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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune ber om at følgende veiprosjekter prioriteres i tråd med saksutredningen:
1. Hølleveien
2. Langenesveien – Stausland – Langenes skole
3. Ny bro over Søgneelva ved nytt kryss på E 39 Monan / ny vei til Mjåvann
4. Ny Toftelandsbro
5. Utbedring av fylkesveger i forbindelse med E39 utbygging
Bakgrunn for saken:
Vest-Agder fylkeskommunes «Handlingsprogram for fylkesveg» beskriver satsingsområder og
konkrete prosjekter som søkes løst i løpet av en fireårsperiode.
Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø (SAM-utvalget) fattet 9.mars vedtak om at
Handlingsprogram for fylkesveg skal revideres, for å få på plass et nytt Handlingsprogram for
perioden 2018 til 2021. Det er ønskelig at alle kommuner og regionråd i fylket får anledning til
å komme med innspill til prosjekter som ønskes gjennomført i deres område.
Kommuner oppfordres til å oversende en tydelig prioritert liste over prosjekter og tiltak for
sine områder innen 20.oktober 2016. Oversikten bør inneholde en tydelig prioritert liste over
de mest aktuelle investeringstiltakene som ønskes løst.
Prioritert handlingsplan og marginalliste vil bli revidert i prosessen. Det er derfor viktig at
tidligere prioriterte, men ikke gjennomførte tiltak, spilles inn på lik linje med nye og til nå ikke
prioriterte tiltak, slik at alle behov og ønsker synliggjøres.
Det er ikke endelig avgjort hva de økonomiske rammene, men per i dag er rammen for øvrige
veginvesteringer på omkring 100 millioner kroner per år.
Saksutredning:
Det finnes mange fylkesveier i kommunen, og det er ikke nok penger til å gjøre alle de
ombygginger og utbedringer som det er ønske om lokalt. Administrasjonen mener relativt få
prosjekter som er godt forankret i ideen om samordnet areal- og transportplanlegging vil kunne

gi best uttelling for Søgne kommune, se saksutredning under. Administrasjonen har lagt til
grunn at veiprosjekter på aksene fra Tangvall som kollektivknutepunkt, og ut til der folk bor,
vil være i tråd med statlige signaler. Det vil også være viktig å spille inn prosjekter som gjør at
kommunen får god nytte av den kommende utbyggingen av E 39.
Omtale av de enkelte prosjektene:
Hølleveien
Hølleveien er den den mest trafikkerte fylkesveien i kommunen. Trafikktellinger gjennomført i
2015 viser at årsdøgntrafikken på Hølleveien ligger på over 10 000 biler. Statens Vegvesen
(SVV) har varslet oppstart av planarbeid for Hølleveien på strekningen fra Tangvall (nord for
krysset mellom Hølleveien og Tangvallveien) til Stauslandsveien. I oppstartsvarselet er det
beskrevet at formålet med planarbeidet er å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende på
strekningen, samt legge til rette for gåing og sykling.
I forkant av oppstarten av planarbeidet er det gjennomført en risikovurdering (HAZID) av den
aktuelle strekningen. I risikovurderingen anbefales det blant annet at busslommen ved Nygård
skole strammes opp og at foreldrekjøringen ledes vekk fra området, for eksempel til et område
sør for skolen via Dr. Rhodesvei. Videre anbefales det å stenge avkjørsler til fv 456 på
vestsiden av veien, og løse disse via en felles atkomstvei i bakkant av bebyggelsen. For å bedre
forholdene for gående og syklende foreslås det å utbedre undergangen under Hølleveien, samt
bedre sikt og lysforhold og hindre kryssing av Hølleveien. For å hindre kryssing av Hølleveien
og sideveier i plan, kan det bli aktuelt med tosidig gang- og sykkelvegløsning på deler av
strekningen, fortau på deler av strekningen og flere underganger for gang- og sykkelveien som
krysser sideveiene til Hølleveien. Planarbeidet er i oppstartfasen og valg av løsninger er ikke
avklart enda.
Langenesveien – Stausland – Langenes skole
Statens vegvesen har varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for strekningen
Statuslandkrysset – Stokkelandskogen november 2015. Formålet er først og fremst etablering
av ny bru ved Sebbetåa i tråd med tidligere vedtak i fylkeskommunen hvor det ble avsatt 65
mill. til et forprosjekt. Etter råd fra kommuneadministrasjonen er det tatt med et større
planområde for å vurdere en mer helhetlig og langsiktig veiløsning. Både kurvatur og standard
på strekningen er utilfredsstillende ut fra dagens trafikksikkerhetskrav og behov.
I planarbeidet er det påvist betydelige utfordringer med stabilitet i grunn (kvikkleire), og
kulturminner i områdene langs Søgneelva, som totalt sett gjør prosjektet mer kostbart enn først
antatt. Det er videre utfordringer med 200-årsflom, som medfører at ny bru nødvendigvis må
komme høyere i terrenget enn dagens vei nivå/bru. Utfordringene underbygger behovet for å se
en bruløsning i et lengre/langsiktig perspektiv sammen med resten av veien.
Fra Statens vegvesens reguleringsplanområde og vider østover har kommunen avtalt at
områderegulering for Øygardsheia regulerer ny veiløsning frem til Langenes skole. Det vil
derfor komme på plass en fullverdig regulert løsning fra Statuslandskrysset fram til Langenes
skole innen kort tid.
En samlet utbygging av hele strekningen – i regi av fylkeskommunen – med bidrag fra
utbygger vil helt klart være mest samfunnsøkonomisk (sett opp mot en etappevis utbygging
med kostbare midlertidige påkoblingsløsninger). Det gir dessuten rom for å optimalisere
bruken av masser både innenfor Statens vegvesen sin egen plan og Øygardsheia.
Utbygging av Øygardsheia (200-300 boenheter), Pålsneset (55-60 boenheter) og Kilenesheia
(50 boenheter) vil gi en betydelig fremtidig trafikkøkning på en allerede tungt belastet vei med
dårlig standard. En oppgradering vil derfor ha vesentlig nytteverdi utover dagens
trafikksituasjon. De planlagte utbyggingene er i tråd med kommuneplanen.

I ny handlingsplan bør det derfor avsettes midler til hele parsellen fra Stauslandskrysset og
fram til Langenes skole, med samme tidsramme som gjeldende handlingsplan har for ny bru
ved Sebbetåa.
Ny bro over Søgneelva ved nytt kryss på E 39 Monan / ny vei til Mjåvann
I «Regional plan for Kristiansandsregionen» fra 2011 er det pekt på at det vest for Kristiansand
er overskudd på boliger og underskudd på arbeidsplasser. I en vurdering av ulike potensielle
areal for utbygging til næringsformål kommer Toftelandslier svært godt ut. Ei ny bro ved
Monan-krysset vil gi en veldig god adkomst ,rett fra et nytt næringsområde og ut på ny E 39.
Det er kommet en forespørsel fra Songdalen kommune om støtte i sak «Etablering av lokal
atkomst fra framtidig Breimyrkryss til Mjåvann industriområde» til Søgne kommune (ligger
vedlagt). Det pekes på at Mjåvann industriområde er viktig for regionen, og har betydelig
innpendling fra nabokommunene. Det vises også til at veien vil gi stor samfunnsøkonomisk
nytte dersom den bygges samtidig med ny E 39, analysen fra Rambøll ligger ved saken.
Administrasjonen mener disse to prosjektene bør vurderes likt. Begge handler om å få størst
mulig samfunnsnytte av en ny E39, og begge handler om områder som skal bidra til å motvirke
underskuddet på arbeidsplasser vest for Kristiansand.
Ny Toftelandsbro
KDP Tangvall legger opp til en betydelig vekst på Tangvall. Toftelandsbroa er gammel og
smal, og bør byttes ut. Ei ny bro vil være viktig for utviklinga av Tangvall og koblinga mellom
Tangvall og fremtidig område på Toftelandslier. I tillegg er det en viktig sykkelvei med mye
sykkeltrafikk mellom Søgne og Kristiansand. Broa må bygges med to kjørefelt og gang- og
sykkelvei.
Bruk av evt. masseoverskudd fra E 39 utbygging
E 39 fra Kristiansand og vestover vil gå i tunell store deler av strekningen gjennom
Kristiansand og Søgne. Nye Veier AS er foreløpig ikke sikre på hvor stort masseoverskuddet
vil bli, men administrasjonen mener det vil være en god idé å vurdere bruk av masseoverskudd
for å utbedre eksisterende veinett, eller bygge nye veier og sykkelstier.
Administrasjonen mener det bør settes av midler i budsjettet for å kunne ha mulighet til å
gjennomføre dette, samt at en planlegger tiltak i forkant slik at disse raskt kan gjennomføres
samtidig med E39 utbygging.
I formannskapssak 131/11 har Søgne kommune laget en prioriteringsliste på hvilke fylkesveier
med grusdekke som ønskes asfaltert (se vedlegg). På enkelte strekk er det nødvendig med noe
utbedring før det asfalteres. Utbedring av de dårligste strekkene vil redusere fremtidige
vedlikeholdskostnader og bør spesielt vurderes på fylkesveger som krysses av ny E39 trasé.
Repstadveien ved Ravneheia og nedre del av Eikestølveien er aktuelle steder. Begge disse
ligger med god atkomst fra ny E39 trase og massetransport til stedene bør være uproblematisk.

Langenesveien – Langenes skole - Kristiansand
Dette er en veistrekning med høy ulykkesbelastning. Administrasjonen foreslår at det settes av
penger til å gjøre en utredning om hva man kan gjøre for å få ned antall ulykker og vurderinger
rundt gang- og sykkelvegtrasé på strekningen.
Dette er ikke et konkret veiprosjekt, men mer en utredning. Det vil trolig ikke kreve mer
penger enn at det kan løses gjennom de vanlige budsjettene.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader.
Vedlegg
1 Innspill til revisjon av handlingsprogram for fylkesvei
2 Etablering av lokal atkomst fra framtidig Breimyrkryss til Mjåvann industriområde
- Anmodning om støtte i sak sendt fra Songdalen kommune
3 Samfunnsøkonomisk analyse ny atkomstvei Mjåvann
4 Risikovurdering Hølleveien
5 Søgne kommunes prioritering - asfalt på grus - fylkesveier
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referanse

Søgne kommune
Postboks 1051

4682 SØGNE

Innspill

til revisjon

av Handlingsprogram

for fylkesveg

Vest-Agder fylkeskommunes
Handlingsprogram
for fylkesveg beskriver satsingsområder
og konkrete prosjekter som søkes løst i løpet av en fireårsperiode.
Hovedutvalg

for samferdsel,

areal og miljø fattet 9.mars vedtak om at Handlingsprogram

for fylkesveg skal revideres, for å få på plass et nytt Handlingsprogram for perioden 2018
til 2021. Det er ønskelig at alle kommuner og regionråd ifylket får anledning til å komme
med innspill til prosjekter som ønskes gjennomført
Kommuner

oq reqionråd

oq tiltak for sine områder

oppfordres

til å oversende

innen 20.oktober

i deres område.
en tydeliq

prioritert

liste overirosiekter

2016.

Oversikten bør inneholde en tydelig prioritert liste over de mest aktuelle
investeringstiltakene
som ønskes løst via Handlingsprogram
for fylkesveg

2018-2021.

Både prioritert handlingsplan og marginal-liste vil bli revidert i prosessen. Det er derfor
viktig at tidligere prioriterte, men ikke gjennomførte tiltak, spilles inn på lik linje med nye og
til nå ikke prioriterte tiltak, slik at alle behov og ønsker synliggjøres.
Det er ikke endelig avgjort hva rammene for ny Handlingsprogramperiode
vil være, men
per i dag er rammen for øvrige veginvesteringer
satt til omkring 100 millioner kroner per år.
Denne rammen er retningsgivende for omfanget av tiltak som kan realiseres i perioden.
I følge med vedtak om oppstart av arbeid med Handlingsprogram
for fylkesveg vedtok
SAM-utvalget noen retningslinjer for innspill. Disse vil være førende for prosessen med
revisjon av Handlingsprogrammet,
og skiller blant annet mellom tiltak som kan løses
innenfor rammene av programområdene,
og mellomstore og store prosjekter som krever
egen linje og bevilgning i handlingsplanen:
o

Mindre prosjekter internt i en kommune som har realistisk kostnadsramme
opp til 5
mill. kr. kan kommunen selv spille direkte inn til VAF. Dette gjelder eksempelvis
etablering av fartshumper, utbedring av busstopp og liknende.

o

Kommuneovergripende
prosjekter, og prosjekter med kostnadsramme
over 5 mill.
kr skal i tillegg vurderes i det aktuelle regionråd, og føres opp i en samlet
prioriteringsliste eller tilsvarende, for regionen.

Innenfor enkelte programområder
settes krav til oppfylte kriterier for at det skal kunne
bevilges midler til tiltak i Handlingsprogrammet:
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o
o

0

Trafikksikkerhetsti/takProsjektet må være tatt inn og prioritert i kommunens
trafikksikkerhetsplan.
Dette inkluderer også lokale ønsker om endrede fartsgrenser.
Kollektivti/z‘ak— Vil i all hovedsak være kommuneovergripende,
og må prioriteres
i
samarbeid
med Vest-Agder
fylkeskommune,
Statens vegvesen og Agder
kollektivtrafikk.
Fast dekke på grusvegerPrioritering av veger til dette programområdet
at kommunen
har levert prioriteringsliste
for slike tiltak til Vest-Agder
fylkeskommune.

forutsetter

Midler til programområdene
Skredsikring,
Miljø- og støyti/tak og Oppgradering
av tunneler
vil bli prioritert av Statens vegvesen på bakgrunn av faglige vurderinger,
samt gjeldende
føringer og retningslinjer.
Retningslinjene
som fremkommer
over er ment å sikre at veginvesteringer
støtte i regionene, slik at fylkeskommunens
begrensede
investeringsmidler
måten kommer flest mulig i regionen til gode.

i fylket har bred
på denne

Vest-Agder
fylkeskommune
ønsker med dette brevet å sette i gang en prosess hvor vi kan
få konstruktive
innspill til utarbeidelse
av nytt Handlingsprogram
for fylkesveg, slik at dette
danner et godt grunnlag for arbeidet med utvikling av fylkesvegnettet.
De samlede innspillene fra kommuner og regionråd vil bli gjenstand for en faglig vurdering
fra Statens vegvesen, før den oppnevnte styringsgruppen
i samarbeid med aktuell
fagkompetanse
legger frem en foreløpig innstilling til prioritering av prosjektene.
Forslag til
Handlingsprogram
for fylkesveg 2018-2021,
inkludert ny marginalliste,
forventes vedtatt av
SAM-utvalget
høsten 2017.
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Etablering av lokal atkomst fra framtidig Breimyrkryss til Mjåvann
industriområde - anmodning om støtte i sak
Mjåvann er et regionalt viktig næringsområde som har hatt en meget sterk vekst de siste
årene. Nå er det ca 100 bedrifter og ca 1.500 ansatte tilknyttet området.
Traseen for ny E39 gjennom Songdalen ble fastsatt av Kommunal – og
moderniseringsministeren i februar i år etter en meklingsprosess. En del av
meklingsresultatet var at Departementet tillater bygging av lokalfinansiert atkomst fra
framtidig Breimyrkryss og inn i industriområdet.
Mjåvann er Songdalens største konsentrasjon av bedrifter og arbeidsplasser. Det er
sannsynlig å anta at arbeidstakere der som er bosatt i andre kommuner enn Songdalen først
og fremst er bosatt i nabokommunene Søgne og Kristiansand. Knutepunkt Sørlandet sin
pendlingsstatistikk fra 2014 på kommunenivå bekrefter for øvrig denne sammenhengen.
Dagens atkomst er fra E39 i Mjåvannskrysset. Fra Mjåvannskrysset og opp til de øverste
bedriftene er stigningen 80-90 høydemeter. Den store høydeforskjellen på dagens atkomst,
jfr. ovenfor, medfører høye utslipp av klimagasser, særlig fra de tunge kjøretøyene. Dette vil
reduseres betydelig med ny atkomst som i stor grad vil bli gående parallelt med ny E39.
Den store høydeforskjellen kan også være en utfordring vinterstid, særlig for tyngre kjøretøy.
Denne ulempen vil bli redusert med ny atkomst.
Det er betydelig trafikk inn i Mjåvannsområdet. Trafikktelling fra 2015 angir ÅDT på ca. 6.000
hvorav ca. 500 tyngre kjøretøy. Framskrevet til 2025 gir ÅDT ca. 7.200 og framskrevet til
2045 ca 9.000 kjøretøy.
Mjåvann vil bli et mer velfungerende næringsområde med ny atkomst fordi dette vil gi en
ringveg fra Breimyr, inn i industriområdet og ned til Mjåvannskrysset på dagens E39. Dette
vil igjen gi en betydelig bedre mulighet for å etablere busstilbud morgen og ettermiddag
beregnet på de ansatte. En ny atkomst vil derfor gi stor miljøgevinst.
I forbindelse med anleggsarbeid på ny E39 vil det bli nødvendig å deponere store
overskuddsmasser fra tunneldrivingen. Aktuelt deponiområde vil være i sørøst mot
industriområdet. Det er et overordnet poeng å minimere massetransport langs eksisterende
offentlig vegnett i anleggsperioden. Dette kan både skape trafikkfarlige hendelser og bidra til
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å forsinke trafikken mye. Bygges atkomstvegen i anleggsperioden, kan den håndtere
anleggstrafikk som ellers måtte ha foregått langs offentlig veg.
Det ble i 2015 utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av ny atkomstveg fra Breimyr til
Mjåvann. Analysen konkluderer med at prosjektet vil ha stor positiv nytteverdi, dvs. at
samfunnet får tilbake mer i nytte enn størrelsen på investeringskostnaden. Rapporten
understreker at nytteverdien vil være klart størst dersom prosjektet kan realiseres samtidig
med at ny E39 bygges. På grunnlag av de forutsetninger som analysen legger til grunn
beregnes en anleggskostnad på 22 mill kr. Ved hjelp av diskontering kan nytteverdi for
samfunnet beregnes. Når rentefot 4% legges til grunn i en slik beregning, blir den positive
nytteverdien for samfunnet 250 mill kr. Anleggskostnadene kan økes til hele 260 mill kr før
prosjektet ikke gir en positiv nytteverdi. (alle beløp er oppgitt i 2015-kr).
En sentral forutsetning i analysen er at atkomsten kan bygges samtidig med E39. Bygges
den på et seinere tidspunkt, vil det bli stilt fordyrende sikkerhetskrav i forhold til nærføring til
E39. I tillegg vil en ikke kunne utnytte overskuddsmassene like effektivt dersom atkomsten
bygges uavhengig av E39.
Detaljplanleggingen av ny E39 fra Breimyr til Søgne (Monan) pågår for fullt. Det ble meldt
oppstart på planarbeidet i mai i år og allerede i desember er det meningen at et planforslag
skal legges ut til offentlig ettersyn. Det er Nye Veier a/s som kjører planprosessen.
Songdalen kommune har avtale med Nye Veier om at de også planlegger den nye
atkomsten til Mjåvann, men under forutsetning av at dette ikke forsinker prosessen med å
planlegge E39.
I følge Nye Veier kan det være realistisk å starte anleggsarbeidene på E39 alt i 2018. Jfr. det
som nevnes ovenfor om samfunnsnytte er det derfor viktig at prosjektet med ny atkomst kan
sikres finansiering innen denne fristen.
Ny atkomst til Mjåvann er et viktig prosjekt både for regionen, Songdalen kommune og
driverne av industriområdet. Det vil være naturlig at en ny atkomst får status som fylkesveg.
Songdalen kommune er i dialog med Vest Agder fylkeskommune om dette.
Fylkeskommunen har anbefalt kommunen å søke støtte for dette synet også hos
nabokommunene. Det er mye av bakgrunnen for denne henvendelsen.
Det anmodes med dette om at Søgne kommune i sak støtter Songdalen kommune sin
innsats for å få realisert ny atkomst fra Breimyrkrysset til Mjåvann industriområde samtidig
som det bygges ny E39 og at denne får status som fylkesveg.

Med hilsen
Thor Skjevrak
Kommuneplanlegger
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten
underskrift
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Samfunnsøkonomisk beregning for Mjåvann industripark
Mjåvann Industripark AS
3
2015/10/23
Mjåvann Industriområde AS
Sigrid Bøckman, Andre Uteng, Elisabeth O. Herstad

Samfunnsøkonomisk analyse av ny adkomstveg til
Mjåvann industriområde

1.

Innledning
Mjåvann Industriområde AS har bedt om en vurdering av den samfunnsøkonomiske nytten ved å etablere en ny adkomstveg til Mjåvann i forbindelse med en ny E18/E39 Ytre Ringveg rundt Kristiansand. E18/E39 Ytre Ringveg vil gå fra Vige i øst til Volleberg i vest.
Kommunedelplan for E18/E39 Ytre Ringveg Kristiansand er per
dags dato til politisk behandling og endelig vedtak er ikke foretatt.

Dato 2015/10/23

Rambøll
Hoffsveien 4
Postboks 427 Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 51 80 00
F +47 22 51 80 01
www.ramboll.no

Den nye adkomstvegen som Mjåvann Industriområde AS ønsker
vurdert er koblet til E18/E39 Ytre Ringveg i nytt kryssområdet ved
Breimyr. Den er tilpasset Statens vegvesen sitt anbefalte alternativ
«Kombinasjon 3» (K3) i kommunedelplanen for E18/E39 Ytre Ringveg Kristiansand. Adkomsten til Mjåvann er i dag fra E39 vest for
Breimyr og har dårlig geometri spesielt for store kjøretøy.
Ut fra de gitte forutsetninger oppgitt i dette notatet er ny
adkomst til Mjåvann samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Med en anleggskostnad på 22. mill 2015-kr vil prosjektet gir en
positiv nytteverdi for samfunnet på 250 mill. 2015-kr diskontert.
Anleggskostnadene kan øke til 260 mill. 2015-kr før prosjektet
ikke gir en positiv nytteverdi.
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Rambøll har bistått Statens vegvesen med utarbeidelse av kommunedelplan for E18/E39
Ytre Ringveg. Mjåvann Industriområde ønsker å vurdere samfunnsnytten av ny adkomst
med utgangspunkt i tilsvarende arbeid som er utført for E18/E39 Ytre ringveg. Som grunnlag for vurderingen har Rambøll derfor benyttet transportmodell og samfunnsøkonomisk modell som er brukt i utredningen av E18/E39 Ytre ringveg.
Dette er verktøy som Statens vegvesen anvender for transportmodellering som kalles Regional transportmodell (RTM) hvor det er anvendt en delområdemodell som dekker begge Agder-fylkene (DOM Agder). Videre så er det anvendt Statens vegvesen sitt verktøy for samfunnsøkonomisk beregninger EFFEKT. Dette er et verktøy som er utviklet for å beregne
samfunnsøkonomiske virkninger av vegprosjekter. Dette verktøyet beregner bare direkte
virkninger av vegtiltak. Indirekte virkninger som ofte kalles lokal- og regionale ringvirkninger blir ikke beregnet i dette verktøyet og må vurderes utenom.

2.

Transportmodellberegninger, RTM
I regi av transportetatene og Samferdsels- og Fiskeridepartementet er det utarbeidet tverretatlige persontransportmodeller på et nasjonalt og regionalt nivå. Den nasjonale og regionale modellen er samordnet i ett modellsystem hvor den nasjonale persontransportmodellen
(NTM5) beregner lange personreiser over 100 km i Norge, mens de regionale persontransportmodellene (RTM Nord, RTM Midt, RTM Vest, RTM Øst og RTM Sør) beregner korte personreiser under 100 km innad i de ulike regionene.

2.1

Forutsetninger og metodikk
Trafikkberegningene er gjennomført i modellversjon 3.5.2 av RTM. Beregningene er gjennomført kapasitetsavhengig både på beregning av reisemiddelfordeling og rutevalg. Beregningene er kjørt over 4 tidsperioder. Dette betyr at både reisemiddelvalg og rutevalg er avhengig av køsituasjonen på vegnettet i blant annet rushtiden.
Godstrafikken og bilførerturer til flyplass er fremskrevet med gjeldende NTP prognoser til
2025 og 2045. Befolkningsveksten er gitt ut fra Statistisk sentralbyrås middelvekstkurver.

2.2

Prognoseår
I konseptvalgutredningen for samferdselspakke for Kristiansandsregionen (KVU Kristiansandsregionen) er det anbefalt at Ytre ringveg bør stå ferdig senest i år 2027. Dette sett opp
mot nødvendig planleggingstid, godkjenning av løsning og finansiering på det politiske nivået og byggetid har medført at antatt åpningsår for Ytre ringveg er satt til 2025. Den dimensjonerende trafikkmengde for E18/E39 Ytre ringveg beregnes 20 år etter åpning hvilket
er år 2045. Det er derfor også anvendt 2025 som beregnings og åpningsår for ny adkomst
til Mjåvann.
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2.3

Befolkningsprognoser
Befolkningsprognoser fra SSB for 2025 og 2045 er lagt til grunn i beregningen av trafikketterspørsel, se Tabell 1.
Tabell 1 Befolkningsvekst Kristiansand kommune

Menn
Kvinner
Sum

2010
33.620
33.718
67.338

2045
49.457
49.653
99.110

Prosentvis endring
47 %
47 %
47 %

Befolkningsprognosene er justert i henhold til det som er utført i KVU og Bymiljøpakken for
Kristiansand hvor man har flyttet noe av forventet befolkningsvekst fra vestsiden til østsiden
av Kristiansand for å samsvare mer med hvor det er planlagt store boligutbygginger.

2.4

Referansevegnett (Nullalternativet)
Dimensjonerende trafikkmengde for E18/E39 Ytre ringveg er den forventet trafikkmengde i
år 2045. Samme årstallet anvendes derfor også for Nullalternativet for ny adkomstveg til
Mjåvann.
For å få trafikkveksten mellom 2025 og 2045 mer riktig inn i de samfunnsøkonomiske beregningene med EFFEKT er det også beregnet trafikkmengder for år 2025 som er åpningsåret.
Følgende forutsetninger legges til grunn for Nullalternativet for ny adkomst til Mjåvann:
· Befolkningsdata fra SSB for 2025 og 2045 med justering av befolkningsveksten som i
KVU/Bymiljøpakken og endret næringskategori i Sørlandsparken.
· Dagens vegnett med ny Tinnheiaforbindelse og ny Vågsbygdvei.
· Ny 4 felts veg på E39 mellom Gartnerløkka – Breimyrkrysset, inkludert ny Havnegate.
· Ny lokalvegbru over Otra mellom Sødal og Eg – åpen for biltrafikk.
· Ny bussrute Kvadraturen–Universitet–Sykehuset, ellers er rutenettet som i dag (2010).
· Dagens bomring er tatt ut, og det er ikke lagt inn bompenger på ny E18/E39 Ytre ringveg.
· Ny rv. 9 mellom Krossen og E39 er ikke tatt med.
· Anbefalt alternativ «Kombinasjon 3» (K3) for E18/E39 Ytre ringveg er antatt bygget.
Beregningene foretas uten bompenger for å få fram virkningene av E18/E39 Ytre ringveg
uten at rutevalg og reisemiddel påvirkes av bompenger. Parallelt med denne utredningen
foregår det utredninger om ny bompengepakke for Kristiansandsregionen som skal være
med og finansiere prosjektene i bymiljøpakken. Takstnivå og plasseringen av innkrevingsstedene vil påvirke trafikken i Kristiansandsandsregionen, deriblant på E18/E39 Ytre ringveg. Dette vil komme fram i utredningen av bymiljøpakken. Dette vil imidlertid trolig ha liten
effekt på resultatene for ny adkomst til Mjåvann.
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2.5

Ny adkomstveg
Transportmodellen ble kalibrert slik at trafikken for Mjåvann Industriområde samstemte med
tellinger mottatt av oppdragsgiver. Trafikktellinger foretatt i uke 12 i 2015 viser at det er ca
6 000 kjøretøy per døgn hvorav 500 kjøretøy er tunge kjøretøy. Tellingen er bare foretatt
for 2 dager, så det tas forbehold om mulige avvik i forhold til et gjennomsnittdøgn.
For å kunne si noe om mernytten av en ny adkomstveg for samfunnet med samme grunnlag
som E18/E39 Ytre ringveg er det tatt utgangspunkt i samme beregningsår. Det er derfor i
samråd med oppdragsgiver foretatt en framskriving av trafikken i henhold til forventet
arealutvikling. Denne arealutviklingen er en framskrivning av utviklingen på Mjåvann ut fra
hva som er registrert de siste årene.
Transportberegningene gir trafikkmengder på eksisterende og ny adkomstveg som vist i
tabellen under.
Tabell 2 Beregnet ÅDT og gods (i parentes) for eksisterende og ny adkomstveg i 2025 og 2045. K3 er Statens vegvesen sitt anbefalte alternativ i kommunedelplanen for E18/E39 Ytre Ringveg Kristiansand.

Vegnett K3 med ny adkomstveg
Trafikkmengde Trafikkmengde Trafikkmengde Trafikkmengde
i år 2025
i år 2045
i år 2025
i år 2045
Vegnett K3 uten ny adkomstveg

ÅDT eksisterende
adkomstvei
ÅDT ny adkomstvei
Sum Trafikk

7180
(764)
0
(0)
7180

9100
(1255)
0
(0)
9100

1960
(228)
5430
(536)
7390

2480
(376)
6870
(880)
9350

Trafikkmengden på eksisterende adkomstveg til Mjåvann Industriområde øker fra ca 6 000
kjøretøy per døgn i 2015 til ca 7 200 kjøretøy per døgn i 2025. Videre så er det forventet at
trafikken øker til ca 9 100 kjøretøy per døgn i 2045.
Ved bygging av en ny adkomstveg fra nytt kryssområde på Breimyr i forbindelse med
E18/E39 Ytre ringveg vil den nye adkomstvegen få ca 5 400 kjøretøy per døgn i 2025. Da vil
de være ca 2 000 kjøretøy per døgn på eksisterende adkomstveg. Tilsvarende vil det i 2045
være ca 6 900 kjøretøy per døgn på ny adkomst og ca 2 500 kjøretøy på eksisterende
adkomstveg. Transportmodellen beregner litt mer trafikk samlet til Mjåvann Industriområde
med ny adkomstveg. Dette indikerer at attraktiviteten til området øker noe på grunn av den
nye adkomstvegen.
Transportmodellen fordeler trafikken på en mest gunstig måte i forhold til å optimalisere generaliserte reisekostnader for transporten ut fra oppgitte bosteder og arbeidsplasser fordelt
på flere næringskategorier. Økningen i samlet trafikk til Mjåvann Industriområde medfører
at generaliserte reisekostnader for enkelte trafikanter er mindre til Mjåvann enn dit de reiste
tidligere. Derfor velger de nå å kjøre til Mjåvann for å arbeide eller utføre et ærend. Økningen er liten, men den viser en tendens.
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3.

EFFEKT
EFFEKT er et beregningsverktøy for nytte- og kostnadsanalyser i veg og transportprosjekter.
I EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og sammenlignet. Beregningsprinsipper og metodikk i EFFEKT 6 bygger fullt på Statens vegvesens Håndbok V712 Konsekvensanalyser. Programmet er utviklet for Statens vegvesen Vegdirektoratet av SINTEF Veg- og transportplanlegging.

3.1

Forutsetninger og metodikk
Beregningen er gjort med EFFEKT-versjon 6.541, som er samme versjon som ble benyttet
for E18/E39 Ytre Ringveg. Det er brukt prosjekttype 3 med data fra transportmodell, trafikantnyttemodul og kollektivmodul. Vegnettet som ligger inne i beregningen er likt det som
ble brukt for E18/E39 Ytre Ringveg og anbefalt alternativ K3. I tillegg er dagens lokalveg
opp til Mjåvann tatt inn i Nullalternativet med data om stigningsforhold, vegbredde og fartsgrense.

3.2

Nullalternativet
Nullalternativet er i denne analysen anbefalt korridor fra kommunedelplan for E18/E39 Ytre
ringveg, alternativ K3. Dette fordi den nye adkomsten som foreslås til Mjåvann er avhengig
av at ny E18/E39 Ytre ringveg er gjennomført. Se kapittel 2.4 for mer beskrivelse.

3.3

Økonomiske data
Følgende økonomiske forutsetninger gjelder for beregningen:
Tabell 3 Økonomiske data i EFFEKT.

EFFEKT 6.54 (2015)

Felles prisnivå (år)
Standardpriser (år)
Kalkulasjonsrente
Mva investering, drift og vedlikehold
Skattefaktor

2015
2009
4,0 %
22,0 %
1,20

Analyseperioden for prosjektet er 40 år. Det er standard i alle vegprosjekter. Det regnes
ikke inn restverdi etter de 40 årene.
Av oppdragsgiver har vi fått oppgitt et kostnadsestimat for ny adkomstveg. Det forutsetter
bygging av E18/E39 Ytre Ringveg og gjelder for utvidelsen som skal til av sidearealet. Kostnaden for ny adkomstveg er satt til 22 mill. kr.
Hvis adkomstvegen ikke bygges samtidig som E18/E39 Ytre ringveg, men mer som en helt
separat veg vil kostnadene mest sannsynlig bli betraktelig mye høyere. Da kan anleggskostnader øke helt til 200 mill. 2015-kr.
1

Ny versjon av EFFEKT (6.60) ble lansert våren 2015.
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3.4

Ny adkomstveg
Det er skissert to nye mulige adkomstveger til Mjåvann Industripark. Alternativ 1 er en
tofeltsveg lagt i egen vegarm fra en ny rundkjøring i forbindelse med ny E18/E39 på
Breimyr. Alternativ 2 er lagt inn med direkte rampetilknytning på E18/E39 Ytre Ringveg.
Begge adkomstløsningene er vist i henholdsvis Figur 1 og Figur 2.
Nytte- kostnadsnalyse er gjennomført kun for alternativ 1. Grunnen til dette er at alternativ
1 er det Statens vegvesen sannsynligvis vil godkjenne, mens alternativ 2 er mer usikkert
om Statens vegvesen vil godkjenne da tilkoblinger til 110 km/t motorveger bare skal være
kryss til større områder og veger.

Figur 1 Adkomstveg alt. 1
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Figur 2 Adkomstveg alt. 2

3.5

Vegstandard ny veg
Det er gjort en antagelse om bruk av vegtype A2 i Statens vegvesen sin håndok N100, som
er adkomstveg for industriområde. Dett er en tofeltsveg med bredde 7 m og fartsgrense 50
km/t.

Figur 3 Tverrprofil A2, Kilde: Figur C.22 i Statens vegvesen Håndbok N100

Horisontalkurvatur for ny adskomstveg er definert fra 10-tabeller og vertikalkurvatur er
basert på høybrekk fra lengdeprofil motatt fra oppdragsgiver.
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4.

Resultater
I de følgende kapitelene er det gjengitt resultater fra EFFEKT-beregningen.

4.1

Trafikantnytte
Trafikantnytte beregnes med grunnlag i trafikantnyttemodulen knyttet til transportmodellen.
Trafikantnytten omfatter endringer i tidsforbruk, transportarbeid (kjøretøykostnader) og direkteutgifter. Eventuell nyskapt trafikk blir beregnet automatisk som en del av trafikantnyttemodulen. Transportmodellen beregner trafikantnytten for alle reisene ut fra en optimalisering av valg. Det vurderes om reisen skal gjennomføres, hvilket reisemiddel som skal anvendes, målpunkt for reisen og beste kjørerute. Med bakgrunn i offisielle nasjonale enhetspriser, beregner trafikantnyttemodulen endringer i trafikantenes tidskostnader og distanseavhengige kjøretøykostnader.
For en periode på 40 år fra 2025 vil trafikantnytten av en ny adkomstveg til Mjåvann være
130 mill. kr diskontert. Dette er det samfunnet tjener i tidskostnader og distanseavhegige
kjøretøykostnader.

4.2

Opperatørnytte
Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene. Med operatørselskaper menes selskaper som står for offentlig transportvirksomhet eller selskap som bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Dette kan være bompengeselskap, parkeringsselskap, ferjeselskap, kollektivselskap og eventuelt andre operatører. I disse beregningene gjelder dette bare kollektivselskapene, siden vi ikke har bompenger, ferje eller parkeringsavgifter inne i vurderingene.
For en periode på 40 år fra 2025 vil opperatørnytten av en ny adkomstveg til Mjåvann være
-3 mill. kr diskontert. Dette skyldes at noen trafikanter som tidligere tok kollektiv til et
annet sted nå velger å kjøre bil til Mjåvann istedenfor. Dermed går inntektene til
kollektivselskapet ned.
Etterhvert som antall arbeidsplasser øker på Mjåvann kan det være aktuelt å vurdere en
kollektivrute som kan være med på å overføre biltrafikken tilbake til kollektivtrafikk.

4.3

Budsjettvirkning for det offentlige
Budsjettvirkning for det offentlige består av en vurdering av investeringer
(anleggskostnader) og endringer i drift og vedlikehold og skatte- og avgiftsinntekter for det
offentlige.
For en periode på 40 år fra 2025 vil vedlikeholdskostnadene av en ny adkomstveg til
Mjåvann øke med 6 mill. kr diskontert. Dette skyldes rett og slett at det bygges en ny veg
som trenger vedlikehold. Foretar Mjåvann Industriområde dette vedlikeholdet i privat regi vil
denne utgiften ikke komme som en ekstra belastning i samfunnsøkonomien. Da blir dette
beregnet som en utgift for Mjåvann Industriområde istedenfor.
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For en periode på 40 år fra 2025 vil skatte- og avgiftsinntektene av en ny adkomstveg til
Mjåvann gå ned med 374 mill. kr diskontert. Dette skyldes at flere får kortere veg til
Mjåvann, og dermed blir skatte- og avgiftsinntektene til Staten redusert.

4.4

Samfunnet for øvrig
Under kategorien ”Samfunnet for øvrig” vurderes virkningen av ny adkomstveg på ulykker,
støy- og luftforurensning og skattekostnader.
De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske kostnadene og det velferdstap trafikkskadde og pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av helse eller leveår. Registrerte ulykkesdata er hentet fra ulykkesregisteret
STRAKS og ligger til grunn for Nullalternativet i EFFEKT og for vegnettet som ikke endres i
det nye alternativet. Beregningene av framtidige ulykkesdata utføres også i EFFEKT.
For en periode på 40 år fra 2025 vil ulykkeskostnadene av en ny adkomstveg til Mjåvann gå
ned med 486 mill. kr diskontert. Dette skyldes at den nye adkomstvegen til området har
bedre standard, som vil føre til lavere ulykkesgrad. Ulykkeskostnaden utgjør her en stor del
av nytten for dette prosjektet. På grunn av EFFEKT sin måte å beregne Nullalternativet som
eksisterende veg, og ikke ta henyn til at E18/E39 Ytre Ringveg er ny veg, blir differansen
mellom Nullalternativet og nytt vegnett større enn den i virkeligheten er. Dette er beskrevet
nærmere under kapittel 4.6.
For en periode på 40 år fra 2025 vil kostnaden ved støy- og luftforurensingen av en ny
adkomstveg til Mjåvann reduseres med 111 mill. kr diskontert. Dette skyldes at trafikken til
området flytter seg fra dagens adkomstveg til ny adkomstveg direkte fra E18/E39 Ytre
Rigveg.
Dagens adkomstveg har krapp kurvatur og mye stigning, som gir seg utslag på støy på
grunn av blant annet akselerasjon. For luftforurensingen blir det mindre utslipp ved jevn
hastighet. Det vil merkes med ny veg som har jevnere kurvatur enn dagens adkomstveg. I
denne vurderingen er det ikke beregnet lokal støy og lokal luftforuresning.

4.5

Netto nytte og netto nytte per budsjettkostnad med ulike investeringskostnader
Prosjektet gir en positiv nytteverdi med 250 mill. kr diskontert. Dette betyr at samfunnet får
mer nytte enn det som investeres for å bygge ny adkomstveg.
Av oppdragsgiver har vi fått oppgitt et kostnadsestimat for ny adkomstveg på 22 mill. kr.
Hvis adkomstvegen ikke bygges samtidig som E18/E39 Ytre ringveg, men mer som en helt
separat veg vil kostnadene mest sannsynlig bli betraktelig høyere. Da kan anleggskostnader
øke helt til 200 mill. 2015-kr.
En ekstra analyse viser imidlertid at anleggskostnadene kan øke til 260 mill. 2015-kr før
prosjektet ikke gir en positiv nytteverdi. Det vises til vedlegg 3 for mer informasjon om
disse beregningsresultatene.
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4.6

Mulige feilkilder
Beregingen benytter ”Kombinasjon 3” (K3) av E18/E39 Ytre Ringvei som Nullalternativ. Et
Nullalternativ skiller ikke på hva som er ny og eksisterende veg. Derfor er E18/E39 Ytre
Ringveg definert som eksisterende veg, som tilsier at gevinstene ved ny E18/E39 Ytre
Ringveg forsvinner fra Nullalternativet. Det påvirker blant annet drifts- og
vedlikeholdskostnadene og ulykkeskostnadene for vegen. Forskjellen mellom ny veg og
eksisterende veg er at man bruker forventningsverdier for ny veg, mens eksisterende veg
beregnes med eksisterende data med justeringer for usikkerhet.
Drift- og vedlikehold
For ny veg er det forutsatt at bæreevnen samsvarer med vegklassen. Det gjelder ikke for
eksisterende veg, hvor tillatt aksellast kan være høyere enn faktisk bæreevne. Dette
påvirker dekkelevetiden og dermed drift- og vedlikeholdskostnadene. For eksisterende veg
blir dekkelevetiden beregnet ut ifra ovservert levetid, mens den for ny veg er forutsatt at
det følgelig er nytt dekke, og dermed blir det sparte vedlikeholdskostnader.
Ulykkesdata
Når det legges inn ny veg beregnes ulykkeskostnadene lavere enn for eksisterende veg. Det
skyldes at standarden forventes å være bedre og derfor blir det brukt en korreksjonsfaktor
på 0,8 per lenke som skal korrigere/redusere de normale skadetallene. Det gir seg her utslag for Nullalternativet, hvor ulykkeskostnadene for Nullvegnettet trolig er lavere enn forventet.
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5.

Andre virkninger som kan oppstå pga E18/E39 Ytre ringveg og ny
adkomstveg til Mjåvann Industriområde

5.1

Planer hvor Mjåvann Industriområde nevnes

5.1.1

Regional strategi for Songdalen kommune
· Songdalen bør ta høyde for å vokse med 2.800 innbyggere innen 2050
· Høyere arealutnyttelse i eksisterende/planlagte boligområder vil dekke behovet
· Styrke Nodeland sentrum ved å bygge ut leiligheter, service og handel
· Brennåsen/Rosseland anbefales som kollektivknutepunkt
· Virksomheter som genererer mye persontransport anbefales plassert på Nodeland og
Brennåsen/Rosseland.
· Mjåvann utvikles videre med næring/industri.
·
Utpekte utviklingsområder:
·
Nodelandsheia 2 - bolig
·
Mjåvann Syd - næring
·
Nodeland Syd - bolig
·
Rosseland Syd – næring

5.1.2 Regionens arbeidsmarked og pendling
Tall i fra Knutepunkt Sørlandet viser at Songdalen har stor utpendling. Mjåvann, Brennåsen
/Rosseland og Nodeland har størst konsentrasjon av arbeidsplasser i kommunen. Hovedsakelig innenfor industrinæring, handel og kommunaltjenesteyting. Innpendlingen til kommunen fra regionen er vist i tabellen under.

Tabell 4: Innpendling til Songdalen

Søgne
6%

Vennesla
2%

Kristiansand
2%

Lillesand
0%

Iveland
2%

Birkenes
1%

Høy befolkningsvekst og økt pendling mellom kommunene har de senere årene bidratt til
stor trafikkvekst. Videre har god økonomi og økt kjøpekraft bidratt til økt bilhold. God flyt i
trafikken og forutsigbarhet i reisetid er viktig for at et felles bo-, service- og arbeidsmarked
skal fungere (Regional plan 2011).

5.1.3 Regionens næringsvirksomhet
Kristiansandsregionen har et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv. Prosessindustrien,
utvikling av miljøteknologi og leverandørindustri til olje- og gassvirksomheter er svært viktig
for hele Vest-Agder. Regionen har utmerket seg med å være ledende på nyskaping og
vekst. Et sterkt samarbeid mellom Universitetet i Agder og næringslivet er grunnlaget for
dette.
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Næringslivet opererer i et internasjonalt marked hvor bedrifter i større og større grad velger
å satse der hvor arbeidskraften er, eller ønsker å være. Regionens attraktivitet kan med
andre ord være avgjørende for vekst og verdiskapning. Derfor er næringslivet i regionen
opptatt av å få realisert bedre infrastruktur. Det er viktig med en rask og effektiv forflytting
av arbeidskraft, varer og tjenester i regionen og på strekningen Oslo – Stavanger (Kristiansand 2011 og Regional plan 2011).
Fordelingen av næringstyper kan grovt kategoriseres ved høyest konsentrasjon av industriarbeidsplasser i kommunene Birkenes, Iveland, Vennesla og Songdalen, og finans- og forretningsarbeidsplasser i all hovedsak samlet i Kristiansand. Regionen sett under ett har en
god arealreserve for fremtidig næringsvirksomhet, men hvor arealene er plassert og tilgjengelighet er viktig for den enkelte bedriften. Kommunene ser på det som viktig å ha tilgjengelig flere ulike plasseringer av næringsarealer selv om dette betyr at de vil ha en overkapasitet. Regional plan oppfordrer til å legge plasskrevende og tunge næringer for seg selv,
men strategisk i forhold til transport, og å satse på handel og kontornæring i sentrumsområdene.
Kristiansand kommune har et spesielt fokus på å ivareta sine næringsarealer som ligger direkte tilknyttet sjøen. Dette er særlig attraktive arealer for næringslivet som driver innenfor
olje og gass. Utover dette er det satset på arealer som ligger nær hovedveg, eller ved allerede etablerte områder. Songdalen kommune fortsetter utvidelse av Mjåvann industri/næringsområde som allerede er godt etablert.

5.1.4

Kommuneplanen Songdalen 2014-2024
Gjeldene kommuneplan for Songdalen kommunen (2014-2024) er innarbeidet med en trasé
for omkjøringsveg/ny E39. Den går fra Breimyr til Volleberg på sørsiden av Mjåvann. Kommunen ønsker å sette fortgang på arbeidet med ny E39.
I likhet med Kristiansand har også Songdalen fulgt opp Regionalplan og lagt inn alle foreslåtte utviklingsområder med unntak av Nodelandsheia 2. Kommunen har satset på en utvikling av boligområder lokalisert nær sentrum og jernbanestasjonen. Kommunen ser at de
har muligheten til å serve regionen med attraktive bomiljøer for de som ønsker større tomter og likevel bo nært større arbeidsplasser. For å kunne være attraktiv på boligmarkedet
legges det også opp til etablering av leiligheter/mindre enheter ikke bare eneboliger. Dette
er særlig i Nodeland sentrum rundt stasjonsområdet. Det er nylig utarbeidet en mulighetsstudie for Nodeland sentrum som danner grunnlag for videre utvikling og reguleringsarbeider.

Mjåvann
Arealdisponering: I kommuneplanen er dette området avsatt til nåværende og fremtidig
næring. Arealet er regulert til forretning og industri. Eksisterende utbyggingshjemmel er i all
hovedsak brukt opp. Det er igangsatt arbeid med ny regulering.
Funksjoner: Her er det etablert ulike næringer og småindustri, litt plasskrevende handel,
logistikk, lager og renovasjonsstasjon. Dette er ikke besøksintensive funksjoner.
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Trafikkmønster: E39 er hovedferdselsåre og ivaretar all trafikken vestover og østover. Det
er stor trafikk forbi området som har direkte tilknytting til E39. Inn og ut av området er det
gods- og varetransport i tillegg til arbeidsreiser.

5.2

Regionale målsetninger om sentrumsstrukturer og knutepunkter
Ytre ringveg vil korte ned avstanden mellom tettstedene og byene på Agder, og gi en bedre
stabilitet på hovedvegnettet. Den vil bidra til å konsolidere Kristiansandsregionen med mer
robust vegforbindelse gjennom kommunene og mellom tettstedene.
Samtidig kan Songdalen kommune komme til å bli liggende utenfor hovedstamvegnettet siden Ytre ringveg i stor grad legges utenfor etablerte strukturer i kommunen. Dette kan få en
negativ betydning for kommunens plass i regionen. Handels- og næringsstrukturene har likevel fått en god forbindelse til Ytre ringveg med kryss både i øst på Breimyr og kryss i vest
på Volleberg. Dette gir kort distanse og god tilgjengelighet inn til Mjåvann som er et viktig
industri- og næringsareal. Krysset på Breimyr vil med stor sannsynlighet opparbeides med
et kollektivknutepunkt og pendlerparkering som kan bidra til at krysset blir ekstra tilgjengelig.
Nodeland er sterkt tilknyttet jernbanen som også er en nasjonal/regional transportaktør, og
har ingen direkte tilknytting til E39 i dag. Nodeland bygger på nærheten til jernbanen som
incitament for utvikling innenfor både bolig og handel/service. Det er derfor ikke sikkert at
Ytre ringveg vil påvirke utviklingen av sentrumsstrukturen i særlig grad.
Breimyr
Krysset blir etablert på et tilnærmet
ubebygd areal, og er strategisk plassert i forhold til hovedveg og næringsarealene Mjåvann – Borheia –
Rige. Det legges til rette for et kollektivknutepunkt evt. pendlerparkering ved dette krysset for å ivareta
ulike trafikkstrømmer. Det kan også
være aktuelt å etablere enkel næring
slik som bensinstasjon ved krysset.
Det er lite aktuelt å etablere andre
næringsvirksomheter i området, men
det kan som tidligere nevnt være
muligheter for utvidelse av Borheia
mot Breimyrkrysset.

Figur 4 Viktig kryssløsning på Breimyr vist med alle varianter
fra konsekvensutredningen.
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Mjåvann
Industri/næringsområdet på Mjåvann vil med omlegging til Ytre Ringveg miste direkte tilknytting til hovedstamvegen. Området har få funksjoner som er avhengige av tilfeldig trafikk og heller ikke besøksintensive funksjoner. Nedgangen i forbikjørende trafikk vil av den
grunn sannsynligvis bli mindre merkbar.
Krysset på Breimyr vil kunne gi Mjåvann en god tilknytting til Ytre ringveg. Det er videre positivt at vare/godstrafikken fra øst ikke lengre må kjøre via Kristiansand sentrum. Dette vil
spare tid og gjøre transporten mer robust. Det vil også etableres en sterkere kommunikasjon mellom Mjåvann og Langemyr/Dalane som er to viktige industri/næringsområder, og
videre mot havna på Vige. Transporten mellom disse tre områdene kan for en stor del foregå på Ytre ringveg. Dette vil også
være positivt for økt bruk av jernbanen
til godstrafikk, i og med at Langemyr/Dalane vil kunne styrke sin posisjon som et godsknutepunkt.
Mjåvann vil, i likhet med Borheia og
Langemyr/Dalane, ligge bra til med
tanke på etablering av regionale
næringsfunksjoner eller næringsfunksjoner som er avhengig av eller ønsker
en god tilknytning til stamvegnettet.
Området har allerede avklart arealer
for fremtidig utvidelser, Mjåvann III,
som gjør området særlig attraktivt.
Figur 5 Ytre ringveg legges under Mjåvann industriomDette kan føre til en økning i tomtepris
råde.
og økt etterspørsel etter arealer. Ytre
ringveg vil gå i tunnel under Mjåvann III og vil ikke begrense utvidelsesmuligheten. Det blir
behov for et massedeponi i forbindelse med Ytre ringveg. Dette ønskes løst ved å fylle ut
Øygardsvannene. Deponiet kan inngå som en ytterligere videreutvikling av Mjåvann.
På sikt kan det være mulig å legge en lokalveg fra Breimyrkrysset langs Ytre ringveg og inn
til Mjåvann fra sør. Dette betinger også utfylling av Øygardsvannene. Mjåvann vil da kunne
få to adkomstpunkter. En ny tilførselsveg vil være svært positivt med tanke på beredskap,
trafikkavvikling internt, øke attraktiviteten og redusere det totalet transportarbeid. Denne
vegen er ikke en del av Ytre ringveg, men kan bli en positiv konsekvens av etableringen for
Mjåvann.

5.3

Næringsvirksomhet
Utbyggingen vil være i tråd med de regionale føringene om en styrking av transportstrekningen for å ivareta videre næringsutvikling. Ytre ringveg vil knytte omlandet til Kristiansand
bedre sammen. Det er sannsynlig at man i forlengelse av Ytre ringveg både i nord og vest
ser potensiale for utvikling. Både Vennesla og Søgne har utbyggingspotensiale innenfor næring som ikke er realisert. En regional utviklingsfaktor som Ytre ringveg kan være det som
skal til for å realisere fremtidig potensial. Hvis utviklingsanalyser for tilsvarende strekninger
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slår til vil Ytre ringveg være et viktig incitament for verdiøkning i næringslivet i regionen,
men også i Agder generelt. Dette underbygges av rapporten fra Menon Business Economics
(Menon 2013) som dokumenterer positiv produktivitetseffekt ved en utbygging av hovedvegnettet.
Etablerte regionale næringsvirksomheter er viktige. Hovedferdselsårer bør bidra til å sikre
slike virksomheter. Ytre ringveg medfører at havnearealene på Vige blir noe negativt berørt
med hensyn til arealutvikling, men gir også mulighet til å videreutvikle havna på grunn av
massetilgang og forbedret tilgjengelighet. Ytre ringveg vil bidra til å bygge opp Mjåvann,
Borheia og Langemyr/Dalane til sterkere regionale (nasjonale) næringslivsvirksomhetsarealer, som er i tråd med regionale målsetninger.

5.4

Lokale arealdisponeringer og utviklingsmuligheter
For de lokale områdene er det også gjennomgående at Ytre ringveg generelt vil ha en positiv påvirkning. Eg/Sødal, Brennåsen/Rosseland og Fidjemoen/Vestheiene er imidlertid områdene som vil bli påvirket negativt med hensyn til utviklingsmuligheter.
Ytre ringveg vil medføre en negativ utvikling for Brennåsen og Rosseland ved at områdene
vil miste en stor del av gjennomgangstrafikken, som er viktig for eksisterende og planlagte
funksjoner i områdene. Samtidig som dagens E39/E18 blir nedgradert til lokal hovedveg og
trafikkmengden fra vegen minker, vil kapasitetsproblemene på eksisterende kryss sannsynligvis løse seg. I tillegg vil vegens barrierevirkning minskes. Dette åpner opp for mulighet til
nye lokale etableringer eller endringer i planlagt arealutvikling som kan få en positiv utvikling på tross av nedgang i trafikkmengden.
Mjåvann er et område som kan komme styrket ut av etablering av Ytre ringveg. Alle korridorer kan gi en adkomstveg til Mjåvann fra sør. Uavhengig av ny veg er Mjåvann et av de
områdene hvor Ytre ringveg ikke kommer i konflikt med utviklingsmuligheter.
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Vedlegg 1 Resultater fra transportmodellen

Resultater 2025 og 2045 uten ny adkomstvei

ÅDT-plott 2025 uten ny adkomst, Total ÅDT og gods

ÅDT-plott 2045 uten ny adkomst, Total ÅDT og gods
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Resultater 2025 og 2045 med ny adkomstvei

ÅDT-plott 2025 med ny adkomst, Total ÅDT og gods

ÅDT-plott 2045 med ny adkomst, Total ÅDT og gods
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Vedlegg 2 Resultater fra EFFEKT
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Vedlegg 3 Resultater fra EFFEKT med maks anleggskostnader for å oppnå nytte
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Region sør
Veg- og transportavdelingen
Samfunn

Risikovurdering
Fv456 Hølleveien, Søgne
Strekningen Stausland - Tangvall
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1 Bakgrunn for risikovurderingen
1.1Bestilling
Ressursavdelingen og Plan og forvaltning Vest Agder ved Marit Hunnes tok i desember 2015
initiativ til å få gjennomført en intern risikovurdering av trafikksikkerhet langs eksisterende
Fv456 Hølleveien i Søgne kommune ved å kontakte trafikksikkerhetsgruppa i Veg- og
trafikkavdelingen. Det skal gjennomføres trafikksikkerhetstiltak på denne strekningen og
Vegavdeling Vest Agder ønsket å starte denne prosessen ved å kartlegge
sikkerhetsproblemer på eksisterende veg. Den aktuelle strekningen dekkes av flere
reguleringsplaner. Flere av disse er gamle, og det er derfor ønskelig å vurdere dagens
situasjon på relativt fritt grunnlag.
I forkant av HAZID- samlingen var det et formøte for planlegging av risikovurderingen på
Vegkontoret Vest-Agder 7. januar.
Det ble gjennomført en bredt sammensatt ”HAZID-samling” (HAZard IDentification) på
Vegkontoret Vest-Agder13. januar 2016.

1.2 Formål
Formålet med risikovurderingen er å sikre god trafikksikkerhet for gående og syklende.

1.3 Risikovurderingsprosess og metode
På HAZID-samlingen ble det foretatt en identifisering av sikkerhetsproblemer (strekninger
med særtrekk i reguleringsplanen), en vurdering og rangering av risiko ved disse, og en
foreløpig prioritering av tiltak for å ivareta trafikksikkerheten. Dette tilsvarer trinn 2-4
under.

En enkel modell basert på HAZID er lagt til grunn for risikovurderingen. Metoden omfatter 5
trinn:
1. Beskrive analyseobjekt, formål og vurderingskriterier. Avgrensning, hensikt og krav.
Vurderingskriterier er at vegen skal være logisk og lettlest (optisk ledning/lesbart
kjøremønster, oppdage andre trafikanter), beskyttende barrierer (sikring), samsvar mellom
fartsnivå, trafikkmengde og vegstandard.
2. Identifisere sikkerhetsproblemer. Hvilke uønskede hendelser kan inntreffe og hvorfor?
3. Vurdere risiko. Hvor ofte kan de uønskede hendelsene inntreffe og hva er konsekvensene?
4. Foreslå tiltak. Hva er effektive risikoreduserende tiltak?
5. Dokumentere. Beskrive datagrunnlag, fremgangsmåte og resultater av vurderingen
De vurderingene som ble gjort underveis i HAZID-samlingen er dokumentert i rapporten.

Vurderingen av risiko settes inn i en matrise ut fra antatt frekvens og konsekvens av den uønskede
hendelsen.

Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)
Sjelden (1 gang hvert 11. - 50.
år)
Svært sjelden (sjeldnere enn hvert
50. år)

Fargekodene angir en vurderingsskala for risiko i henhold til Håndbok 271 og kan tolkes slik:
Tiltak ikke nødvendig

Tiltak skal vurderes

Tiltak bør vurderes

Tiltak nødvendig

1.4 Hazid-samling 13.januar

Som grunnlag for risikovurderingen ble det gjennomført en Hazid-samling 13. januar 2016
med følgende deltakere:

Navn

Rolle/tittel, arbeidssted

Marit Hunnes

Planleggingsleder, Ressursavdelingen SVV

Odd Anders Magnussen

Plan og forvaltning, Vest-Agder vegavdeling

Kjell Stangborli

TS-koordinator, Plan og forvaltning, Vest-Agder vegavdeling

Lars Versland

Trafikant og kjøretøy, Vest-Agder

Kjetil Dybvik

Drift og vedlikehold, Vest-Agder vegavdeling

Dag Røise

Rektor Nygård skole

Vibeke Wold Sunde

Saksbehandler Søgne kommune

Lasse Moen Sørensen

Vest-Agder Fylkeskommune

Rune Hofstad

Politiet Søgne og Songdalen

Arild Nærum

Prosessleder, Veg og transportavdelingen

Laila Felix

Rapportskriver, Veg og transportavdelingen

Vurderingene ble gjort på grunnlag av deltakernes kompetanse og lokalkunnskap. Gruppen
hadde kompetanse til å ivareta fagområdene drift og vedlikehold, trafikksikkerhet,
kollektivtrafikk, trafikkantatferd, planarbeid samt lokalkunnskap og atferdsmønstre for
skoleelever.

2 Beskrivelse av analyseobjekt, vurderingskriterier og forutsetninger
lagt til grunn
2.1 Beskrivelse
Vegen som ble risikovurdert er fv456 på strekningen fra rundkjøringen i Tangvall sentrum
og frem til krysset Høllenveien x Stauslandsveien i Søgne kommune. Fv456 er tilknyttet E39
lenger nord, med en trafikkmengde på 17000 kjøretøy i retning Kristiansand per år, og
11400 kjøretøy i retning Stavanger. Fv456 Høllevegen har en trafikkmengde på 9500
kjøretøy per år.
Strekningen starter ved Tangvall sentrum der det er butikker, bensinstasjon, rådhus,
bibliotek og bussterminal. GS-veg går planskilt i undergang øst- vest rett inn i torgområdet i
Tangvall sentrum.
Flere steder er det utkjørsler fra boliger rett ut i fylkesvegen samt at det er dårlig sikt på
grunn av beplantning tett inntil veg med hekker. Det er etablert et tråkk på vegskulder
vestlig side mellom næringsområdet ved Linnegrøvan og Nygård skole. Store kjøretøyer
trafikkerer inn til Linnegrøvan og sør for krysset ved Stausland videre til Høllen vest
industriområde.
GS-veg går langs fv456 på vestsiden, og sør for T-kryss inn til Linnegrøvan går GS-veg i
undergang under fv456. Denne er ikke universelt utformet, den er bratt, med dårlig kurve og
dårlig sikt.

Ved skolen er det en bussholdeplass. Den brukes også av foreldre som vil bringe-/hente
elever. Om sommeren er det i tillegg salg av jordbær her. Det er observert at tunge
kjøretøyer ofte anvender bussholdeplassen til hvileplass. Lengst i sør er det busslommer på
begge sider av fv456 nede ved Stausland, uten tilrettelagt kryssing. Nordgående av disse
busslommene benyttes av foreldre til å sette av elever.
Elevene på mellomtrinnet har sykkelparkering i sørenden av skolegården,
ungdomsskoleelever er henstilt til å bruke sykkelveg langs Fv456 og parkere i nordenden av
skolegård for å unngå at syklister kjører gjennom skolegårdområdet med fare for påkjørsel
av småskoleelever i lek i skolegården. Lærere parkerer langs Nygårdsheia og på to
parkeringsområder for ansatte, der det også er barn som krysser til fots og per sykkel

2.2 Oversiktskart

Strekningen ble delt inn i 3 elementer:
Element 1 Stausland kryss fv456 x fv165 - til undergang Linnegrøvan,
Element 2 Kryssområdet Linnesgrøvan inklusiv GS-undergang
Element 3 Strekningen kryssområdet Linnesgrøvan til kryss Tangvall sentrum

Ulykker 2005-2014
Det har skjedd 5 ulykker med lettere personskader siste 10 år. Politiet har rapportert en
møteulykke med personskade mellom syklister i 2013 i undergang nord for Linnegrøvan.

Påkjøring sykkel fra fortau/GS-veg 2006
Påkjøring bakfra 2008

Møteulykke sykkel kulvert 2013

MC ulykke påkjøring bakfra 2011

Møteulykke 2013

Oversikt dagens GS-tilbud i området markert

3 Sikkerhetsproblemer, vurdering av risiko og forslag til tiltak
3.1 Element 1Krysset Stausland – GS undergang Linnesgrøvan

3.1.1Sikkerhetsproblemer
Uønsket hendelse
Medvirkende faktor
Uh1

1) Autovern i siktsonen i kryss Stauslandsvei/Hølleveien.

Sidekollisjon

2) Busslomme i siktsonen Dr Rohdes vei (få busser)
3) Dårlig sikt mot syd ved utkjøring fra søndre avkjøring i
busslomme. Høybrekk på veg og GS-veg ligger høyere
enn fv456
4) Busslommen ved skolen har utflytende areal i begge
ender
5) Dårlig sikt mot nord i nordre avkjørsel fra busslommen
ved skolen
6) Dårlig sikt i noen enkeltavkjørsler på vestsiden av fv456

Uh2

7) Dårlig sikt mellom GS-veg og Dr Rhodes vei

Påkjøring fotgjenger/syklist

8) Direkteavkjørsler ut på GS-veg med dårlig sikt(hekker).
9) Felles atkomstveg og GS mellom Dr Rhode og
busslomme v/skolen
10) Dårlig sikt mellom atkomstveg og GS i søndre del av
busslomme ved skolen
11) Balløkke tett på busslomme ved skolen
12) Dårlig sikt mot GS-veg nord for avsvingende biler fra
fv456
13) GS-veg krysser foran tett busskur
14) Kryssende skolebarn fra boliger på vestsiden av fv456
15) Venteareal for sydgående buss tett ved fv456(skolebarn
kan havne ut i vegen)
16) Syklister unngår undergang og velger å sykle langs
fv456 med kryssing ved busslomme ved skole

Uh3

4) Busslommen ved skolen har utflytende areal i begge

Påkjøring bakfra

ender
6) Dårlig sikt i noen enkeltavkjørsler på vestsiden av fv456

De fleste av de medvirkende faktorene er stedfestet på kartet på neste side.

5
)

12)

6)

14)
4)

15)

13)
3)+ 10)
8)+9
)

7)
2)

1)

3)

Hp 2 m 13630høybrekk på G-veg før atkomstveg til boliger

9)

Felles adkomstveg til eiendommer via GS-veg kommer ut i søndre del av areal med
bussholdeplass. Dårlig sikt grunnet hekk og blandet trafikk.

10)

Søndre del av bussholdeplass; Dårlig sikt mellom atkomstveg til bolig og GS-veg

11)

Busslomme ved skolen.

6)

Direkte utkjørsler fra eiendommer med dårlig sikt.

3.1.2 Vurdering av risiko
Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)
Sjelden (1 gang hvert 11. - 50.
år)

Uh2
Uh1, Uh3

Uh2

Svært sjelden
(sjeldnere enn hvert 50. år)
Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo mulig frekvens (sannsynlighet) og konsekvens av de ulike
uønskede hendelsene.

Ut fra vurdering av frekvens og konsekvens mener analysegruppa at de uønskede
hendelsene kan rangeres slik med hensyn til bidrag til risiko:
Uønskede hendelser

Bidrag til risiko

UH1 Sidekollisjon

2

UH2 Påkjøring fotgjenger/syklist

1

UH3 Påkjøring bakfra

3

Gruppas vurdering
Gruppa vurderte problemstillingene og har kommet frem til at risikoen er desidert høyest for
påkjøring av gående og syklende ved busslommen utenfor Nygård skole. Det er blandet
trafikk med buss, foreldre som setter av elever, elever som bruker busslommen til venteareal
og syklister som krysser foran tett busskur. Busslommen er utflytende med mye trafikk i alle
retninger som tar oppmerksomheten bort fra gående og syklende.
Flere steder langs strekningen deler ulike trafikantgrupper samme vegareal, og de har dårlig
sikt til hverandre. Flere steder er det høye hekker som hindrer sikt mellom trafikanter som
kommer brått på. Systemet er derfor ikke lettlest og logisk.

3.1.3 Forslag til risikoreduserende tiltak
Nedenfor følger forslag til tiltak rettet mot identifiserte uønskede hendelser og medvirkende
faktorer. Tabellen er sortert i henhold til de uønskede hendelsenes vurderte bidrag til risiko.

Medvirkende faktorer
Uh2
Påkjøring av
fotgjenger/
Syklist

7) Dårlig sikt mellom GS-veg og Dr

Forslag til tiltak


Siktutbedring



Siktutbedring i avkjørsel mot GS-veg



Siktutbedring i avkjørsel i søndre del

Rhodes vei
8) Direkteavkjørsler ut på GS-veg
med dårlig sikt(hekker).
9) Felles atkomstveg og GS
mellom Dr Rhode og busslomme
v/skolen
10) Dårlig sikt mellom atkomstveg
og GS i søndre del av buss-

av busslomme mot GS-veg. Trekke

lomme ved skolen

avkjøring til Dr. Rhodesvei nordover

11) Balløkke tett på busslomme ved



Gjerde langs fotballøkke



Siktutbedring

13) GS-veg krysser foran tett busskur



Legge GS-veg på baksiden av leskur

14) Kryssende skolebarn fra boliger på



Vurdere 40km/t og fysiske tiltak

skolen
12) Dårlig sikt mot GS-veg nord
for avsvingende biler fra fv456

vestsiden av fv456

dersom det er tilfredsstillende
grunnforhold


Tilrettelegge kryssing ved skolen
med deleøy. Alternativt: Ny atkomst
i bakkant av bebyggelsen på
vestsiden kombinert med tett gjerde
mot fv456

15) Venteareal for sydgående buss tett



Ensrette busstopp (mot nord)

ved fv456(skolebarn kan havne ut i



Korte inn busslomme. Busslommen

vegen)

kun tillatt for buss.


Etablere av/påstigning for
foreldrekjøring og parkering for
lærere via Dr Rohdes veg

16) Syklister unngår undergang og



Utbedring av undergang



Fjerne rekkverk frem mot kryss

velger å sykle langs fv456 med
kryssing ved busslomme ved
skole
Uh1

1) Autovern i siktsonen i kryss

Sidekollisjon

Stauslandsvei/Hølleveien.
2) Busslomme i siktsonen Dr Rohdes

fv456, evnt å erstatte med rabatt


Trekke krysset nordover.



Innkorting av busslomme med

vei (få busser)
3) Dårlig sikt mot syd ved utkjøring
fra søndre avkjøring i

enveiskjøring vil bidra til

busslomme. Høybrekk på veg

siktutbedring i begge ender av

og GS-veg ligger høyere en

busslommen.

fv456
4) Busslommen ved skolen har
utflytende areal i begge ender
5) Dårlig sikt mot nord i nordre
avkjørsel fra busslommen ved
skolen



6) Dårlig sikt i noen enkelt-

Ny adkomstveg på vestsiden og
stenging av avkjørsler mot fv456.

avkjørsler på vestsiden av fv456
Uh3

4) Busslommen ved skolen har

Påkjøring



utflytende areal i begge ender

Krymping av busslomme, bedre
definert område, flytte av-/på

bakfra

stigning for foreldrekjøring, ensrette
busslomme nordover
6) Dårlig sikt i noen enkeltavkjørsler
på vestsiden av fv456



Ny adkomstveg på vestsiden og
stenging av avkjørsler mot fv456.

Gruppas anbefaling
Gruppa anbefaler sterkt å flytte foreldrekjøringen vekk fra busslommen og etablere et areal
for av- / og påstigning syd for skolen via Dr.Rhodesvei, se forslag på neste side. Da kan
busslommen krympes. Det blir plass til å trekke avkjørselen inn lenger nord og sikre bedre
sikt da trafikantene møter hverandre i en bedre vinkel.
Arealet på busslommen blir mer definert, mindre utflytende og mer lettlest. Gruppen
anbefaler videre at busstoppet ensrettes mot nord, og at lommen kun tillates for buss.
Trafikantene vil få en bedre leding, og systemet vil bli mer lettlest og logisk.
Det anbefales også å etablere en ny atkomstveg til fv456 på vestsiden, og stenge dagens
avkjørsler mot fv456.

Fv456 x Dr Rhodes vei trekkes
nordover

Etablering av areal for av-/
påstigning for foreldrekjøring

3.2 Kryss Linnesgrøvan inkl GS-veg i undergang

3.2.1 Sikkerhetsproblemer
Uønsket hendelse
Uh1 Sidekollisjon

Medvirkende faktor
17) Generelt mye trafikk på hovedvegen og korte luker

Uh2 Påkjøring

18 Bratt ned mot undergang, krapp kurve og dårlig sikt

fotgjenger/syklist

gjennom undergang.

Syklist/syklist og

19) Noen syklister velger å bruke fv456

syklist/fotgjenger

20) Kryssende fotgjengere og syklister i plan til
Linnesgrøvan, dårlig sikt pga trerekke
21) Biler kjører ut av vegen og havner på GS-veg i
undergangen. Feil utforming av rekkverk

Uh3 Påkjøring bakfra

22) Mye venstresvingende biler ned til Linnegrøvan

De fleste av de medvirkende faktorene er stedfestet på kartet nedenfor.

20
)

Kryss fv456 x Linnegrøvan

18)
Kulvert krysser under fv456
21)

GS-veg går bratt ned mot undergang, krapp kurve og dårlig sikt gjennom undergang.

21)

Utforming av rekkverket er feil og for kort. Biler kan kjøre ut av vegen og havne på GS-veg i undergangen.

20)

Fotgjengere og syklister smetter over fv456 mellom trær ved kryss inn til Linnegrøvan
næringsområde

3.2.2 Vurdering av risiko
Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per
år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)
Sjelden (1 gang hvert 11. - 50.
år)

Uh2
Uh1, Uh3

Uh2

Svært sjelden
(sjeldnere enn hvert 50. år)
Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo mulig frekvens (sannsynlighet) og konsekvens av de ulike
uønskede hendelsene.

Ut fra vurdering av frekvens og konsekvens mener analysegruppa at de uønskede
hendelsene kan rangeres slik med hensyn til bidrag til risiko:
Uønskede hendelser

Bidrag til risiko

UH1 Sidekollisjon

2

UH2 Påkjøring fotgjenger/syklist

1

UH3 Påkjøring bakfra

2

Gruppas vurdering
Gruppa gikk gjennom sikkerhetsproblemene og kom frem til at risikoen for en uønsket
hendelse er størst ved undergangen for gående og syklende. Utformingen er ikke universelt
utformet, og er hverken lettlest eller logisk. GS-trafikanter har dårlig sikt til hverandre, og
gående og syklende trafikkerer det samme arealet. Det er stor fare for møteulykker mellom
sykkel og sykkel eller mellom sykkel og fotgjenger. Politiet har allerede registrert en slik
ulykke med personskade. Den dårlige utformingen fører dessuten til at noen syklister velger
å benytte fv456.

3.2.3 Forslag til risikoreduserende tiltak
Uønsket

Medvirkende faktorer

Forslag til tiltak

hendelse
Uh2

18) Bratt ned mot undergang, krapp



Ny undergang med bedre

Påkjøring

kurve og dårlig sikt gjennom

stigningsforhold, kurve og bredde.

fotgjenger/

undergang.

Skille gående og syklende

syklist

19) Noen syklister velger å bruke fv456



Omlegging av Rinneveien nordover

20) Noen fotgjengere og syklister krysser

ut i kryss Linnegrøvan (rundkjøring)

Sykkel/

fv456 i plan over til Linnesgrøvan. Dårlig

og stenging av atkomstveier til

sykkel

sikt pga trerekke.

fv456 på vestsiden. Dette gir

Sykkel/

mulighet for bedre stigningsforhold

fotgjenger

for ny undergang på omtrent samme
sted.
21) Biler kjører ut av vegen og havner på



Bedre utforming av rekkverk



Rundkjøring i kryss Linnegrøvan

GS-veg i undergangen. Feil utforming av
rekkverk
Uh1

17) Generelt mye trafikk på

Side-

hovedvegen og korte luker ut fra

kollisjon/

Linnegrøvan

påkjøring

22) Mye venstresvingende biler foran

bakfra

møtende trafikk ned til Linnegrøvan

Rinneveien

Nytt kryss med Rinneveien

Stenge atkomstveier til fv456,
samlevei via Rinneveien

Gruppas anbefaling
Gruppa anbefaler en ny undergang med bedre stigningsforhold, kurvatur og bredde. Gående
og syklende må skilles. Omlegging av Rinneveien vil bedre mulighetene for en akseptabel
undergang i omtrent samme område. Krysset ved Linnegrøvan bør bygges om til
rundkjøring.

3.3 Strekningen kryssområde Linnegrøvan -Tangvall sentrum

3.3.1 Sikkerhetsproblemer
Uønsket hendelse

Medvirkende faktor

Uh1 Sidekollisjon

23 ) Mye svingebevegelser, mye å forholde seg til i kryss fv456
x fv114. Dårlig belysning
24) Avkjørsel fra tre boliger ut i fv456 m/dårlig sikt, stort tre

Uh2 Påkjøring bakfra

24) Avkjørsel fra tre boliger ut i fv456 m/dårlig sikt, stort tre
25) Oppbremsing for gangfelt. Dårlig belysning i gangfelt over
fv456. GS-trafikanter kommer fort ut bak hekk. Ingen
landingsplass på østsiden
26) Oppbremsing for syklende som krysser
fv114. Syklistene kommer fort. Annen trafikk på fv456 tar
oppmerksomhet.

Uh3 Påkjørt

25) Dårlig belysning i gangfelt over fv456. GS-trafikanter

fotgjenger/syklist

kommer fort ut bak hekk. Ingen landingsplass på østsiden
27) Dårlig belysning i gangfelt over fv114. Dårlig sikt fra GSveg fra syd mot fv114
28) Noe villkryssing nord for gangfelt over fv456
v/Tangveien (som er stengt for kjøring)

Tangveien

24)
26)+27)

Tangveien

28)
25)

Tidligere veg er stengt med jordvoll, fremdeles sti for fotgjengere som kommer rett ut i
vegen

25)

Atkomst til Tangvegen direkte fra Fv456 er stengt med betongblokk. Fotgjengerkryssing
ligger litt sør for Tangveien. Trafikkøy på nordsiden er fortsatt utformet som
venstresvingfeltfelt til Tangveien. Dårlig belysning i kryssingspunktet. (google map)

24)

Stort tre på eiendom tar sikt (Via photo)

3.3.2 Vurdering av risiko

Risikomatrise
Antatt konsekvens

Lettere skadd

Hardt skadd

Drept

Antatt frekvens
Svært ofte (minst 1 gang per år)
Ofte (1 gang hvert 2 -10. år)
Sjelden (1 gang hvert 11. - 50.
år)

Uh3
Uh1, Uh2

Uh3

Svært sjelden
(sjeldnere enn hvert 50. år)
Risikomatrisen viser hvordan gruppa anslo mulig frekvens (sannsynlighet) og konsekvens av de ulike
uønskede hendelsene.

Ut fra vurdering av frekvens og konsekvens mener analysegruppa at de uønskede
hendelsene kan rangeres slik med hensyn til bidrag til risiko:
Uønskede hendelser

Bidrag til risiko

UH1 Sidekollisjon

2

UH2 Påkjøring bakfra

3

UH3 Påkjøring fotgjenger/syklist

1

Gruppas vurdering
Hazidgruppen vurderte påkjøring av gående og syklende som høyest bidrag til risiko.
Det er dårlig sikt og dårlig belysning i kryssingspunktene, både over fv456 og over fv114

3.3.3 Forslag til risikoreduserende tiltak

Uønsket

Medvirkende faktorer

Forslag til tiltak

hendelse
Uh2

25) Dårlig belysning i gangfelt over



Intensivbelysning

Påkjøring

fv456. GS-trafikanter kommer fort ut bak



Stenge for fotgjengere ut av hekk,

av gående/

hekk. Ingen landingsplass på østsiden

og lede GS-trafikanter til kryssing

syklende

ved etablering av forlenget trafikkøy
og gangfelt ut fra Tangveien
27) Dårlig belysning i gangfelt fv114.



Intensivbelysning

Dårlig sikt fra GS-veg fra syd mot fv114



Siktutbedring fra GS-veg syd mot
fv114

28) Noe villkryssing nord for gangfelt



over fv456 v/Tangveien (som er

Forlenge trafikkøy og flytte gangfelt
nordover (rett frem fra Tangveien)

stengt for kjøring)
Uh1

23) Mye svingebevegelser, mye å

Side-

forholde seg til i kryss fv456 x fv114.

kollisjon

Dårlig belysning.
24) Avkjørsel fra tre boliger ut i fv456



Krysset bygges om til rundkjøring.
Belysning opprustes



Snu avkjørsler mot Tangveien



Snu avkjørsler mot Tangveien

m/dårlig sikt, stort tre.
Uh3

24) Avkjørsel fra tre boliger ut i fv456

Påkjøring

m/dårlig sikt, stort tre.

bakfra

25) Oppbremsing for gangfelt over



Intensivbelysning

fv456. Dårlig belysning. GS-trafikanter



Stenge for fotgjengere ut av hekk,

kommer fort ut bak hekk. Ingen

og lede GS-trafikanter til kryssing

landingsplass på østsiden

ved etablering av forlenget trafikkøy
og gangfelt ut fra Tangveien

26) Oppbremsing for syklende som
krysser fv114. Syklistene kommer fort.



Krysset bygges om til rundkjøring.
Belysning opprustes

Annen trafikk tar oppmerksomhet.

Gruppas anbefaling
Gående og syklende kan komme brått på for bilister da de ikke synes pga vegetasjon og
dårlig belysning. Siktrydding og forsterking av belysning vil bedre dette. Gruppa mener det
bør vurderes å snu avkjørsler som kjører ut i Fv456 ved det store treet. Ved å snu
avkjørselen med avkjørsel fra Tangveien vil det være lavere risiko for uønskede hendelser i
dette punktet.
Det bør også vurderes å bygge om krysset fv456 x fv114 til rundkjøring

4 Oppsummering og anbefaling for fv456 mht trafikksikkerhet
Gruppas samlede vurdering og anbefaling
Busslommen ved Nygård skole er en stor utfordring. Det er et utflytende areal, preget av
blandet og myldrende trafikk. Det er buss som stopper, foreldre som setter av elever, elever
som bruker busslommen til venteareal og syklister som krysser foran tett busskur.
Gruppa anbefaler sterkt å flytte foreldrekjøringen vekk fra busslommen og etablere et areal
for av- / og påstigning syd for skolen via Dr.Rhodesvei, se forslag under punkt 3.2. Da kan
busslommen krympes. Det blir plass til å trekke avkjørselen inn lenger nord og sikre bedre
sikt da trafikantene møter hverandre i en bedre vinkel.
Arealet på busslommen blir mer definert, mindre utflytende og mer lettlest. Gruppen
anbefaler videre at busstoppet ensrettes mot nord, og at lommen kun tillates for buss.
Det anbefales også å etablere en ny atkomstveg til fv456 på vestsiden, og stenge dagens
avkjørsler mot fv456.
Undergangen for gående og syklende har en uheldig utforming, bratt og smal med krapp
kurvatur og dårlig sikt. Utformingen tilfredsstiller ikke dagens krav. GS-trafikanter har dårlig
sikt til hverandre, og gående og syklende trafikkerer det samme arealet. Det er stor fare for
møteulykker mellom syklist og syklist, samt mellom syklist og fotgjenger. Ulykke med
personskade er registrert i undergangen. Den dårlige utformingen fører dessuten til at en
del syklister heller velger å benytte fv456.
Gruppa anbefaler en ny undergang med bedre stigningsforhold, kurvatur og bredde. Gående
og syklende må skilles. Dette kan oppnås ved å stenge atkomstveier til Hølleveien, og gi
boliger ny atkomst via Rinneveien på baksiden. Omlegging av Rinneveien vil bedre
mulighetene for en akseptabel undergang i omtrent samme område. Som følge av dette bør
krysset ved Linnegrøvan bygges om til rundkjøring.
På strekningen nord for Linnegrøvan kan gående og syklende komme brått på bilister da de
de ikke synes på grunn av vegetasjon og dårlig belysning. Siktrydding og forsterking av
belysning vil bedre dette.
Gruppen mener det bør vurderes å snu avkjørselen ut i fv456 på østsiden av kryss fv456 x
fv114Udet store treet), til Tangveien i bakkant.
Krysset fv456 x fv114 bør også vurderes ombygget til rundkjøring

5 Vurdering av midlertidig rundkjøring Linnegrøvan
Søgne kommune behandlet nylig en midlertidig dispensasjon fra reguleringsplan fra 2011,
vist nedenfor.

Reguleringsplan 2011
Rundkjøringen, med diameter 30m og redusert avstand til gs-veg, er vridd noe nordover for
å unngå å innløse hus på vestsiden av fv456. Gs-veg på østsiden er fjernet. Avkjørsel like
nord for rundkjøringen ønskes opprettholdt.

Her er rundkjøringen illustrert slik det er søkt om.

Hazidgruppa vurderte denne midlertidige løsningen ift de utfordringene som nå var
avdekket i området, og kom fram til følgende sikkerhetsproblemer:

Sikkerhetsproblemer


Smal rabatt mellom rundkjøring og GS-veg



Dårlig avbøyning fra nord



Trang rundkjøring



Svært ugunstig med avkjørsel tett opp til rundkjøring



Det er vanskelig å bygge en undergang med tilfredsstillende stigningsforhold
uten at atkomstveg syd for rundkjøringen kan stenges og føres ut via
Rinneveien. En omlegging av Rinneveien koblet som en 4. arm i rundkjøringen
medfører innløsning av eiendom i sydvestre kvadrant (Hølleveien 40).

Gruppas vurdering
Hazidgruppa mener det er uheldig å legge til rette for bygging av en minimumsløsning for å
spare en eiendom som sannsynligvis likevel må innløses for å kunne bygge en undergang
som tilfredsstiller dagens krav. Dagens undergang ble vurdert som ett av de største
sikkerhetsproblemene i området, og bør ses i sammenheng med bygging av rundkjøring i
krysset med Linnegrøvan.
Gruppa vurderte også den regulerte gs-vegen på østsiden av fv456. (Reguleringsplan 2011)
Reguleringsplanen legger opp til at fotgjengere og syklister må krysse Linnegrøvan i plan.
Det er mye store kjøretøy til og fra industriområdet på Linnegrøvan. Sjåførene i disse
kjøretøyene er opptatt av å finne luker i trafikken når de skal ut på fv456, og det vil derfor
kunne oppstå farlige situasjoner med fotgjengere og syklister som havner i blindsonen.
Gruppa vil derfor fraråde denne løsningen.
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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune prioriterer som vist i saksfremlegget.

Saksprotokoll i Formannskapet - 18.08.2011
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Søgne kommune prioriterer som vist i saksfremlegget.

Bakgrunn for saken:
Vest-Agder fylkeskommune ber i brev av 31.05.11 Søgne kommune prioritere grusveger som
bør få asfalt. Brev vedlagt saken.
Saksutredning:
Ingeniørvesenet har foreslått prioriteringen. Dette med bakgrunn i de opplysninger vi har om
bosetning og trafikkbelastning. Vegene vi ikke har prioritert mener vi kan ligge som grusveger.
I Søgne har følgende fylkesveger grusdekke:
Repstadveien [Stemmen Tronstadvann til Marnardal grense]
Eikestølveien [X Lohneveien til X Kleivsetveien]
Kleivsetveien [X Eikestølveien til X E39 Holmen]
Brunvatneveien [X Try til Kjærsveien]

Administrasjonens prioritering er som følger:
Prioritet 1:
Eikestølveien [ X Lohneveien til Eikestølveien nr. 200] lengde ca 2000 m.
Her må svingene på Knollen utbedres før asfaltdekke legges.
Prioritering 2:
Repstadveien [Stemmen Tronstadvann til X Årstølveien] lengde ca 2400 m.
Her må det også vurderes sikring av Ramneheia
Prioritering 3:
Brunvatneveien [X Try til Brunvatneveien nr. 172] lengde ca 1700 m.
Resterende deler av vegene foreslår vi kan ligge som grusveger.
Vedlagt kartutsnitt som viser vegene som er prioritert

Enhetsleders merknader:
Ingen utover saksfremlegg.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen ytterligere merknader.

Vedlegg
1 Kartutsnitt - Asfalt på grus - Fylkesveger

