsvarlig å gå videre med en vurdering av en kryssing under rullebanen. Spesielt vil en måtte vurdere 
om det er kommet nye teknologiske løsninger for denne typen arbeid.     
 
Alternativ C4 
Ideen med alternativ C4 er å ha en løsning som kopler sammen den sørlige og den nordlige linjen i 
kommuneplanen. Dette vil være det alternativet som får lengst strekning med ny firefelts veg, da 
denne må bygges fra E18 ved Timenes og helt frem til eks Rv41 ved Bøen.  
Løsningen gir ingen innkorting av dagens veg. 
Strekningen fra Hamre til Ve vil få en ny firefelts veg ved siden av dagens veg og gang- og sykkelveg. 
Dette medfører svært omfattende arealbeslag av dyrka mark og store konflikter i forhold til 
kulturmiljø, nærmiljø, landskapsbilde og barrierevirkning mot Ve skole. 
En utredning av alternativet vil måtte ta stilling til om det skal være kryss i Hamre-området for å 
avlaste trafikken forbi Hamresanden. Et slikt kryss vil i motsetning til i alternativ C6 (og C5) måtte 
bygges som toplanskryss da det vil bli liggende på en gjennomgående firefelts veg. 
Samlet vurderes dette alternativet å gi dårlig samfunnsnytte i forhold til prissatte konsekvenser, og er 
samtidig det alternativet som gir de største negative konsekvensene for ikke prissatte tema. 
Vegvesenet opprettholder sitt syn fra tidligere om at alternativet ikke bør utredes.  
 
Om alternativ F1 
Alternativet omtalt som F1 foreslås tatt inn i planprogrammet og gjort til gjenstand for 
konsekvensutredning. På grunn av mange ønsker i høringsuttalelsene så anbefaler vi dette 
alternativet utredet selv om Vegvesenet på bakgrunn av silingsrapporten i utgangspunktet ikke 
anbefalte dette alternativet utredet.      
 
 
Om kryssingen av elva i B-korridoren (Alt D4, se skisse) 
Vegvesenet foreslår at alternativet med ny veg i B-korridoren sør for eksisterende bru (omtalt i 
silingsrapporten som alternativ D4) ikke videreføres til KU av følgende grunner: 
Ny fire felts veg vil bli svært dominerende i det åpne kulturlandskapet fram mot elva. Vår vurdering 
er at alt D4 vil ligge mer sentralt i landskapsrommet og dermed kunne bli mer dominerende og gi en 
sterkere oppdeling av landskapet enn alternativet rett nord for brua (alt D3).  
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Det er ønskelig å få til ei ny bru som er mest mulig parallell med eksisterende bru, og krysser rett 
over elva. Dette vil være vanskeligere å få til med alternativ D4 enn de andre brualternativene.  
Hensynet til dyrka jord er det viktigste argumentet for å ta ut dette alternativet. Vegen vil gå tvers 
gjennom og dele opp et stort sammenhengende landbruksområde. Det vil kreve et større arealbeslag 
av dyrka jord, og anses å gi større driftsmessige ulemper enn alt D3.  
Det er lite areal mellom flyplassens sikkerhetssone og eksisterende bru over elva. Dette vanskeliggjør 
en god tilkopling av lokalvegene i kryssområdet.  
 
Kart 2: Kryssing av elva, omtalt som D4 markert 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 



Sammendrag av innkomne merknader til forslag til planprogram med kommentarer fra Statens vegvesen 

4 Sammendrag av merknader med kommentarer 

4.1 Statlige instanser  
 

4.1.1Norsk Maritimt Museum, 20. april 2013 
Norsk Maritimt Museum peker på at dersom planen åpner for inngrep i sjø, så må det påberegnes at 
Norsk Maritimt Museum vil gjennomføre arkeologiske registreringer under vann, jf. Lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr.50 (kml) § 9.  Norsk Maritimt Museum ber Vegvesenet sende over 1. 
utkast av reguleringsplanen til uttalelse når denne foreligger.  
 
Statens vegvesen sine kommentarer: 
Kravene i kulturminnelovens § 9 vil bli oppfylt i reguleringsplanfasen. I konsekvensutredningen vil vi 
beskrive og vurdere kjente kulturminner og vurdere potensiale for ikke kjente kulturminner.  
 
4.1.2Fylkesmannen i Vest- Agder, 25.april 2013 
Fylkesmannen mener temaene som fremgår av planprogrammet er dekkende for interessene som 
fylkesmannen ivaretar.   
Videre så påpeker fylkesmannen at konsekvensene som Rv 41 videre oppover i dalen vil få på grunn 
av trafikkvekst må belyses i det videre arbeidet. 
Generelt for alle korridorene er Fylkesmannen opptatt av: 

• Barrierevirkning til adkomst til sjø, friluftsområde nær Ve skole og nær nåværende og 
fremtidig bebyggelse  

• Det totale arealbeslaget med antall berørte boliger, spesielt i forhold til støy     
• At tapet av dyrka mark bør begrenses og vises i et arealregnskap  
• Vurdere samferdselsjordskifte 
• At ny trase bør være kortere, og med redusert CO2 utslipp. 

 
Fylkesmannen har i tillegg opplistet hvilke interesser som er viktige å ivareta for hvert alternativ. 
Fylkesmannen ønsker også at Vegvesenet vurderer kryssing under rullebanen og en mulig trase som 
kobler B trasene rundt sørenden av rullebanen.   
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Kommentarene fra fylkesmannen, både de generelle og de spesifikke knyttet til alternativene som 
skal utredes videre, blir tatt med i det videre utredningsarbeidet.  
 
For kryssing av rullebanen og en mulig trase som kobler B korridoren rundt rullebanen i sør, se omtale 
under sentrale temaer i innkomne merknader 
 
 
4.1.3 Kystverket, 30. april 2013 
Kystverket gjør oppmerksom på at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller framkommeligheten i 
kommunenes sjøområde krever tillatelse av kommunal havnemyndighet, jf. havne og farvannsloven 
§ 27, 1-ledd.  Videre så gjør Kystverket oppmerksom på at en ny bru krever tillatelse fra Kystverket.   
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Kravene i havne- og farvannsloven blir fulgt opp i reguleringsplanfasen. 
 
4.1.4 NVE, 7. mai 2013 
NVE peker særlig på hensyn knyttet til verna vassdrag, skredfare og høyspentanlegg i planområdet. 
Den endelige planen må vise hvordan disse momentene ivaretas. 
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Statens vegvesen sine kommentarer:  
Kravene fra NVE blir fulgt opp i det videre planarbeidet.  
 
4.1.5 Forsvarsbygg, 7. mai 2013  
Forsvarsbygg viser til tidligere konflikt for vegløsning i forbindelse med reguleringsplanen for 
Kristiansand lufthavn, Kjevik og påpeker at vegløsningen fremdeles ikke er vist løst. Dette gjelder for 
alle alternativene som går nord for flyplassen. Videre så påpeker Forsvarsbygg at en må sikre en 
løsning som er akseptabel for Forsvarets arealer.  
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Vegvesenet er klar over utfordringene knyttet til Forsvarets arealer, en del av arbeidet videre vil være 
å finne en løsning for Rv451 som er akseptabel for Forsvaret, Avinor og Statens vegvesen.  

4.2 Kommunale og fylkeskommunale instanser 
 

4.2.1 Aust Agder fylkeskommune, 04. mars 2013 
Aust Agder fylkeskommune har ingen merknader. De er positive til B-alternativene som foreslås 
utredet.  
 
 
4.2.2 Kristiansand kommune, Ve skole 24.april 2013 
Elevrådet ved Ve skole har enstemmig innspill til saken og elevrådet har prioritert trasevalg i 
følgende rekkefølge:  

1.) Alternativ C6 Timenes – gjennom Moneheia og sørlig utgang. 
2.) Alternativ B6, men med adkomst sør for rullebanen. 
3.) Elevrådet ønsker ikke nordlige løsninger, men det beste for Ve skole vil være alternativ B3.  

 
Statens vegvesen sine kommentarer: 
Innspill tas til orientering, for punkt 2, mulig trase som kobler B korridoren rundt rullebanen i sør, se 
omtale under sentrale temaer i innkomne merknader 
 
4.2.3 Vest Agder fylkeskommune, 8. mai 2013 
Fylkeskommunen har ingen spesielle merknader i forhold til forslaget til planprogram og melding om 
oppstart av kommunedelplanarbeidet for Rv 41 og Rv 451. 
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4.3 Organisasjoner og bedrifter 
 

4.3.1 NODE, Udatert, Reg. mottatt 16. april 
NODE presiserer betydningen av ny og robust adkomstveg til Kristiansand lufthavn på grunnlag av: 

• Økte trafikk generelt 
• Økte flytrafikken 
• Snarlig realisering av næringsarealene i tilknytning til lufthavnen. 

 
NODE peker videre på at prioriteten i vedtatte KVU (konseptvalgutredning) år 2032 - 2035 er helt 
uakseptabelt.  
Det vises videre til at i forslag til NTP 2014 – 2023, så legges det opp til oppstart i 2018 – 2023.  
NODE peker videre på at det er mulig å forsere oppstarten ytterligere til 2016- 2017, der en av 
forutsetningene er at fremdriften i planprogrammet på vedtatt kommunedelplan endres til 
sluttbehandling i bystyret før sommeren 2015.  
I forhold til de ulike trasealternativene så er NODE opptatt av at man får en trase som gir en raskere 
og sikrere veg til og fra terminal området enn dagens veg, da for størsteparten av brukerne som 
kommer vestfra i forhold til dagens Timeneskryss. Videre forutsetter NODE at det velges en trase 
som legger til rette for luftfartsrelatert og ikke-luftfartsrelatert næringsvirksomhet på Kjevik.  
Det konstateres at det er store næringsarealer under utvikling i Lauvåsen – området og at 
adkomstvegen til disse antas blir behandlet i kommunedelplanen for Hamrevann området.  
 
Statens vegvesen sine kommentarer:   
Fremdrift er kommentert under omtale av sentrale temaer i innkomne merknader.  
 
Finansdepartementet har krav om at det skal gjennomføres «Kvalitetssikring i tidlig fase» (KS1) for 
alle statlige investeringer over 700 mill.kr. KS1 innebærer at tiltakshaver utarbeider en 
konseptvalgutredning (KVU) som gjennomgås og kvalitetssikres av eksterne konsulenter. KVU for 
Kristiansandsregionen, sammen med regjeringsnotatet er derfor viktige grunnlagsdokumenter som 
gir Statens vegvesen hjemmel for å starte opp planlegging av ny veg til Kjevik. 
 
 
Endringer under omtale 2.1.4 av forslag til NTP 2014 – 2023, endres Ihht kapitel 2 foreslåtte 
endringer i planprogrammet.  
Omtalen av årstall vil bli entydig, perioden 2018 – 2013 vil gjennomgående brukt istedenfor siste 6-
årsperiode som skrevet i forslag til planprogrammet.   
Ny veg vil bli planlagt frem til terminalen på Kjevik, traseen vil legge til rette for den planlagte 
næringsvirksomheten i området. Eksiterende veger og lokalvegsystem som berøres av den nye vegen 
inngår i dette planarbeidet.      
 
4.3.2 Sørlandsparken Næringsforening AS, 6. mai 2013   
Næringsforeningen skriver at satsingen på Kjevik er et viktig knutepunkt for næringslivet i regionen 
og at planleggingen av Hamrevann og ny veg i tett prosess er klokt. Videre så mener de at man må ha 
fokus på raske avklaringer av valgene som gjør at prosjektet kan realiseres i første fase av NTP- 
perioden.  Om trasevalg så mener Sørlandsparken næringsforening at man bør velge B- eller F-3 
alternativene.  Videre så påpekes at man må velge en robust vegstandard og at man må hensynta 
Hamrevann og Dyreparken i trasevalg, spesielt med tanke på miljømessige utfordringer knyttet til 
veg. Videre så skriver Sørlandsparken Næringsforening at kollektivtrafikk må prioriteres for hinderfri 
fremføring.      
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Fremdrift er kommentert under kap 2 omtale av sentrale temaer i innkomne merknader.  
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Innspillene vil bli tatt til orientering og inngår i det videre arbeidet. 
 
4.3.3 Tveit idrettslag, turløypegruppa, 3. mai 2013  
Tveit idrettslag påpeker den generelle viktigheten av kvaliteter for friluftsliv i planområdet. Spesielt 
så påpekes områdene Hamresanden, Hamrevann, Ve skole og Vesvann som viktige, og det nevnes 
ulike aktiviteter som er knyttet til de ulike områdene. Tveit turløypegruppe skriver at de stiller seg 
undrende til noen av verdivurderingene som gjort i forhold til friluftsliv. Videre så fraråder de B-
alternativene på bakgrunn av konflikter for friluftsliv og naturmiljø.  De understreker også viktigheten 
av at lokale lag og organisasjoner blir brukt i det videre arbeidet. 
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Innspillene tas til orientering og inngår i det videre arbeidet.  
 
 
4.3.4 Maskinentreprenørenes forbund(MEF), 29. april 2013  
MEF oppfordrer til at kommunedelplanen blir ferdigbehandlet i bystyret våren 2015.  
Videre så skriver MEF at ny veg til Kjevik er viktig for det lokale næringslivet og for utviklingen av 
næringsarealene i området. MEF erfarer at ordresituasjonen for mange i entreprenørbransjen i 
regionen er dårlig. En forsert fremdrift ville kunne være gunstig for å utnytte ledig kapasitet i 
anleggsmarkedet.  
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Innspill tas til orientering.  
Fremdrift er kommentert under kap2 omtale av sentrale temaer i innkomne merknader.  
 
4.3.5 Felles høringsuttalelse fra7 lag og foreninger i Tveit. 
Ve velforening har tatt initiativet til en felles høringsuttalelse fra lag og foreninger i Tveit og 
utarbeidet en liste over argumenter som må hensyntas i det videre arbeidet.  Alle lag og foreninger 
har i sin fellesuttalelse skrevet at alternativ F1 må tas inn i konsekvensutredningen.  
 
 
Statens vegvesen sine kommentarer:    
Alternativ F1 er omtalt under kap 2 omtale av sentrale temaer i innkomne merknader. 
Listen over argumentene som påpekes i innspillet tas til orientering og inngår i det videre arbeidet.  
  
4.3.6 Dyreparken Utvikling AS, 2. mai 2013 
Dyreparken Utvikling påpeker at det kan være utfordringer knyttet til å bli innstengt ved at alle 
arealer rundt parkområdet blir utbygd. De skriver videre at ny situasjon med å få en veg og/eller 
boligområdet som nærmeste nabo kan skape nye utfordringer for parken. Hovedmomentene de 
påpeker er skjerming mot: støy- og luftforurensing, brann og vegen i seg selv. Dyreparken sier det er 
ønskelig at B og C alternativene utredes videre for deres del. De skriver også at det å ha en veg som 
barriere mot et fremtidig utbyggingsområde kan være en fordel.  Vegtiltaket bør planlegges i samråd 
med dyreparken Utvikling AS.  
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Innspillene vil bli tatt med i det videre arbeidet. Det vil også bli invitert til samarbeid med mellom 
vegvesenet og dyreparken for diskusjoner om detaljer ved løsninger der hvor dyreparken blir berørt.  
   
 
 
 

10 
 



Sammendrag av innkomne merknader til forslag til planprogram med kommentarer fra Statens vegvesen 

4.3.7 NHO Agder, 3. mai 2013 
NHO har ingen prinsipielle innvendinger mot innretningen planprogrammet legger opp til, men 
understreker viktigheten denne vegen har for regional utvikling. Både for Kjevik som lufthavn, som er 
nødvendig for å imøtekomme næringslivets behov for effektiv logistikk og fortsatt vekst i de 
eksportrettede næringene. Utvikling av flyplassen og tilhørende næringsarealer vil også ha stor 
regional betydning.  
Det bes om at det vektlegges hvilke traseer som kan realisere raskest mulig, da dette vurderes som 
en hastesak.  Det påpekes videre at en bør avklare hvordan utbyggingsinteressene ved Hamrevann 
kan bidra til en eventuell forsering av vegprosjektet og gi økt samfunnsøkonomisk nytte.  
Det påpekes også at det er av regional betydningen hvor vegens plasseres. Dersom man velger en 
trase lengre øst en dagens veg, vil dette ha positiv betydning for østlig deler av Agder.   
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Innspillene tas til orientering 
Eventuell muligheter for forsering av fremdrift, vil vegvesenet kunne gjøre vurderinger på etter at KDP 
er vedtatt og man vet hvilket alternativ som skal bygges.        
 
4.3.8 Hamrevann AS, 30. april 2013 
Hamrevann AS har ikke merknader til forslag til planprogram.  
Hamrevann AS understreker betydningen av at det tas hensyn til nærliggende boområder og den 
overordnede grønnstrukturen. Det påpekes også at løsninger som kan gjennomføres raskt, innenfor 
realistiske rammer og med optimal samfunnsøkonomisk nytte bør vektlegges. En etappevis utbygging 
må vurderes.  
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Innspillet tas til orientering. 

4.4 Privatpersoner 
 
4.4.1 Eilif Timenes, 19.januar 2013 
Timenes påpeker at planleggingstiden på 5 år er urimelig lang og en forsering er nødvendig. I tillegg 
så skriver Timenes at det er nødvendig med en omkjøringsvei fra Ve til E18.   
 
Spesifikt for C og B alternativene så lister Timenes opp en rekke pro og contra for alternativene og 
konkluderer. 
For C-alternativene så påpekes kryss i dagens Timeneskryss problematisk i forhold til sikkerhet, 
høydeforskjell og grunnforhold. Det vil være uakseptabelt å tilkoble Rv 41 som 4 felts veg til E18 i 
Timenesbakken.    
Timenes påpeker også den store merkostnaden og at det er store utfordringer knyttet til HMS ved 
bygging av ny veg i eksisterende trase mens dagens trafikk går.  I tillegg så nevner Timenes at det 
bygges Bjørndalen og at visst den vedtatte reguleringsplanen for ny G/S veg bygges, så vil dette 
måtte bygges om  
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Innspillene tas til orientering.   
Fremdriften omtales under kap 2 sentrale temaer i innkomne merknader.    
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4.4.2 Tore Wold Pedersen, 23. april 2013 
Pedersen skriver at den traseen vi nå velger blir den vi skal leve med i mange tiår. For alle 
alternativene så oppsummeres alle veglengdene, brulengdene og tunell lengdene.  
Pedersen skriver at løsning F3 må prioriteres som nr. 1. F3 traseen er den korteste vegen med minst 
konflikter. Pedersen skriver også at han ønsker en tunell løsning under flystripa utredet.   
Som prioritet nr. 2 har Pedersen alternativ C6 (C5), men påpeker at det er utfordringer knyttet til å 
bygge i dagens veg og at ny bebyggelse må rives.  
De gjenværende alternativene anser Pedersen som helt uaktuelle, han påpeker også at alternativ C4 
vil få store konsekvenser for Ve og Hamre på grunn av stort inngrep som ny veg vil medføre. I det 
samme området er det stor aktivitet for barn/skolebarn og her er gang-/sykkelveg til mange 
aktiviteter i nærområdet.  
Pedersen skriver at alternativene som går inn Hamrevannsområde og vil medføre konsekvenser i 
form av barrierevirkning mot naturområdet og støy- luftforurensning.  De samme alternativene vil 
også medføre store konsekvenser for Ve område, da spesielt skole, turområder, skibakke, støy og 
forurensning.  
Pedersen påpeker også at Vesvann må hensyntas som drikkevannsreservoar og han stiller spørsmål 
når ny veg til Kjevik en gang kommer, om da flyplassen er «klar for» å ta i mot økt trafikk.   
 
 
Statens vegvesen sine kommentarer:   
Innspillene til Pedersen om de ulike trasene tas med i det videre arbeidet. Punktene som påpekes vil 
bli vurdert i konsekvensutredningen. Planleggingen vil skje i samarbeid med Avinor og deres 
masterplan for utviklingen av Kjevik flyplass.  Kryssingen under rullebanen omtales under kap 2 
sentrale temaer i innkomne merknader.    
 
4.4.3 Trond Bysheim, 2. mai 2013 
Bysheim påpeker at for C-alternativene så vil strekningen fra Hamre og nordover fremdeles være 
sterkt trafikkert med krysninger i plan, direkte avkjørsler og mye gange- og sykkeltrafikk til og fra 
ulike aktiviteter som for eksempel skolen. B – alternativene vil senke trafikkbelastningen for flest 
mulig og utenfor Hamre og Ve området.  
Bysheim peker videre på at C6 vil kunne medføre negative konsekvenser på Fugleøyna, da i form av 
endringer av elveløpet og bilstøy.  
Videre så påpekes det at C4 vil være ødeleggende for hele Hamre nord og Ve slettene med 
tilhørende jordbruksarealer.  
 
Bysheim påpeker at vegstandarden må verifiseres med fylkeskommunale planer i forhold til miljø- og 
kollektivtransport strategier. Han påpeker også at kommunale og fylkeskommunale planer må 
hensyntas før beslutning tas om det virkelig er behov for 4-feltsveg. Videre så skriver Bysheim at 
driftskostnadene ved tunnel er ca. 6 – 10 ganger høyere en for vanlig veg. Han skriver også at det i 
forslaget til planprogrammet står det 50 % økning i trafikken, mens det i beregningene står 39,1 %.  
Siste punkt Bysheim påpeker er at eksisterende Rv 41 ikke må bli en snarveg og at fartsregulerende 
tiltak kan være et aktuelt tiltak.  
 
 
Statens vegvesen sine kommentarer:        
Ved alternativ C6 (C5) så vil det være mer trafikk igjen på Rv 41 videre nordover mellom Hamre og Ve 
enn ved alternativer lengre nord. Denne vurderingen vil inngå i den videre utredningen.  
Alternativ C6 er den samme som den vedtatte regulerte løsningen. Denne løsningen er godkjent med 
tanke på kulvert(tunell) og støy. Denne vurderingen vil inngå i den videre utredningen. 
I forhold til alternativ C4 se kapitel 2, sentrale temaer i innkomne merknader. Driftskostnadene er 
høyere ved tunell en med veg i dagen. Driftskostnadene til alle typer elementer knyttet til veg inngår 
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konsekvensutredningen. Tilgrensende vegsystem inngår også konsekvensutredningen videre, og et 
mulig tiltak kan som det nevnes være restriktive tiltak.  
 
 
Trafikkberegningene som er gjort i forbindelse med silingsrapporten er primært laget for å validere 
våres antagelser om alternativene som starter lengst øst, (A-alternativene)og at de ikke vil bli 
foretrukket som hovedatkomst for reisende på Rv 41. Dette fordi det blir en for lang omveg, da 70 - 
90 % av de reisende kommer fra vest. Tallene vi får er ganske grove, men det gir en indikasjon.  
Nøyaktige tall vil fremgå av en detaljert trafikkmodell når Vegvesenet vet sikkert hvilke alternativer 
som skal utredes.   
Trafikktallet fra trafikkmodellen viser at det i 2040 vil være ca. 20 -250000 i ÅDT på Rv 41 ved 
Timeneskrysset med et C- alternativ.    
 
I forhold til standardvalg på veg, så er det trafikkmengder som avgjør hvilke standard som benyttes 
på en riksveg. Trafikksikkerhet vil være sentralt i standardvalget, 4 felt betyr avkjørselsfri, og 
planskilte kryssinger både for gående og syklende og tilførselsveger.  Dagens trafikktall er like i 
underkant av trafikkmengden som tilsier 4 felts veg, når vi planlegger ny veg beregner vi 
trafikkmengden 20 år frem i tid. Så selv uten allerede vedtatte planer om fremtidige utbygning, 
Lauvåsen, Kjevik, Hamrevann, sørlandsparken mm., så vil det være behov for en 4 felts veg.  
 
I konsekvensutredningen vil det utarbeides trafikkanalyser som viser trafikkbelastningen for de ulike 
alternativene, og hvilken trafikk som forventes å være igjen på eksisterende veg. Det er en viktig 
målsetning i prosjektet at miljøbelastningen forbi Hamresanden skal reduseres. 
Konsekvenser i forhold til gående og syklende, inkludert skoleveg, skal utredes for alle alternativ. 
 
  
 
 
 
 
 
4.4.4 Ragnhild Søbye og Frode Jensen 
Søbye og Jensen opplyser om generell bruk av arealet og historien knyttet til arealet, de nærliggende 
eiendommene mellom eksisterende bru og Kjevik flyplass. Søbye og Jensen ønsker ikke kryssing av 
elva sør for eksisterende bru, knyttet til B- alternativet videre utredet.   
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Søbye og Jensen har i møte med Statens vegvesen informert om og drøftet vår verdivurdering knyttet 
til de nærliggende eiendommene på nedsiden av eksisterende bro. Vi vil på bakgrunn av dette og i 
den videre detaljeringen endre på verdisetningene på de ikke prissatte konsekvensene for de 4 
eiendommene mellom eksisterende bru og flyplassens arealer.    
Se vår vurdering av kryssing av elva, omtales under kap 2 sentrale temaer i innkomne merknader.    
 
4.4.5 Per Aslagsen og Petter Dønnestad, 25. april 2013 
Aslagsen og Dønnestad ønsker alternativ F1 med i den videre utredningen.  De ønsker også at 
omtalen av de ulike krysningene av elva blir belyst bedre og at konsekvensene blir bedre omtalt.   
I tillegg så ønsker de at det i den videre utredningen også vurderes kryss på  
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Konsekvensene av de ulike krysningene av elva vil bli detaljert omtalt i det videre utredningsarbeidet.  
Alternativ F1 og utredning av kryss på Ve er omtalt under kap 2 sentrale temaer i innkomne 
merknader.   
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4.4.6 Cecilie Bjerke Skjømming, 2. mai 2013 
Bjerke Skjømming bemerker hvilke konsekvenser C4, C6 og F3 har.  Gang- og sykkelveg betjener 
skolebarn fra Hamresanden til Ve skole. I fremtiden så vil det også være en mulighet for at barn fra 
Lauvåsen betjenes via denne.  I tillegg så forbindes Tveit med stranden på Hamresanden via denne 
gang- og sykkelveien. Ved alternativ C4 så stilles det spørsmål om trygg gang- og sykkel veg lar seg 
kombinere med denne 4 felts vegen. Videre så skriver Bjerke Skjømming at ved alternativ C6 og F3 så 
vil trafikkbelastningen fortsatt være stor på strekningen nord for Hamre.  
Kulturlandskapet knyttet til Hamre gård og gårdene på Ve fremheves som viktige.  Videre så skriver 
hun om kvaliteter til Fugleøyna i forhold til nærmiljø og friluftsliv.   
Alternativene C6 og F3 og kryssingen over elva vil ha store konsekvenser for Fugleøyna og dens 
kvaliteter.  Det skrives også at det kan være en fare for endringer i elveløpet og de konsekvenser 
dette kan medføre.  
 
Statens vegvesen sine kommentarer:  
Innspillene til Bjerke Skjømming om de ulike trasene tas med i det videre arbeidet. Punktene som 
påpekes vil bli vurdert i konsekvensutredningen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 

• Innkomne merknader  
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