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Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Dersom det skulle oppstå problemer med fremdriften av planen i Kristiansand, bør det legges inn en
mulighet for å videreføre kommunedelplanen i to kommunedelplaner – en fra Vige til Breimyr og en fra
Breimyr til Volleberg.

Bakgrunn for saken:
Statens vegvesen (SVV) region sør har lagt ut planprogrammet for E 18/E 39 Ytre ringvei Vige
– Volleberg til offentlig ettersyn etter vedtak i Songdalen og Kristiansand kommuner.
Høringsfristen er satt til 5. september. Forslag til planprogrammet ligger vedlagt.
Saksutredning:
Planprogrammet fastsetter hvilke traseer og hvilke tema som skal utredes, og på hvilken måte
det skal gjøres.

Det viktigste for Søgne at veien mellom Volleberg og Kristiansand sentrum bygges ut så fort
som mulig. Det er betydelige køproblemer på strekningen, og det er sannsynlig at
trafikkproblemene legger en demper på veksten i Søgne.
Det foreligger en godkjent kommunedelplan for E 39 gjennom Songdalen kommune. Den må
justeres for å legge inn vei i ønsket standard. Det som skal gjøre med planen gjennom
Songdalen anses å være lite kontroversielt mht trasé (med unntak av noen valg om
dagsone/tunnel).
I Kristiansand er arbeidet med en ytre ringvei rundt byen i en nokså tidlig fase. Det er foreslått
3 traseer. Det er en mulighet for at det avdekkes ting som vil kreve mer utredning gjennom
arbeidet med kommunedelplanen, og dermed vil det ta lenger tid. Det er også en mulighet for
at en eller flere av de valgte traseene rundt Kristiansand vil være svært omstridte og dermed
kreve mer tid.
På denne bakgrunnen virker det fornuftig å åpne for muligheten til å dele arbeidet med
kommunedelplanen i to planer, med deling rundt det planlagte Breimyrkrysset. Dette vil kunne
spare tid.

Vedlegg
1 Kommunedelplan E 39 - Ytre ringvei Vige - Volleberg - forslag til planprogram

HØRINGSUTGAVE

Kjell Inge Søreide

Planprogram

E18/E39 Ytre ringveg
Vige-Volleberg
Kristiansand og Songdalen

Region sør
Kristiansand kontorsted
16.06.2014

Prosjektavdelingen

E18-E39 Ytre ringveg Vige-Volleberg - Forslag til Planprogram

Forord
Statens vegvesen Region sør har satt i gang et planarbeid for å avklare trase for framtidig E18/E39
Ytre ringveg gjennom Kristiansand og Songdalen på strekningen Vige - Volleberg. Målet med
planarbeidet er å fremskaffe det formelle plangrunnlag i form av en kommunedelplan for ny E18/E39
på strekningen Vige – Volleberg.
Vegtiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det skal fastsettes
et planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte, og
hvordan planprosessen skal gjennomføres. Planprogrammet viser hvilke alternativer som foreslås
vurdert og hvilke utredninger som anses nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag.
Planprogrammet beskriver i tillegg opplegg for medvirkning og informasjon, særlig i forhold til
grupper og interesser som antas å bli særlig berørt.
Kristiansand og Songdalen kommuner er ansvarlige myndigheter og skal fastsette planprogrammet.
Statens vegvesen leder planarbeidet som blir forankret i koordinerings- og samarbeidsgrupper med
representanter fra kommuneadministrasjonene, fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens
vegvesen sin prosjektgruppe.
Det er et mål å ha vedtatt ny kommunedelplan for E18/E39 Vige – Volleberg innen utgangen av 2015.
Det er utarbeidet en silingsrapport over alternativer Statens vegvesen ikke ønsker å utrede.
Silingsrapporten er vedlegg til planprogrammet.
I samsvar med plan- og bygningsloven § 4-1, forskrift om konsekvensutredning § 7 og etter vedtak i
formannskapet i Kristiansand den 11.06.2014 og planutvalget i Songdalen den 05.06.2014, blir
planprogrammet nå lagt ut til offentlig ettersyn.
Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:
Nils
Tvedt

Ragnar

Prosjektleder
SVV
91829408

Håkon Lohne

Jan Erik Lindjord

Planleggingsleder
SVV
97714881

Rådgiver
Kristiansand kommune
93 43 87 67

Informasjon om kommunedelplanarbeidet er å finne på egen nettside:
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e18e39ytreringveg/ og
http://www.kristiansand.kommune.no/kommunedelplan-ytreringveg

Uttalelser/merknader skal være skriftlige og sendes:
Statens vegvesen Region Sør, Boks 723 Stoa, 4808 Arendal eller e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
innen 12. september 2014. Merk innspill med «E18/E39 Ytre ring»
Kristiansand, 16. juni 2014
Anette Aanesland
Avdelingsdirektør, prosjektavdelingen
Statens vegvesen – Region sør
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1 INNLEDNING
1.1 Formål med planprogrammet og planarbeidet
Det skal lages en kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for ny E18/E39 Ytre ringveg.
Prosjektet strekker seg fra Vige i Kristiansand i øst til Søgnes grense ved Volleberg i Songdalen
kommune i vest.
Formålet med planprogrammet er å fastsette hvilke vegkorridorer og temaer som skal utredes i den
kommende konsekvensutredningen. Det skal også gjøre rede for planprosessen og
medvirkningsmulighetene i prosessen. Formålet med planarbeidet er å få en vedtatt
kommunedelplan med konsekvensutredning for ny Ytre Ringveg fra Vige til Volleberg.
Kommunedelplanen skal vise en korridor for framtidig Ytre ringveg. Den skal også vise tilkopling til
lokalvegnettet.
Kommunedelplaner som angir utbyggingsformål skal konsekvensutredes i henhold til forskrift om
konsekvensutredning (FOR 2009 -06-26 nr 855).
Det foreligger i dag en kommunedelplan for strekningen Breimyr-Volleberg (inngår i KDP for
Gartnerløkka – Kleppland). For denne strekningen blir det justering av vedtatt kommuneplanlinje for
å tilpasse veglinja til dagens krav til veg dimensjonert for hastighet med 100km/t. Veglinja må også
justeres i forhold til endepunktet. I gjeldende kommunedelplan kommer korridoren for E39 ut like
nordvest for boligområdet på Volleberg hvor det er skissert et halvt kryss for trafikk til og fra
Songdalen. For å få en god linjeføring for vegen videre gjennom Søgne og å få plass til et fullt kryss,
må endepunktet flyttes mot vest, slik at det sammenfaller med veglinjene i pågående planarbeid for
E39 Volleberg-Døle bru. For å få en god linjeføring mellom Breimyr og Volleberg, samt å redusere
bruk av tunnel, vil det også vurderes å gå i bro over Rossevannsbekken.
For strekningen Breimyr-Volleberg blir det kun utført supplerende konsekvensutredning for de
arealer som blir berørt av endringen.
For strekningen Vige-Breimyr blir det utført fullstendig konsekvensutredning.
Ny veg skal bidra til å øke beredskap og tilgjengelighet til sykehus, lage et mindre sårbart vegnett
med gode omkjøringsruter i Kristiansand, bedre differensiert vegnett og som skiller bytrafikk og
gjennomgangstrafikk. Ny veg skal også bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet.

1.2 Planområdet
Ytre ringveg starter med nytt toplanskryss i Vige i øst og går i tunnel under Gimlekollen og Jegersberg
og videre med ny bru over Otra. Det skal vurderes toplanskryss nord for Eg. Vegen skal så gå under
Bymarka fram til nytt toplanskryss ved Rv. 9 i området Krossen-Dalane. Vegen går derfra fram til nytt
toplanskryss ved dagens E39 ved Grauthelleren ved Breimyr. Fra Breimyr er vegen tenkt å gå mellom
Bukkesteinsvann og Fiskåvann og inn i tunnel på Songdalen side. Prosjektet ender ved Søgnes grense
ved Volleberg. Her skal planen for Ytre ringveg samordnes med pågående planarbeid for E39
Volleberg-Døle bru.
Både Konseptvalgutredningen (KVU) (se kap 2.1.5) og Kommuneplan for Kristiansand (se kap 2.2.1)
fastslår at Ytre Ringveg har sitt østre startpunkt på bysiden av Topdalsfjorden. Dette anses derfor
som en gitt forutsetning for prosjektet, og andre startpunkt har derfor ikke blitt vurdert i arbeidet
med dette planprogrammet.
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Planområde for E18/E39 Ytre Ringveg Vige - Volleberg

1.3 Bakgrunn - dagens veg
E18/E39 fra Oslo til Stavanger går gjennom Kristiansand. Dette er en del av stamveg rute 3. Den er
også en del av TEN-T vegnettet (Transeuropeisk Transportnett).
Gjennomgangstrafikken og kollektivtrafikken blir i dag sterkt hindret av lokaltrafikken.
Trafikkavviklingen på E39 vest for sentrum er allerede i dag ustabil morgen og ettermiddag.
Kristiansand er en by i vekst og det forventes befolkningsøkning på rundt 50 % fram til 2040. Dersom
trafikken ikke skulle øke tilsvarende så vil behovet for en omkjøringsveg være der. Trafikkveksten i
Kristiansandsregionen har de senere årene vært høyere enn prognosene forutsatte, og betydelig
høyere enn befolkningsveksten. Biltrafikken på innfartsveiene til Kristiansand har de siste fem årene
(2005-2010) økt med 16 %, og på E18 i Vige med 25 % (KVU 2011).
I en undersøkelse fra 2009 gjengitt i konseptutvalgsutredningen (KVU) fremgår det at 65 % av
trafikken skal til/fra Kvadraturen, mens 35 % er gjennomgangstrafikk (trafikk som ikke har stopp i
Kristiansand sentrum).
Trafikksystemet er sårbart fordi innfart både fra øst og vest er eneste innfart, dette er også
betenkelig beredskapsmessig. Ved stopp i trafikken på E18 må trafikken ledes gjennom boligstrøk og
bygater som ikke er tilpasset den trafikkmengde som er på E18. Dette vil føre til lange køer og
forsinkelser.
Dette reduserer samfunnssikkerheten ved at fremkommeligheten for utrykningsetatene blir dårlig.
Spesielt alvorlig er mangel på alternativ atkomst til sykehuset.

1.4 Problembeskrivelse – Ny veg
Ny E18/E39 utenom Kristiansand sentrum vil møte på utfordringer i forhold til boligområder og
turområder. Statens vegvesen ønsker å unngå bruk av tunneler så langt det lar seg gjøre. Det vil
likevel være slik at topografien og krav fra omgivelsene gjør at tunneler blir vanskelig å unngå. Bruk
av tunnel kan gjøre det vanskelig å plassere kryssene uten fravikssøknader. Det må etableres
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tilstrekkelig lange dagsoner for å etablere gode og sikre kryssområder. Det er lite plass i de aktuelle
kryssområdene og det vil bli behov for store terrenginngrep for å få til kryss.
Eventuell kryssing av Otra ved Eg og Sødal kan by på store utfordringer både i forhold til nærmiljø,
naturmiljø, landskapstilpasning, fornminner og grunnforhold. Ved Krossen/Dalane kan det også bli
store utfordringer i forhold til nærmiljø og friluftsliv.
Det forutsettes i planarbeidet at det skal bygges lokalbru over Otra fra Sødal til Eg som binder samme
Torridalsveien (Fv. 1) og Egsveien. Denne brua legger til rette for kollektiv- og gang- og sykkeltrafikk.
Den vil også øke tilgjengeligheten til sykehuset i betydelig grad.
Sørlandet Sykehus vurderer en fremtidig utvikling som kan komme i konflikt med veg sør for
sykehuset.
Kristiansand kommune har igangsatt områderegulering her for å avklare arealbruken.
Kristiansand kommune ser for tiden på alternativer for havnestrukturen og behandling både av
stykkgods, containere og persontrafikk som kan påvirke innholdet i prosjektet. Planarbeidet bygger
på gjeldende vedtak at stykkgods- og containerhavn på sikt skal flyttes til Kongsgård/Vige og
fergetrafikken beholdes i sentrum.

Sødal og Eg sett fra nord

Foto: Kjell Inge Søreide

1.5 Mål for E18/E39 – Ytre ringveg
Samfunnsmål: (prosjektets virkning på samfunnet)
Samfunnsmålet er i konseptvalgutredningen definert slik:
Innen 2040 skal transportetterspørselen i Kristiansandsregionen håndteres på en effektiv og
miljøvennlig måte.
Tiltakene bygger på prinsippet med firefelts motorveg for E18/E39 utenom Kristiansand sentrum.
Hensikten er å gi gjennomgangstrafikken bedre fremkommelighet ved å skille lokaltrafikken til/fra
sentrum fra gjennomgangstrafikken.
I Nasjonal transport plan (NTP 2014-2023) står det på side 47 i kapittel 5 Mål og hovedprioriteringer
blant annet dette:
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I samsvar med Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken:
«Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets
behov for transport og fremmer regional utvikling.»
Herunder:
«Regjeringen vil i planperioden særlig prioritere å øke trafikksikkerheten, forbedre
framkommeligheten og redusere avstandskostnadene.»
Effektmål (virkning for brukerne; transport, ulykker, miljø, nytte/kostnadstall, mm.)
Vige – Volleberg:
 Ingen kø i rushtidene morgen og kveld
 Reduserte avstandskostnader
 Næringstrafikken skal ha effektiv atkomst til havn, flyplass og godsterminal.
 Kortere reisetid i 2040 enn i 2012 i transportkorridorene E18, E39 og Rv. 9.
o Kjøretida skal reduseres med 5-7 min mellom Vige – Volleberg (Forutsatt dagens
beskrevne tidsbruk og framtidig trafikkhastighet ca. 100 km/t).
 Transportkostnadene for næringslivet i 2040 skal reduseres med 50 % i forhold dagens
situasjon (2012).
 Ingen driftsstans som følge av vanskelig vintervedlikehold.
 Ingen møteulykker. Ulykkesfrekvensen skal reduseres til 0,06 (Trafikksikkerhetshåndboka
tabell 1.2.1) og skadekostnad skal reduseres til mindre enn 0,22 (TØI rapport 851/2006)

Volleberg sett fra vest

Foto: Kjell Inge Søreide

1. 6 Planprosess og framdrift
1.6.1 Planprogram
Dette planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, hvordan og når planprosessen skal
gjennomføres og hvilke vegkorridorer og temaer som skal utredes innenfor planområdet. Forslag til
planprogram med silingsrapport er behandlet i Kristiansand og Songdalen kommune før det ble sendt
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på høring til offentlige myndigheter og berørte organisasjoner. På grunn av sommerferien settes
høringsfrist til 12 uker.
Høringsuttalelsene til planprogrammet vil bli kommentert og innarbeidet i et notat før kommunal
sluttbehandling i Kristiansand bystyre og Songdalen kommunestyre. Vedtatt planprogram gir
grunnlaget for det videre planarbeid med kommunedelplan for E18/E39 Ytre ringveg.
Forslag til konsekvensutredning og kommunedelplan er planlagt lagt ut til offentlig ettersyn
sommeren 2015.
1.6.2 Informasjon og medvirkning i planprosessen
I april 2013 ble det annonsert at det var igangsatt arbeid med traseavklaringer samt utarbeidelse av
planprogram for E18/E39 på strekningen Vige - Breimyr. Det ble samtidig annonsert igangsatt arbeid
med justeringer og tilpasninger av gjeldende kommunedelplan for strekningen Breimyr - Volleberg.
Det ble den 06.05.2014 avholdt en åpen informasjonsdag på Idda arena. Det ble 09.05.14 sendt ut
eget brev til velforeningene i de mest berørte områdene for å informere og invitere til medvirkning.
Vegprosjektet har egen nettside på http://www.vegvesen.no/Europaveg/e18e39ytreringveg. Her vil
informasjon om prosjektet og planarbeidet bli lagt ut fortløpende.
Utlegging av planprogram og silingsrapport til offentlig ettersyn vil bli annonsert på kommunenes
nettsider http://www.kristiansand.kommune.no/kommunedelplan-ytreringveg ,
http://www.songdalen.kommune.no/) på vegvesenets nettside samt vegvesenets facebookside
www.facebook.com/E39Sorlandet. Det vil også bli annonsert i lokale aviser.
Videre vil det bli avholdt åpen dag/informasjonsmøte i høringsperioden hvor beboere og grunneiere,
velforeninger, lag og organisasjoner vil bli gitt mulighet til å komme med innspill og ta opp spørsmål
vedrørende arbeidet med planprogrammet og det fremtidige planarbeidet.
Det vil bli utarbeidet nærinformasjon med bred informasjon om planleggingen av vegprosjektet.
1.6.3 Framdriftsplan for kommunedelplanarbeidet
ARBEIDSOPPGAVER
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

Foreløpige
verdivurderinger natur,
kultur, landskap,
friluftsliv, nærmiljø.
Arbeid med
silingsrapport og
forslag til planprogram
Åpen dag Idda Kristiansand
Politisk behandling av
forslag til planprogram
Planprogram legges ut
til offentlig ettersyn (12
uker). Oppstart av
arbeid med
kommunedelplan og
konsekvensutredning.
Åpen kontordag/åpent
møte
Vegvesenet og
samarbeids-gruppa
vurderer innspill.
Revisjon av
planprogram
Fastsetting/vedtak av
planprogram

ANSVAR

TIDSPUNKT/FRIST

Vegvesenet

April 2013 - mai
2014

Vegvesenet

06. mai 2014

Kristiansand kommune
og Songdalen kommune
Vegvesenet

Juni 2014

Vegvesenet/kommunene

I høringsperioden

Vegvesenet

September - 2014

Kristiansand og
Songdalen kommuner

Oktober 2014
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BEHANDLING

Formannskapet /
kommunestyret

Juni – september
2014

Kommunestyret/Bystyret
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8.

9.

10.
11.
12.
13.

Utarbeide
konsekvensutredning
og forslag til
kommunedelplan
Oversending av
planforslag til
kommunen
1.gangs behandling av
kommunedelplan
Utsending til offentlig
ettersyn
Høringsfase (8 uker)
Åpent møte

14. Planforslaget
bearbeides etter
høringen.
15. 2.gangs behandling av
kommunedelplan
16. Sluttbehandling i
kommunestyret/bystyr
et

Vegvesenet

Oktober 2014 - april
2015

Vegvesenet

April 2015

Kristiansand og
Songdalen kommuner
Vegvesenet

Mai 2015

Formannskapet/planutvalget

Mai 2015
vår/sommer 2015
I høringsperioden

Vegvesenet og
kommunene
Vegvesenet

Juli og august 2015

Kristiansand og
Songdalen kommuner
Kristiansand og
Songdalen kommuner

September 2015

Formannskapet/planutvalget

November 2015

Kommunestyret/Bystyret

1.6.4 Videre planlegging
Kommunedelplan med konsekvensutredning
Når planprogrammet er endelig fastsatt, vil Statens vegvesen gå i gang med å utarbeide en
kommunedelplan med konsekvensutredning for de korridorene som er besluttet å utrede.
Kommunedelplanen skal være ferdig i løpet av 2015.
Reguleringsplan
Det er foreløpig ikke tatt stilling til når arbeidet med utarbeidelse av reguleringsplan kan starte etter
at kommunedelplanen er vedtatt.

2 Rammer og føringer
2.1 Nasjonale og regionale føringer
2.1.1 Statens vegvesens mål og nullvisjonen
Statens vegvesen har som overordnet nasjonalt mål å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og
miljøvennlig transportsystem som dekker de behov samfunnet har for transport og som fremmer en
regional utvikling.
Nullvisjonen er visjonen om et transportsystem som ikke fører til død eller livsvarig skade.
Nullvisjonen er forankret i Nasjonal Transportplan og innebærer
en ambisjon om en markant og varig reduksjon i antallet drepte
og livsvarig skadde i trafikken. Nullvisjonen fastslår at
trafikksikkerhet er en kvalitet som kjennetegner et godt planlagt,
godt bygd og velfungerende transportsystem.
2.1.2. Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging.
De nasjonale forventninger etter Plan- og bygningslovens § 6-1 ble for første gang fastsatt av
Regjeringen 24.6.2011. Forventningene skal følges opp i planleggingen etter Plan- og bygningsloven
og legges til grunn for Statens deltaking i planleggingen og omfatter følgende tema:
- Klima og energi
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-

By- og tettstedsutvikling
Samferdsel og infrastruktur
Verdiskapning og næringsutvikling
Natur, kulturmiljø og landskap
Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø

2.1.3 Rikspolitiske retningslinjer og føringer i lovverk som legges til grunn
- Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993)
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen
- Stortingsmelding nr 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
- Naturmangfoldloven
2.1.4 NTP – Nasjonal transportplan
Prosjektet er ikke prioritert, eller omtalt, i etatenes forslag til NTP for perioden 2014-2023.
Prosjektet er en del av korridor 3: Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger.
Prosjektet er en del av KVU/KS1 for Kristiansandsregionen.
Videre planlegging skal ta utgangspunkt i et konsept som omfatter E18/E39 Ytre ringveg. Utredninger
og vurderinger av omfanget av gang- og sykkeltiltak, kollektivtrafikk, restriktive tiltak for biltrafikken
og andre samferdselstiltak skal inngå i planleggingen.
2.1.5 KVU - Konseptvalgutredning
Det ble i 2011 utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke for
Kristiansandsregionen. Denne utredningen gir viktige rammebetingelser for arbeidet med
kommunedelplanen.
KVU-en gir en vurdering av både areal- og transportspørsmål, inkludert langsiktig
transportmiddelfordeling, restriktive tiltak overfor trafikken, framtidige investeringsbehov,
jordvernhensyn og forhold knyttet til klimagassutslipp. Målet med en KVU er at statlige myndigheter
skal komme inn i en tidlig planfase og at det derigjennom blir lagt rammer for hva som bør inngå i
den videre planleggingen.
Regjeringen besluttet 9. juli 2012 at videre planlegging av samferdselspakke for
Kristiansandsregionen skal ta utgangspunkt i konsept Ytre ringveg.
Konsept Ytre ringveg
Konsept Ytre ringveg innebærer også en satsing på miljøvennlig transport i form av gang-, sykkel- og
kollektivtiltak, samt innføring av restriktive tiltak for å overføre mest mulig av den lokale biltrafikken
til andre transportformer. Konsept Ytre ringveg innebærer flere tiltak i Kristiansandsregionen blant
annet disse:
 Ny E18/E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset
 Ny Rv. 45/Rv. 451 til Kjevik over Hamrevann
 Rv. 9 fra E39 til Krossen
 Ny Vågsbygdveg
 E18 Breimyrkrysset - Volleberg
 E18/E39 Ytre ringveg
 Flere tiltak for kollektiv, gange og sykkel (eks sykkelekspressveg og ny lokalvegbru over Otra
til Sykehuset)
Utbyggingen av konseptet er delt i seks faser fra 2016-2031. Totale investeringskostnader for
konseptet er beregnet til 12,5 milliarder kr.
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I anbefalt konsept Ytre ringveg er det forutsatt at E18/E39 Ytre ringveg skal bygges i perioden 2025 –
2027. Ny lokalvegbru til Sykehuset skal ha byggestart i 2019. Mens Breimyrkrysset – Volleberg skal
bygges i 2028-2029. Det er siden KVUen ble fastsatt, kommet ny regjering og den har varslet
endringer i utbyggingstakt og finansieringsmodeller. Det er forhold som tilsier at byggestart kan bli
endret.

Konsept Ytre ringveg
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Bildet viser beregnet Trafikkbelastning i konsept Ytre ringveg i 2040 (fra KVU).

2.1.6 Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050
Prosjektet omtales i Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 under Anbefalt strategi og
punktet om kommunikasjoner.
Planen skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet
regionen. Effektivisering av arealforbruk og transportarbeid i regionen er viktige mål i planen.
I regional plan er følgende momenter i anbefalt strategi av betydning for planarbeidet:
Utviklingen av kommunikasjonene i regionen, bl.a.:




Ny riksveglinje (E18/E39 Ytre ringveg) utenom Kristiansand sentrum, med forbindelse til
Kristiansand havn
Hinderfri firefeltsveg (E39) Gartnerløkka – Tangvall
Prioriteringstiltak for kollektivtransporten på strekningen Tangvall – Sørlandsparken

Strategi for Kristiansand kommune
 Kristiansand bør ta høyde for å vokse med 32.000 innbyggere innen 2050.
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Prioriterte vegtraséer i Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet)

2.2. Lokale vedtak og føringer
2.2.1 Andre vedtak og føringer
Bussmetrovisjonen blir virkelighet (2010)
Planen, med en visjon om et større dekkende buss-system i Kristiansandsregionen, ble vedtatt av
Vest-Agder fylkeskommune i august 2010.
Bymiljøavtalen
Bymiljøavtalene (2013) er gjort etter føringer i NTP, med utgangspunkt i Stortingets klimaforlik, der
det heter at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og
gange. Stortingsmeldingen om nasjonal transportplan foreslår helhetlige bymiljøavtaler som
virkemiddel for å nå målsettingen om at all persontransportvekst i de store byregionene skal tas med
kollektiv, gange og sykkel. I Kristiansand kommunes vedtatte handlingsprogram 2014-2017 heter det:
Bymiljøpakken for Kristiansandsregionen vil koordinere statlige, fylkeskommunale og kommunale
tiltak og planer for å styrke Kristiansand som regionens transportknutepunkt. Dette arbeidet vil ha
stor oppmerksomhet i planperioden. Sentrale veiprosjekter for Kristiansandsregionen er Ytre ringvei,
Gartnerløkka - Breimyr, ny vei til Kjevik og forbindelsen fra Rv9 til E39.
Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen 2011 – 2020
Strategi for økt sykkelbruk i regionen er nedfelt i “Sykkelstrategi for Kristiansandregionen 20102020”. Resultatmål er at sykkeltrafikken skal dobles innen 2020. Dette tilsvarer 10 % årlig økning og
at sykkeltrafikken skal utgjøre minst 11 % av alle reiser i 2020.
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Handlingsplan for Kristiansandsregionen 2009 – 2014 Framtidens byer
Kristiansand er en av 6 byer i Norge som deltar i Miljøverndepartementets satsing «Framtidens
byer». Forpliktelsene i prosjektet forutsetter blant annet redusert CO2-utslipp fra biltrafikken. Et
overordnet mål for regionen er å dempe biltrafikken og øke kollektivtrafikken.
2.2.2 Kommuneplan for Kristiansand 2011-2022
Kommuneplanens satsningsområder er byen som drivkraft, byen det er godt å leve i og klimabyen.
Kommunen har mål om 20 prosent reduksjon av klimautslipp innen 2020. Dette betyr at arealbruken
må styres, restriktive tiltak brukes og det må oppfordres til miljøvennlig transport.
Videre i kommuneplanen står det:
Transport og infrastruktur
Gode transportsystemer i regionen er en forutsetning for et effektivt felles bo- og arbeidsmarked.
Samarbeidet mellom knutepunktkommunene om felles areal- og transportplan bidrar til dette.
For strekningen Vige-Breimyr er prosjektet omtalt i kommuneplanens arealdel for Kristiansand
kommune Trasé for omkjøringsveg er lagt inn på plankartet med 2 alternative endepunkter i øst:
Omkjøringsveg
Kommunedelplan for E 39 Gartnerløkka - Kleppland viser en fjernvei fra vest fram til kryss med
Festningsgata inne i Baneheitunnelen. Dagens europavei endres til lokal fordelingsvei som avsluttes
på Gartnerløkka. I øst er dagens europavei tiltenkt begge rollene, både fjernvei og lokal fordelingsvei.
Trafikken fra øst har allerede vokst forbi trafikken på Vesterveien grunnet sterk vekst av
næringstrafikk. Dette tilsier at gjeldende kommunedelplan for E 39 må utvides til å omfatte også E 18
på østsiden av Kvadraturen slik at det dannes en omkjøringsvei. Dagens E 18 /E 39 blir da liggende
som en lokal fordelingsvei, med ny lavbro og uten høybro. Trasé for fremtidig omkjøringsvei er lagt
inn på plankartet med to alternative endepunkter i øst, to alternative endepunkter i vest. Strekninger
der omkjøringsvegen ligger i dagen er sikret med hensynssoner og bestemmelser i påvente av endelig
planavklaring. Dette gjelder alle alternativene. Det er tatt hensyn til fullt kryss både ved
Bjørndalssletta og Varodden og ivaretatt mulighet for fullt kryss med RV9, Setesdalsvegen og ved
sykehuset. Omkjøringsveien ligger i tunnel hele strekningen, unntatt endepunktene, samt ved Krossen
og kryssing av Otra. Eg bro (lokalbro i Kommunedelplan for Lund) er integrert i brokryssing.
Havnegata er vist koblet til dagens E18/E39. Båndlegging på Bjørndalssletta kan opphøre dersom
trasèvalg for framtidig omkjøringsvei, som følge av KVU-prosessen, ikke anbefaler en trasè i dette
området.
Anbefalinger og videre utredning
Det er utarbeidet en egen rapport om omkjøringsvei som danner grunnlag for anbefalingene.
• Omkjøringsveien bør krysse Topdalsfjorden ved Varoddbrua. Broas format må tilpasses
rollen som omkjøringsvei, lokal fordelingsvei og hovedtrasé for buss.
• Vestre endepunkt avklares i kommunedelplan.
• Østre endepunkt, ved Varodden eller på Bjørndalssletta utredes videre. Bjørndalssletta gir
1300meter kortere tunnel.
• Lokal bro fra Påskebjerg til Eg, som vedtatt i Kommunedelplan for Lund, må samordnes med
omkjøringsveien.
• Rundkjøringen på Gartnerløkka kan effektiviseres ved å legge Vesterveien i kulvert under den.
• Havnegatas direkte kobling til omkjøringsveien må utredes.
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Utsnitt som viser linjene til omkjøringsveg i gjeldene kommuneplan i Kristiansand

2.2.3 Kommuneplan for Songdalen 2012-20124
Kommuneplanen for Songdalen kommune viser ny trase for E39 til Søgne grense. Traseen har retning
fra Breimyr til tunnelutløp like nordvest for Volleberg

Utsnitt fra kommuneplanen i Songdalen kommune
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2.2.4 Kommunedelplan for E18/E39 Gartnerløkka -Kleppland
Det foreligger en vedtatt kommunedelplan med KU på strekningen Gartnerløkka – Volleberg. Planen
ble vedtatt i Kristiansand og Songdalen kommuner den 16.02.2005. For strekningen Breimyr –
Volleberg ble det vedtatte alternativet omtalt som S3. Dette er identisk med den korridoren som er
vist i gjeldende kommuneplan.

Bildet viser de ulike korridorer som ble utredet i kommunedelplan for Gartneløkka-Kleppland

2.2.5 Reguleringsplaner av betydning for planarbeidet
- Kongsgård/Vige Havne- og industriområde
- Reguleringsplan Vest-Agder sykehus (2003)
- Kristiansand-676-Otrabredden
- E18 Ny Varoddbru
- Rv9 Setesdalsveien, Dalane – Ytre Strai
- Kongsgård/Vige Havne- og industriområde
- Østre Ringvei – Vige
2.2.6 Planer under utarbeidelse av betydning for planarbeidet
Rv.9, E39 til Krossen– kommunedelplan
Statens vegvesen er i gang med et planarbeid for å vurdere en ny vegtrasé som kan avlaste dagens rv.
9. Hensikten med ny veg er å avlaste trafikkmengden på dagens vei gjennom bydelen Grim og
redusere belastningen i krysset på Gartnerløkka. Den nye vegen kan også fungere som bindeledd
mellom E18/E39 Ytre ringveg og E18/E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset.
E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet – reguleringsplan
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for bygging av ny fire felts Europaveg på
Strekningen Gartnerløkka - Meieriet, i samsvar med vedtatt konseptvalgutredning (2012).
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E39 Rige - Breimyr – reguleringsplan
Formålet med planen er å utvide dagens trase for å etablere firefelts veg med toplanskryss ved
Breimyrveien.
Eg – sykehusområdet – Områderegulering
Kommunen startet våren 2014 opp planarbeid med tanke på å legge til rette for en betydelig
utvikling av sykehuset og også helserelatert næring. Planarbeidet skal også vurdere plassering av
lokalvegbro fra Eg til Fv. 1 (Torridalsveien)
Sykkelekspressveg Kommunedelplan og reguleringsplaner.
Det skal planlegges sykkelveg med hinderfri fremføring og høy standard fra Sørlandsparken, via
Kvadraturen til Vågsbygd.
Områderegulering Mjåvann III
Det er varslet oppstart på områderegulering. Planområdet ligger over trasé for ny E39 gjennom
Songdalen, som inngår i kommuneplan for Songdalen og i kommunedelplan for ny E39.
Havneplan for Kristiansand havn KF - §46 havne- og farvannsloven
Planen skal sikre arealtilgang, drøfte hva som skal til på kort sikt (2025) og lang sikt (50år) innenfor
de enkelte strategiområdene, og vurdere gjennomføringsevne
Utviklingsplan Sørlandets sykehus
Sykehuset utarbeider i 2014 en utviklingsplan med tanke på å vurdere Eg som fremtidig lokalisering
av landsdelssykehus.

3 Planområdet og dagens situasjon
3.1 Planområdet
Kartet viser planområdet og planens ytre begrensning for E18/E39 Ytre ringveg Kristiansand. Det er
ikke utført registreringer i hele planområdet. For de ikke prissatte konsekvenstemaene er det
innenfor planområdet avgrenset 5 undersøkelsesområder der deler av vegstrekningen antas å kunne
bli bygd i dagen. I disse undersøkelsesområdene er det utført registreringer og verdianalyser, som
foreligger i egne temarapporter. (Se kildehenvisning, kap.7.) De antatte tunnelsonene inngår i
planområdet, men omfattes ikke av undersøkelsesområdene.
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Planområde for E18/E39 Ytre Ringveg Vige-Volleberg.

3.2 Arealbruk og virksomheter
I Vige er store arealer avsatt til havneformål. Dette skal skje ved utfylling i sjøen, og det er behov for
store steinmasser til dette. I havnestrukturvedtaket 2013 er det fastslått at containerhavna skal bli
værende i Vestre havn, men at det skal settes i gang utredning for annen lokalisering (i
Kongsgårdbukta - Vige) på sikt. Her kan det være aktuelt med containerhavn, bulkhavn og
oljeservicehavn. Ferjeterminalen skal bli der den er, rustes opp, og skal få ny og bedre tilknytning til
dagens E39. Med andre ord skal det i planarbeidet ikke tas høyde for flytting av ferjeterminalen til
Kongsgård/Vige. Det er store næringsområder på begge sider av E18. Her er det store og små
virksomheter, og de fleste er avhengig av god og rasjonell tilknytning til hovedvegnettet. Det er også
småbåthavn i området.
Sørlandets sykehus ligger på Eg. Det er regionssykehus for Agder-fylkene og har omlag 3000 ansatte.
I kommuneplanen er det avsatt ca. 50 da til utvidelse av sykehusområdet mot sør.
Kommunen startet våren 2014 opp planarbeid med tanke på å legge til rette for en betydelig
utvikling av sykehuset og også helserelatert næring. Sykehuset utarbeider i samme periode en
utviklingsplan med tanke på å vurdere Eg som fremtidig lokalisering av landsdelssykehus. Sykehuset
har i dag kjøreatkomst kun via Baneheitunnelen og Egsveien, samt Andreas Kjærsvei.
På Krossen og Dalane er store arealer disponert til jernbane. Her er også industri/næringsarealer
langs Rv9. Her er det også et gartneriområde som i kommuneplanen er båndlagt for framtidig
kryssområde.
På Breimyr er det bensinstasjoner på begge sider av E39. Borheia like sør for E39 ved Hellemyr, er
avsatt som nytt næringsområde i kommuneplanen. Området er i dag ubebygd, og ligger øst for
mulige traseer for Ytre Ringveg.
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3.2 Trafikkforhold
Dagens trafikkforhold på strekningen E18/E39 Vige-Volleberg har følgende årsdøgnstrafikk
(2010–tall) følgende steder:
STED
Vige
Oddernesbrua
Kolsdalen
Breimyr
Volleberg

ÅDT – (årsdøgnstrafikk) (tall fra KVU-rapport
2011)
35000
40000
40000
20000
16000

Andel tunge kjøretøy varierer fra om lag 7 – 15% (fra Nasjonal vegdatabank)

Dagens E18 Oddernesbrua ved Baneheiatunnelen. Foto: SVV

3.3 Trafikkulykker
Personskadeulykker E18/E39 Vige – Volleberg i tidsrommet 2004 – 2013:
Tall fra Vegdatabanken/Straksregisteret:
Antall drepte: 8
Antall hardt skadde: 9
Antall Lettere skadde: 224
Vegnettet inkluderer også alle rampene som ligger på E18 og E39 på denne strekningen.
Ulykker på gang- og sykkelveg er ikke tatt med.

3.4 Kollektivtransport
Lokale og regionale bussruter fra vest kommer på E39 og via Havnegata til Kvadraturen i dag. Opp
mot 400 busser passerer hvert døgn inn mot sentrum på E39 ved Kolsdalen. Lokale og regionale
bussruter fra øst følger E18 fram til Bjørndalssletta. Her tar de fleste bussene av og kjører videre via
Universitetet og Lund til Kvadraturen. Det er egen bussrute til sykehuset. Det er også flere bussruter
som trafikkerer Rv9 Setesdalsveien og Fv1 Torridalsveien. Det er kollektivfelt på deler av
innfartsårene, men hovedtyngden av kollektivtrafikken går i blandet trafikk. Kollektivtrafikken
opplever dermed de samme framkommelighetsproblemene som øvrig trafikk.

3.5 Landskapsbilde
Det overordnede landskapet er typisk for regionen med småkupert heilandskap og tydelige daldrag
fra nord til sør. Landskapets hovedformer er markerte daldrag som strekker seg nedover mot sjøen
og Topdalsfjorden. Området er preget av nærheten til Kristiansand sentrum og daldragene er utbygd
med boliger, infrastruktur, nærings- og industribebyggelse.
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Vige ligger i et landskapsrom ved sjøen, omgitt av bebygde heier mot vest. E18 går gjennom området
og Topdalsfjorden krysses av to bruer med ulik byggeperiode og formspråk.
Områdene Sødal og Eg ligger på hver sin side av Otra. Langs Otra fra Kvadraturen mot sykehuset er
skråningen på vestsiden (Baneheia) forholdsvis bratt opp mot et mindre boligområde på Eg. Så flates
arealene ut i åpent kulturlandskap mot sykehuset. På Sødal- Kokleheia er arealene for det meste
bebygd med boliger i skråningen mot elva. Her er det noen mindre rester av kulturlandskap mellom
boliger. Øst for boligområdet ligger store naturområder i Jegersberg og Kalkheia.
På Krossen møtes to markerte daldrag. Det er et markert, trangt daldrag i retning nord-sør som er
preget av bebyggelse og infrastruktur. Der ligger Riksveg 9, jernbane, næringsområder og et mindre
boligområde på Dalane. Daldraget mot vest strekker seg fra Suldalen via Grotjønn til Kvislevann. Her
er områdene ubebygde. Markerte heier avgrenser daldragene. Heiene i Bymarka mot øst og
Styggeheia mot vest, er ubebygde med et kupert terreng med skog og noen få myrer. Sør for
Grotjønn ligger heiene Tinnheia og Hellemyr med bebyggelse høyt og fritt. På Krossen er det tett
bebygd med boliger og landskapet åpner seg opp sørover mot Grim og sentrum.
I området Breimyr danner Grauthellerheia, Borheia og Øyliheia de overordna terrengformasjonene.
Mellom heiene ligger de største vannene i undersøkelsesområdet; Bukksteinsvann og Fiskåvann.
Dagens E39 går gjennom området. Noe boligbebyggelse på Vestheiene og Fidjemoen ligger i vegens
nærområde.
Mellom Breimyr og Volleberg er det ubebygde skogsområder med flere tjern og vann, der Rossevann
er det største. Herfra renner Rossevannsbekken i et smalt daldrag nordover mot Rosseland.

Foto av Egsjordene. Foto: Jon Terje Ekeland
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Flyfoto E18 Vige/Vige. Foto: Mediepartner

3.6 Nærmiljø og friluftsliv
Store deler av planområder består av naturområder, som er vist som 1.prioritets grøntområder i
Kristiansand kommunes grønnstrukturplan (1995). Det er store arealer som brukes mye og som er
sikret som offentlige friluftsområder.
De aller viktigste turområdene finner vi i Jegersberg, Baneheia/Bymarka og ved Krokvann-KjærraneHellemyr. Her er det et godt nett av turveger, stier og lysløyper.. Gamle vestlandske hovedveg
(Postveien) er sammenhengende både i Jegersberg og fra Krossen og vestover forbi Kjærrane til E39
ved Farvannet. Hovedturløypa fra Kjærrane og nordover mot Stemmen er viktig, spesielt vinterstid.
Langs nedre del av Otra er det god tilgjengelighet til elvebredden flere steder. Området inngår som
en del av Otra elvepark. Det er turveg/sti langs vestre bredd. Lenger oppover i elva er strandsonen
mindre tilrettelagt, og den er også mindre brukt.
I undersøkelsesområdet er det boligområder ved Vige, Sødal, Eg, Krossen, Dalane, Hellemyr og
Fidjemoen. Det er en skole innenfor undersøkelsesområdene; Krossen skole.
Undersøkelsesområdet har gode nærmiljøkvaliteter og gode muligheter for variert friluftsliv. De
fleste boområder ligger i umiddelbar nærhet til grønne områder som dekker behovet for lek og
utendørs opphold. Både sommer og vinter kan det drives friluftsliv i undersøkelsesområdet.
Hovedvegene bidrar til en del ulemper i planområdet. Både langs E18, E39, rv9 Setesdalsveien og
Fv1 Torridalsveien skaper vegen stedvis en barriere i boligområdene og mellom boligbebyggelsen og
friluftsområdene. De nærmeste boligene er plaget av støy og vegens nærføring.
Daldraget langs Rossevannsbekken er en viktig grønnkorridor med en mye brukt turveg
(«Tyskerveien») som går fra Rosseland til Rossevann og videre til sjøen. Vegen brukes mye som
turveg og til ridning. Fra daldraget går det også turstier til friluftsområdene som ligger mellom
Rossevann og Mjåvann.
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Flyfoto over Krossen, med skole og nærmiljøanlegg midt i bildet. Foto: Mediepartner

3.7 Kulturmiljø
Torridalen er en del av tidligere Oddernes kommune og omfatter områdene nord for Kristiansand på
begge sider av Otra. Havet sto et par meter høyere enn nå for to tusen år siden, og Torridalen var da
en lang, rolig fjordarm. Otra har vært et sentralt knutepunkt for ferdsel langt tilbake i tid, og en del
kulturminner ligger i elvas nærområde. På 1500-tallet kom vannsagene for fullt, og trelast ble en
viktig eksportartikkel. Dampbåter trafikkerte elvene, men måtte gi tapt i konkurransen med
Setesdalsbanen da den kom i 1896, og senere Sørlandsbanen.
Planområdet er bynært og det er mye nyere bebyggelse og anlegg. Mye av kulturlandskapet er
nedbygd. De mest verdifulle kulturmiljøene er ved Eg og Gimlevang. I det gamle jordbruksområdet på
Eg er det funn av hustufter og to store gravhauger fra bronsealder og jernalder. Eg gård ble solgt til
staten i 1877, og ga plass til det som nå er Sørlandet sykehus Kristiansand. Flere av bygningene på
sykehusområdet er fredet. Gimle gård er fredet. Bebyggelsen på Gimlevang framstår enhetlig og
inneholder enkeltbygninger av stor kulturhistorisk verdi. Krossen preges av både veg og jernbane. Ny
og gammel lokomotivstall er vernet i henhold til Jernbaneverkets verneplan. Boligområdene er i
hovedsak utskilt fra gården Grim, som sammen med Eg gård utgjorde Kristiansand ved byens
grunnleggelse. Det er flere teknisk/industrielle kulturminner ved Grotjønn. Verdien vurderes som
stor.
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Vestlandske hovedveg langs Grotjønn . Foto: Liv Marit Rui

Gravhauger på Eg. Foto: Liv Marit Rui

På strekningen Breimyr-Volleberg er det registrert flere bosetningslokaliteter. Disse er udaterte og
har uavklart vernestatus. To av lokalitetene er hellere, Grauthelleren og Ingershelleren, som tidligere
har vært bebodd. To av lokalitetene ligger ved Bukksteinsvannet. Her er det også en stem.
Industriutbyggingen langs vassdragene startet tidlig på 1600-tallet, og svært mange av vannene i
området er oppdemt. Det er også gjort et funn fra steinalderen ved Bydalstjønna.
Rossevannsbekken er delvis steinsatt. Her finnes en bunker fra 2. verdenskrig og en tuft, trolig fra
samme tid. Bunkeren er bygd opp med betong og naturstein. Bunkersen har ingen spesielle
kvaliteter, og det finnes tilsvarende spor fra 2.verdenskrig mange steder. Rossevanns festning ligger I
området. Det er en betongskanse bygd i forbindelse med nøytralitetsvernet under 1. verdenskrig.
Verdien av kulturmiljøet ved Rossevannsbekken vurderes som liten.

3.8 Naturmiljø/naturmangfold
Undersøkelsesområdet består av et lavtliggende kystnært landskap med stor variasjon i naturtyper
og i enkelte områder rikt biologisk mangfold til tross for bynært miljø i noen av delområdene.
Eksisterende data om naturtypelokaliteter, viltområder, rødlistearter1 på land og i ferskvann og
svartelistearter er gjennomgått. I 2013 er det utført naturtypekartlegging basert på DN-håndbok 13 i
undersøkelsesområdets dagsoner slik at det nå er helt oppdaterte data med naturtypekartlegging av
hele undersøkelsesområdet. Eksisterende naturfaglig dokumentasjon er kvalitetssikret i felt og
supplert med ny-kartlegging. Det er også gjennomført fiskeundersøkelser i utvalgte bekker, viltfaglige
vurderinger av hjortevilt og sammenstilling av dokumentasjon over viktige leveområder for fugl som
blant annet hakkespetter (spesielt hvitryggspett), nattravn og storfugl. Stort sett alle MiS2-områder i
undersøkelsesområdet er undersøkt.
Ca. 50 prioriterte og verdifulle naturtypelokaliteter er registrert innenfor planområdet, derav ca. 30
lokaliteter som er nye (dvs. ikke tidligere kartlagt). 10 lokaliteter er vurdert til å ha stor verdi (A nasjonalt viktig etter DN-håndbok 13, stor verdi basert på Statens vegvesens håndbok 140).
Resterende har B (regional verdi eller middels til stor verdi etter H140) eller C (høy lokal verdi eller
middels verdi etter H140). Øvrige naturareal er ansett som vanlig og «ordinær» hverdagsnatur.

1

Rødlistearter er arter som er enten sjeldne eller som har hatt en markert tilbakegang i Norge. Svartelista
omfatter innførte arter som utgjør en trussel for stedegne arter.
2
Miljøregistrering i skog
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T.v: Artsrikt skogsmiljø med rik edelløvskog ved Eg sykehus. Arten myske dominerer i feltsjiktet.
T.h: Skogs- og myrområde som er lite påvirket av menneskelig aktivitet ved Bjørkedalstjønn sør for Fiskåvannnet(Foto:
AsplanViak)

De fleste av lokalitetene har verdier knyttet til skogsmiljø eller store gamle enkelttrær i
kulturlandskapet. Blant de viktigste naturtypene er rik sumpskog, rik edelløvskog, gammel fattig
edelløvskog og store gamle trær, men andre viktige naturtyper er også registrert. De viktigste
miljøene (kun A-verdi omtalt) er knyttet til parklandskap, flere miljø inklusive stor hul eik ved Eg
sykehus, en spesielt velutviklet rik edelløvskog langs vestbredden av Otra nord for Eg sykehus og
hekkeområde for nattravn ved Groknuten, Øyliheia og Redalsheia (nord for Sødal terasse). Otra er et
viktig vassdrag med mange verdifulle biologiske funksjoner, blant annet som anadrom strekning.
Rossevannsbekken er også et annet viktig vassdrag, blant annet for sjøørret.
Verdifulle vannmiljø i form av ålegressenger og anadrome strekninger med oppgang av laks og
sjøørret er også registrert. Tre spesielt viktige trekkveier for hjortevilt ble kartlagt. For nærmere
informasjon om viktige naturmiljø vises det til temakart og temarapporter.
På strekningen Breimyr-Volleberg har hovedparten av lokalitetene verdier knyttet til skogsmiljø og
naturtyper som rik sumpskog, gammel fattig og rik edelløvskog. Flere lokaliteter kan klassifiseres som
lokaliteter med stor verdi dersom spesielle artsfunn blir gjort gjennom konsekvensutredningen (for
eksempel gammel fattig edelløvskog «Haugane nord). Ellers ble det registrert middels til store
naturverdier et naturlig fisketomt tjern i delområde Breimyr. Lokaliteter med middels verdi ble
registrert i gammel fattig edelløvskog og knyttet til et gammelt lindetre.
Åtte funksjonsområder for vilt ble undersøkt innenfor analyseområdet. De kjente og godt
dokumentert hekke- og leveområder for nattravn, en nasjonalt sjelden fugleart, er trolig de viktigste
viltområdene med stor verdi ved siden av Rossevannsbekken. Rossevannsbekken har vist seg å være
en av de beste gytebekkene for sjøørret i tilknytning til Songdalselva. Videre ble det kartlagt et
leveområde til hvitryggspett og så eksisterer det dokumentasjon om et spillområde for storfugl i den
sørlige delen av planområdet til Breimyr. Begge viltlokalitetene har en middels til stor verdi. Tre
trekkveier for hjortevilt ble kartlagt med middels verdi.

3.9 Naturressurser
I planområdet er det i dag nesten ikke landbruksarealer. Det er noe dyrka jord på Eg og Sødal.
Delområdet på Sødal inneholder i dag bare små arealer med dyrka jord. Teigene er små og oppdelte.
De ligger inneklemt mellom veger og bebyggelse, har liten landbruksmessig betydning og har liten til
middels verdi. Delområdet på Eg inneholder mindre arealer med dyrka jord. De viktigste jordene på

23

E18-E39 Ytre ringveg Kristiansand - Forslag til Planprogram.

Eg er flate og relativt lettbrukte og benyttes til dyrking av gras og korn. Generelt er
jordsmonnkvaliteten god, og arealene er fulldyrka. Områdene holdes i god hevd og har middels verdi.
Vannkilden ved Christianssands bryggeri er en artesisk fjellbrønn beskyttet av 12 meter marin leire
(www.ngu.no). Brønnen har fått godkjenning som «kildevann». Brønnen ligger utenfor planområdet,
men det er sannsynlig at innmatingsområdet til brønnen krysses av foreslåtte korridorer.
Dalbunnen i området rundt Dalane samt ved Grotjønn og Grim er i NGU sin database over
grunnvannsressurser Granada markert som areal med påvist en betydelig grunnvannsressurs. Det er
ikke registrert grunnvannsbrønner i dette området og Kristiansand kommune baserer seg per i dag
på å hente vann fra Rossevann og Tronstadvann. Grunnvannsressursene antas å ha liten til middels
verdi.
Rossevann er en av to drikkevannskilder for Kristiansand og er vannkilden til Rossevann vannverk.
Vannet har et areal på ca. 2,0 km2 og nedslagsfeltet er ca. 7 km2. Vanninntaket er på 25 meters dyp.
Fra vannbehandlingsanlegget pumpes vannet opp i Lindalsheia høydebasseng, før det renner ut i
kommunens ledningsnett. Årlig vannproduksjon er 6 100 000 m3.
Nedbørsfeltet til vannverket består av skog med noe myr og fjellområder. Det er ingen boliger eller
gårdsbruk i nedbørsfeltet, men enkelte hytter. Det er strenge restriksjoner på alle aktiviteter som kan
forurense vannet. Verdi: Stor.
Storemyrvann i Bymarka er reserve drikkevannskilde for Kristiansand kommune. Krokvann var
tidligere en reserve drikkevannskilde, men har ikke denne funksjonen lenger.

3.10 Geologi og geoteknikk
Geologisk beskrivelse av området
Berggrunnsgeologi
Dette avsnittet baseres på NGU sine bergrunnsgeologiske kartblad, rapportering fra tidligere
forundersøkelser og kartlegging under driving av tunneler i området.
Berggrunnen i planområdet domineres av ulike gneiser, først og fremst granittisk gneis, båndgneis og
øyegneis. Båndgneisen, som finnes i store deler av området, har en varierende grad av bånding og
kan stedvis være migmatittisk. Også innslag av amfibolitt, glimmergneis, biotittgranitt, kvartsitt,
pegmatitt og kalkspatmarmor finnes.
Dette er prekambriske bergarter tilhørende det sørnorske grunnfjellsområdet og tilhører med unntak
av biotittgranitten Agderkomplekset. Biotittgranitten er en yngre granittisk dypbergart.
Svakhetssoner
Det er gjort en grov lineamentskartlegging basert på relieffkart. Formålet har kun vært å få en
oversikt over dominerende retninger, en mer detaljert undersøkelse må gjøres i forbindelse med
kommunedelplanen.
Det er gjort noen undersøkelser i felt. Det er under angitt hvilke områder dette er. For de fleste
områder er sammenhengen mellom lineamenter og svakhetssoner usikre og må derfor bare antas.
Ett unntak er i forbindelse med prosjektet FV 456 Vågsbygdvegen hvor det er kartlagt svakhetssoner.
I tillegg bør to av de største forkastningssonene i området nevnes; Porsgrunn-Kristiansandforkastningssone og forkastningssonen som går langs Otra. Det er ikke tenkt tunneldriving gjennom
noen av disse, men påhugg kan bli etablert innenfor sideberget til forkastningssonene. Dette kan gi
tunneldriving og påhuggsetablering i tektonisk påvirket bergmasse med redusert kvalitet.
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Alle de ulike traséalternativene vil i stor grad måtte krysse de samme lineamentene og antatte
svakhetssoner og det er derfor ikke grunnlag for å fraråde noen av alternativene på dette med den
kunnskapen vi har i dag.
I den videre planleggingen vil lineamenter og svakhetssoner måtte kartlegges med større nøyaktighet
og da vil det kunne bli aktuelt å anbefale justering av linjer for å få en optimalisert plassering.
Tunnelanlegg i området – erfaringer fra driving
I området er det drevet tre vegtunneler/tunnelanlegg; Presthei, Banehei og Vågsbygdvegen. I tillegg
finnes det flere fjellanlegg og jernbanetunneler i nærheten av planområdet.
Felles for alle disse tunnelene er at de er drevet uten større problemer. Bergkvaliteten er
gjennomgående god nok til at tunneler kan drives og sikres med konvensjonelle sikringsmidler.
Geologien som disse anleggene ble drevet i er for en stor del den samme som i planområdet, slik at
en vurdering av erfaringene fra disse anleggene derfor er relevant for planleggingen av tunneler på
Ytre ring.
Geoteknisk beskrivelse av området:
Det må generelt forventes at løsmassene og deres egenskaper samt mektighet er svært varierende i
området. Geotekniske rapporter fra tidligere undersøkelser viser marine avsetninger av leire og
kvikkleire i området Bjørndalen gård og Eg. Marin grense forventes å ligge på ca. kote +25 til +30.
Store områder over marin grense består ihht. kvartærgeologiske kart fra NGU av tynne løsmasselag
av organisk materiale eller morene over berg.
Det er våren 2014 utført geofysiske målinger i Vollevannet, Jegersberg gård (Vaskeridalen), Øvre og
Nedre Jegersbergvann, samt Bjørndalen gård. Disse undersøkelsene viser at Vollevannet er svært
dypt og med stor dybde til fast fjell. Undersøkelsene i Jegersberg viser at det er svakhetssoner i
Vaskeridalen og at det vil være problematisk å gå under Jegersbergvannene med tunnel på grunn av
liten overdekning.

3.11 Teknisk infrastruktur
Høydebasseng og hovedledninger for vannforsyning:
I Vige er det pumpestasjon og overføringsledninger i sjøen til østsiden av byen, disse kan bli påvirket
av utfylling for etablering av nytt kryss i Vige samt en utfylling av masser til ny havn. Gjennom
Vollevann ligger det hovedledninger for vann.

I Egsheia bak sykehuset og over mot Rv.9 ved Dalane er det en fjelltunnel som fungerer som
høydebasseng. Bassenget mottar drikkevann fra Tronstadvann og forsyner store deler av
Kristiansand by. Hovedledninger for vannforsyning til Strai/Mosby ligger langs rv.9 på
Krossen/Dalane.
I Grotjønn og langs Postveien ligger det større overføringsledninger fra Tronstadvann som er ett av
de to vannverkene til Kristiansand kommune. Disse kan bli påvirket av en veglinje i området rundt
Grotjønn.
Hovedavløpsledninger (Venneslaledningen)ligger i Otra.
Fjernvarmeanlegg
Langs Rv.9 er det etablert hovedledning for fjernvarme. Dette nettet er tilkobla forbrenningsanlegget
på Langemyr og forsyner Kvadraturen med fjernvarmevann. Krysstilkobling ved Rv.9 og omlegging av
denne kan påvirke dette nettet.
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Høyspentlinjer
Ved Rv.9 på Krossen har Agder Energi en stor transformator som er tilkobla høyspentlinjer som går
østover over Egsheia mot Skaugo og Jegersberg
Vestover går den fra Krossen opp på Styggeheia og følger nordlig retning oppe på heia. Veglinjer kan
komme i konflikt med disse og omlegging kan bli nødvendig.

4 Ny E18/E39 - Vegstandard
4.1 Vegstandard og utforming
Prosjektet er en del av nasjonal rute 3 Oslo – Kristiansand – Stavanger, og er med det en TEN-T veg
(Trans European Road Network). Dette medfører spesielle krav til kryss og tunneler.
Krav til vegens standard og dimensjonering er gitt i lovverk og i Statens vegvesens håndbøker, der de
viktigste kriteriene er vegens funksjon, forventet trafikkmengde og planlagt hastighet.
Ved planlegging av nye veger skal det legges til grunn forventet trafikkmengde (ÅDT) 20 år etter
vegåpning, og dersom denne trafikkmengden er over 12000 skal vegen ha fire felt. Ny E18/E39 skal i
utgangspunktet planlegges for 100 km/t. Kurvatur tilstrebes å ikke ligge på minimumsverdier, slik at
det kan åpne opp for høyere skiltet hastighet på et senere tidspunkt, og fordi det erfaringsmessig er
uheldig å bruke minimumskurvatur på overordnede planer. Flere steder vil det være vanskelig å få
oppfylle kravene til en veg med 100km/t. Dette gjelder spesielt i kryssområdene. I disse områdene er
det begrenset med plass og tilpasning av kryss vil kreve store landskapsinngrep. I kommunedelplanen
skal det derfor vurderes også 80 km/t. En veg med 80km/t krever mindre plass og også mindre
inngrep. Konsekvensene av å enten velge 80 km/t eller 100 km/t skal synliggjøres.
Det vil bli behov for bygging av tunneler på vegstrekningen. Håndbok 021, Vegtunneler, angir ulike
dimensjoneringsklasser for tunnel basert på trafikkmengde (ÅDT) og tunnellengde. Valgt tunnelklasse
er sett i sammenheng med den vegstandard som er valgt.
Følgende dimensjoneringsklasser legges til grunn i det videre arbeidet:
Hovedvegen utformes etter dimensjoneringsklasse H9 med profilbredde 23m. I tillegg kommer
sideterreng med 8 meter på hver side. Tunneler skal ha profil T9,5 med to løp og klasse E. Minste
avstand mellom kryss er i utgangspunktet 3000 m. Vgen vil får byggegrense 100m til hver side.

Tverrprofil H9, 23 m vegbredde
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Tunneler med profil T 9,5, to tunnelløp. (mål i m) Tunnelklasse E.

4.1.1 Andre Lokalveger:
- Lokalvegbru over Otra ved Eg, se omtale under pkt. 4.4
- Ramper, tilførselsveier og lokalveger som må bygges eller justeres som følge av tiltaket og som er
nødvendig for å få et godt fungerende og helhetlig vegsystem, vil bli tatt med i prosjektet Ytre
ringveg.
- Tiltak på avlastet vegnett skal inngå. Omfang skal avklares i planarbeidet.

4.2 Mulige kryssplasseringer
Etter silingsprosessen vurderer Statens vegvesen det til å være fire aktuelle kryssplasseringer langs
Ytre ringveg. Vige i øst, kryss med rv.9 i Krossen/Dalane-området og Breimyr i vest. I tillegg skal det
utredes om det er behov for kryss ved Sødal/Eg.
I tillegg blir det høyst sannsynlig kryss vest for Volleberg ved Monan rett over grensen til Søgne
kommune. Dette krysset inngår ikke prosjekt Ytre ringveg. Vegen planlegges imidlertid for å kobles
på dette krysset.
Strekningen med ny firefeltsveg skal være fri for avkjørsler og alle kryss skal være planskilte.
Utforming av kryssløsningene skal vises i Kommunedelplanen.
Terrenget er av en slik karakter at det må forventes omfattende inngrep i forbindelse med kryssene
og tilhørende funksjoner

4.3 Løsninger for gående og syklende
Ny E39 planlegges ikke med langsgående gang- og sykkelveg. Gående og syklende skal ha et godt
tilbud som bør søkes løst langs eksisterende vegnett. Sykkelekspressvegen gjennom Kristiansand
behandles i egen kommunedelplan. Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelveg og ny motorveg
skal være planskilt.

4.4 Løsninger for kollektivtransport
I planarbeidet må det vurderes etablering av kollektivknutepunkt og ev. tilrettelegging for forbedring
av infrastrukturen for kollektivtjenestene i tråd med strategiene for Kristiansand og Songdalen
kommune omtalt i regional plan for Kristiansandsregionen.
Parallelt med dette planarbeidet er det satt i gang en utredning om Bussmetro i ATP-området, som
kan være av betydning for plassering av eventuell(e) kollektivterminal(er).
Ved etablering av Ytre ringveg, ligger forholdene til rette for et kollektivknutepunkt på det
overordnede vegnettet. Kollektivknutepunkt skal vurderes på hele strekningen, men kryssområdene
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ved Breimyr og ved rv. 9 ved Krossen/Dalane, hvor det er kobling til Kvadraturen og havna, ligger
trolig best til rette for å kunne innpasse et kollektivknutepunkt.
For at det skal bli attraktivt å bytte til buss, bør innfartsparkering med god parkeringsdekning
kombineres med høy frekvens på rutetilbudet med buss og eller bane til og fra Kvadraturen.
Et kollektivknutepunkt ved Ytre ringveg kan benyttes som holdeplass for ekspressbusser til, fra og
mellom Agderfylkene. Dette kan redusere forsinkelsene som følger av kjøring gjennom Kvadraturen,
og dermed gi kortere reisetid. Det vil trolig ikke være behov for holdeplasser langs Ytre ringveg
utenom et eventuelt kollektivknutepunkt. Dette må imidlertid sees i sammenheng med regional plan
for Bussmetro.
Det planlegges også lokalvegbro over Otra fra Eg til Sødal som vil gi mulighet til økning av
kollektivtilbud i området. Lokalvegbrua skal også være viktig gang- og sykkelvegforbindelse.
Lokalvegbrua blir vurdert som en del av Ytre ringveg, men det vil på et senere tidspunkt bli tatt
stilling til om den skal gjennomføres som et eget prosjekt.

5 Valg av alternativer
Statens vegvesen har vurdert 23 veglinjer med noen varianter for ny Ytre ringveg gjennom
Kristiansand. Disse har kommet frem gjennom en kreativ prosess, med blant annet innspill på
ideseminar, innspill fra enkeltpersoner, tidligere utredninger og planarbeid.
Siling
Siling betyr å redusere antall alternativer som skal vurderes. Når færrest mulige korridoralternativer
legges til grunn for utredningsarbeidet gir det en effektiviseringsgevinst. Dette oppnås gjennom
redusert utredningsbehov som igjen medfører reduserte kostnader til planlegging og spart tid i
planprosessen.
I silingsfasen har alle alternativer som det etter Statens vegvesen sitt syn ikke er formålstjenlig å
utrede videre blitt forkastet. Det gjenstår nå et mindre antall alternativer som skal vurderes videre i
en konsekvensutredning. Det foreligger en egen silingsrapport som gjør rede for silingen
(utvelgelsen) av de vegtraseene som ikke skal utredes videre. Silingen er primært gjort på bakgrunn
av en vurdering av anleggs- og vedlikeholdskostnader, vegnormalene (HB017), trafikkberegninger og
antatte konsekvenser for ikke prissatte konsekvenstema. For de ikke prissatte konsekvensene er det
gjennomført noe feltarbeid og utarbeidet temarapporter for naturmiljø, kulturmiljø, landskapsbilde,
naturressurser, nærmiljø og friluftsliv. Alternativene som antas å gi de største negative konsekvenser
for ett eller flere tema er silt ut.

5.1 Referanse-alternativet (alternativ 0)
Referansealternativet er en beskrivelse og en analyse av hvordan forholdene på og langs
eksisterende veg vil utvikle seg dersom ny E18/E39 Ytre Ringveg med 4-felt ikke gjennomføres.
Alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg øvrige planer som allerede er
vedtatt gjennomført og som vil redusere eller forsterke de problemer man står overfor i dagens
situasjon. Når de ulike alternativer utredes, skal de i hht Håndbok 140 vurderes opp i mot 0alternativet. Trafikkberegningene for 2040 med dagens vegnett lagt til grunn viser en forsterking av
de trafikale problemene som er i planområdet i dag. En økning av trafikken vil gi lengre rushperioder,
køer og overføring av mer trafikk til lokalvegnettet.
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Vurderte alternativ for strekningen Vige - Volleberg

5.2 Beskrivelse av foreslåtte vegkorridorer
Alle korridorer har utgangspunkt i et toplanskryss ved Vige. Alle alternativer samles igjen i nytt kryss
ved Breimyr. Derfra er det bare en korridor videre vestover mot Volleberg. Korridorene er vist på
figuren under. Her er også vist mulige kryssplasseringer. Ved samtlige kryssplasseringer vil det være
behov for tilførselsveier for påkobling til eksisterende veg. Tilførselsveiene kan gå utover det som er
illustrert som kryssområder i figuren under
Ved Vige skal man ha tilførselsveier som både sørger for god trafikkavvikling fra havna, men også til
og fra eksisterende E18. Krysset må også tilpasses fremtidig sykkelekspressveg.
Ved Eg er tilkopling mot sykehuset og videre til Egsveien og eventuelt Torridalsveien sentral
problemstilling. Plassering og funksjon av lokalvegbru over Otra ved sykehuset vil bli vurdert i
sammenheng med ytre ring.
Ved Rv. 9 vil man på grunn av høydeforskjeller sannsynligvis ha lange tilførselsveger både sørover og
nordover. Plassering og utforming av tilførselsveier kan i stor grad bli avhengig av hvor ny Rv. 9, fra
E39 til Krossen blir planlagt.
På Breimyr vil tilkopling med dagens E39 være viktig, spesielt retning til/fra Kristiansand, men også
slik at man får gode tilførselsveier fra Songdalen og næringsområdet på Mjåvann.
Kryssplasseringer og tilførselsveger skal planlegges og illustreres i det kommende arbeidet med
kommunedelplanen.
Statens vegvesen anbefaler utredning av fire korridorer som representerer ulike hovedprinsipp. Disse
har i tillegg ulike kombinasjonsmuligheter seg i mellom. Korridorene vises på kart med linjer. Linjene
representerer en korridorbredde på ca. 200 m. Korridorene er vist med en mulig plassering innenfor
planområdet. Det er ikke tatt detaljert stilling til bro, tunnel eller veg i dagen, men områder som
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åpenbart vil måtte krysses av enten bro eller tunnel er nevnt under hver enkelt korridor. På bakgrunn
av idéseminar, samarbeidsmøter, fagvurderinger og hensynet til effektiv planlegging i den videre
prosessen, anbefales det at følgende vegkorridorer utredes videre:

Vegkorridorer som foreslås utredet for strekningen Vige – Volleberg. Skraverte områder angir mulige kryssplasseringer.

Rød korridor
Rød korridor starter i Vige i øst med toplanskryss der Ytre ringveg tar av fra dagens E18 med
tunnelpåhugg på nordsiden av dagens E18 i Vige.
Vegen går i tunnel under Vollevannet på nordsiden og har linjeføring lenger mot nord enn svart og
fiolett korridor. Korridoren kan gå både nord og sør for Stitjønnn avhengig av blant annet hvor det er
mest gunstig å anlegge tunnel. Korridoren krysser Otra med bro nord for bebyggelsen på Sødal. Det
vil på dette alternativet på grunn av store høydeforskjeller og trangt dalføre ikke være mulig å få til
toplanskryss ved Otra. Videre går vegen i tunnel under Bymarka og havner med tunnelutløp i
området Dalane ved Jernstøperiet. Her blir det bro over jernbanen og rv.9 og toplanskryss på heia
vest for Jernstøperiet der Ytre ringveg kobles mot dagens rv.9. Vegen går i tunnel ved turområdet
ved Gråmannen med en sannsynlig dagsone der det blir kryssing av jernbanen og Postveien ved
Kjrrane vest for Grotjønn. Videre blir det tunnel vest for Hellemyr og dagsone forbi bebyggelsen på
Fidjemoen til Breimyr.
På denne korridoren vil det utredes mulighetene for en lokalvegforbindelse fra Rv9 ved
Krossen/Dalane, under Bymarka og til sykehuset på Eg (se kart under for illustrasjon). Dette blir
utredet siden denne korridoren ikke har mulighet for kryss ved Otra og følgelig heller ingen
tilkoblingsmulighet mot Sykehuset på Eg/Sødalsiden.
Videre vestover går vegen hovedsakelig i tunnel fra Breimyr til Volleberg. Det vil på dette strekket bli
vurdert en dagsone med bro over Rossevannsbekken.
Korridoren er positiv ved at den i mindre grad en de andre berører boligbebyggelse. Det blir negative
virkninger ved nærføring til boligene på Fidjemoen. Den er negativ ved at man ikke får til kryss på

30

E18-E39 Ytre ringveg Kristiansand - Forslag til Planprogram.

Eg/Sødal siden, samtidig har dette positiv effekt for landskapsinngrep og bomiljø. Den har i
dagsonene negative virkninger for friluftsområdene ved Kjærrane.

Bildet viser hvordan en eventuell lokalveg kan gå fra Rv. 9 til Eg (nøyaktig plassering av linjen er ikke avklart)

Blå korridor
Blå korridor følger den røde korridoren fra Vige til omtrent under Bærvannet i Bymarka. Videre går
vegen i tunnel under Bymarka og havner med tunnelutløp i området Dalane nord for Jernstøperiet.
Her blir det bro over jernbanen og rv.9 og toplanskryss på heia vest for Jernstøperiet der Ytre ringveg
kobles mot dagens rv.9. Denne blå korridoren vil vurderes både som dagsone og tunnelsone vestover
fra Krogvann og over postveien ved Kjerrane. Kryssningspunkt over Postvegen vurderes i sonen fra
Kjerrane og vestover til området ved trialbanen. Dette i tråd med Kristiansands formannskaps vedtak
av 11.06.14. Vest for Hellemyr går korridoren i tunnel fremt til kryssområdet ved Breimyr. Herfra er
den lik som rød korridor fram til Volleberg.
På denne korridoren vil også mulighetene for en lokalvegforbindelse fra rv.9 ved Krossen/Dalane,
under Bymarka og til sykehuset på Eg bli utredet (se bilde over for illustrasjon). Dette siden denne
korridoren ikke har mulighet for kryss ved Otra og følgelig heller ingen tilkoblingsmulighet mot
Sykehuset på Eg/Sødalsiden.
Korridoren er positiv ved at den i mindre grad enn de andre berører boligbebyggelse. Dagsone med
nærføring til boligene på Fidjemoen vil gi negative virkninger, som i rød korridor. Den er negativ ved
at man ikke får til kryss på Eg/Sødal siden. Den har negative virkninger for friluftsområdene ved
hovedturløypa, lysløypa på Hellemyr og Gråmannen/Kjærrane-området.
Svart korridor
Svart korridor starter i Vige i øst med toplanskryss der Ytre Ringveg tar av fra dagens E18 med
tunnelpåhugg på nordsiden av dagens veg i Vige. Vegen går i tunnel under Vollevannet på sørsida og
videre under Jegersberg. Det blir tunnelutløp ved Påskebjerget øst for Torridalsveien. Det blir bru
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over Torridalsveien og Otra og nytt toplanskryss nord for sykehuset på Egsheia med tilkobling til
sykehuset og Egsveien. Videre går vegen i tunnel under Bymarka og havner med tunnelutløp i
området Krossen/Dalane. Her blir det bro over jernbanen og rv.9 og toplanskryss nord for Styggeheia
der Ytre ringveg kobles mot dagens rv.9. På vestsiden av Grotjønn treffer svart korridor rød korridor.
Videre vestover vil det bli likt som på rød korridor fram til Volleberg.
Svart korridor er positiv ved at man får kryss like ved sykehuset. Den er negativ ved at den krever
omfattende terrenginngrep i Egsheia og nord for Styggeheia og det blir nærføring til boligbebyggelse
ved Vige, Sødal, Dalane og Fidjemoen. Slik Statens vegvesen vurderer det nå vil svart korridor lettere
kunne kople seg til rv. 9 enn fiolett korridor.

Fiolett korridor
Fra Vige til Eg følger man svart korridor fram til Otra. Fiolett korridor starter med toplanskryss i
Egsheia nord for sykehuset med tilkobling til sykehuset. Videre går vegen i tunnel under Bymarka og
havner med tunnelutløp i området Krossen. Her blir det bro over jernbanen og rv.9 og toplanskryss
på Styggeheia der Ytre ringveg kobles mot ny rv.9. Videre vestover går korridoren på sørsiden av
Grotjønn og sannsynlig i en dagsone der vegen krysser i bro over jernbanen før den går inn i tunnel
øst for Hellemyr og kommer ut med tunnelportal ved Bydalen ved Breimyr.. Videre vestover vil det
bli likt som på rød korridor frem til Volleberg.
Korridoren er positiv ved at man får kryss nært sykehuset og på den måten løser det
beredskapsmessige behovet. Den er negativ ved at den krever omfattende terrenginngrep i Egsheia
og Styggeheia og det blir nærføring til boligbebyggelse ved Sødal, ved Dalane, Hellemyr øst og på
Fidjemoen. Ved Krossen vil det være vanskelig å kople fiolett korridor mot rv9. Dagsone med
kryssområde på Styggeheia og videre forbi Grotjønn vurderes også som uheldig. Dersom denne
korridoren velges medfører det at Rv9 trolig må legges i dagen fra Styggeheia i bru over Suldalen og
inn i tunnel under Tinnheia. Det vil gi nærføring og negative virkninger for bebyggelsen i Suldalen og
nordre deler av Tinnheia.
Denne korridoren styrer for øvrig løsningen for ny Rv. 9 i større grad enn de andre alternativene.

6 UTREDNINGSPROGRAM
Konsekvensene for de ulike temaene skal beskrives med utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok
140, konsekvensanalyser. I konsekvensutredningen skal det gjøres en samfunnsøkonomisk analyse
som tar for seg både prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser. Detaljeringsnivået skal
tilpasses slik at kun beslutningsrelevante forhold utredes.
Mye av grunnlaget for vurdering og beregning av samfunnsøkonomisk analyse for
samferdselsprosjekter kommer fra endringer i transportadferden som følge av det nye
samferdselstiltaket. Det gjennomføres derfor en transportanalyse som skal omfatte hele vegnettet
som kan få en vesentlig endring i trafikkgrunnlaget som følge av tiltaket. I transportanalysen skal det
vurderes om tiltaket fører til nye reiseruter, har innvirkning på reisemiddelvalg og om det blir flere
reiser.
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6.1 Prissatte konsekvenser
Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med programmet EFFEKT. Dette er Statens
vegvesen sitt hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg- og
transportprosjekter. I EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og
sammenstilt. Analyseperioden av de samfunnsøkonomiske virkningene er 25 år regnet fra
åpningsåret. Sammenligningsåret i en konsekvensutredning skal være det første hele året den nye
vegen er i bruk, det vil si året etter åpningsåret. Sammenligningsåret settes til 2023.
Som et grunnlag for EFFEKT- beregningene skal det utarbeides en trafikkmodell som viser forventede
trafikkmengder og fordeling av trafikk mellom de ulike alternativer, samt gjenværende trafikk på
eksisterende veg.
Analysen omfatter følgende tema:
 Trafikant og transportbrukernytte
 Operatørnytte
 Budsjettvirkninger for det offentlige
 Ulykker
 Støy og luftforurensing
 Restverdi
 Skattekostnader
6.1.1 Trafikant- og transportbrukernytte
Det skal beregnes endringer i trafikantenes tidskostnader og kjøretøyers driftskostnader.
6.1.2 Operatørnytte
Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene av
kollektiv-, parkerings- eller bomselskapene. Med operatørselskaper menes selskaper som står for
offentlig transportvirksomhet eller selskap som bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport.
Det tas hensyn til følgende operatørselskaper:
 Kollektivselskaper
 Bompengeselskaper
 Andre private aktører
6.1.3 Budsjettvirkning for det offentlige
Budsjettvirkninger for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter og
omfatter bl.a. investeringskostnader for nytt tiltak, og framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for
ny og eksisterende veg. Anleggskostnadene for tiltaket utarbeides ved hjelp av ANSLAG- metoden.
6.1.4 Ulykker
Det skal gis en beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen på strekningen for dagens situasjon, og
det skal beregnes forventede ulykker i de aktuelle vegnett for hele analyseperioden. Ulykkene skal
kategoriseres etter skadegrad og ulykkestype.
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.
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6.1.5 Støy og luftforurensing
Konsekvensene av støy og luftforurensing er for en stor del prissatt og inngår som en del av tiltakets
nytte-/kostnadsanalyse, men støy og luftforurensning har også virkninger som ikke er prissatt. De
ikke-prissatte virkningene kommer fram i vurderingene av nærmiljø og friluftsliv.
Analysen av støy fra vegtrafikken skal gjøres i tråd med T-1442, Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging. Analysen av luftkvalitet skal gjøres i tråd med T-1520, Retningslinje for behandling
av luftkvalitet i arealplanlegging.
I forbindelse med de prissatte konsekvensene skal temaene om støy og luftforurensning beregnes
etter gjeldene retningslinjer:
Støy:
 Antall boenheter og institusjonsplasser i henhold til støysoner benevnt som gul (55-65dB) og
rød (>65dB) støysone.
 Antall personer utsatt for mer enn 30 dB innendørs støynivå i rom til varig opphold, og mer
enn 55 dB utendørs støynivå utenfor rom til støyfølsom bruk
 Støyplageindeks (SPI)
Luftforurensning og klimagasser:
 Antall personer utsatt for NO2 og PM10 over grenseverdier oppgitt i gjeldende retningslinje
 Utslipp av NOX og CO2-ekvivalenter oppgitt i tonn
6.1.6 Restverdi
Restverdi er uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. Restverdien etter 25 års
bruk settes til 15/40.
6.1.7 Skattekostnad
Av Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet 2005)
framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal beregnes en ekstra
skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger
samt tilskudd til kollektivtransport.
6.1.8 Drifts- og vedlikeholdskostnader
Det skal i forbindelse med den samfunnsøkonomiske analysen gjøres beregninger av drifts- og
vedlikeholdskostnader. Kostnader knyttet til vedlikehold av bruer og tunneler skal vies spesiell
oppmerksomhet. Dette beregnes i EFFEKT, men det er nødvendig å supplere med nye erfaringstall.
6.1.9. Eksisterende infrastruktur
Innenfor planområdet er det stor sannsynlighet for at ulike veglinjer kommer i kontakt med viktig
infrastruktur som er i drift.
Det må utredes om det er konfliktpunkt i forhold til planlagte tiltak.
Eventuell konflikt må vise hva som berøres og forslag til flytting/etablering av alternativ løsning.

6.2 Ikke prissatte konsekvenser
For de ikke prissatte konsekvensene skal kriterier for vurdering av verdi og omfang benyttes. Ved å
sammenholde områdenes verdi med omfanget av tiltaket, skal det gjøres en samlet vurdering av de
ulike alternativenes konsekvenser for hvert tema og hvilke alternativer som er dårligst og best for
hvert fagtema. Konsekvenser som følge av at eksisterende veg avlastes skal inngå i den samlede
vurderingen av tiltakets konsekvenser. Avbøtende tiltak som ikke inngår i tiltaket skal beskrives, men
inngår ikke i den samlete vurderingen. Eventuelle konsekvenser i anleggsperioden skal beskrives i
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eget kapittel. Det skal gis en kort beskrivelse av oppfølgende undersøkelser og arbeid med temaet på
neste plannivå.
6.2.1 Landskapsbilde/bybilde
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som
følge av tiltaket. Begrepet omfatter både natur- og kulturlandskapet. Temaet tar for seg både
hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra
vegen. Landskapsbildet omfatter omgivelsene, fra det tette bylandskapet til det uberørte
naturlandskapet. Normalt omtaler man det enten som bybilde eller landskapsbilde. Fordi
planområdet ligger i overgangen mellom bylandskap og naturlandskap, omtales det dette prosjektet
som landskapsbilde/bybilde.
Omfangsvurderingene som skal gjøres er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer
det aktuelle tiltaket vil medføre for omgivelsene. Veganlegget vil påvirke området gjennom direkte
inngrep og nærføring.
Omfang og konsekvens skal vurderes ut fra følgende kriterier:
 Alternativenes lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet
 Alternativenes dimensjon/skala
 Alternativenes utforming og materialbruk
Viktige punkter på vegstrekningene for alternativene, herunder bruer, tunnelportaler, mv. skal
visualiseres ved hjelp av fotoillustrasjoner, 3D-modeller eller lignende, for å synliggjøre omfang og
konsekvenser av tiltaket. Dette gjelder alle dagsoner og kryssområder.
Alternativene skal vurderes i forhold til:
 Nær- og fjernvirkning
 Viktige landskapsformer og -rom
 Tilpasning veg / terreng
Mulige avbøtende tiltak skal beskrives. Det skal gjøres rede for trafikantenes synsinntrykk og
reiseopplevelse ved de ulike alternativene.
6.2.2 Nærmiljø og friluftsliv
Tema nærmiljø og friluftsliv beskriver helheten i menneskers daglige livsmiljø. Uteaktiviteter som en
del av hverdagslivet i nærmiljøet er en viktig arena for fysisk aktivitet. De to temaene nærmiljø og
friluftsliv er overlappende og vil bli behandlet samlet.
Nærmiljø og friluftsliv er knyttet til brukere og beboere og de fysiske omgivelsene som har betydning
for disse. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og
fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.
Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og
tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.
Omfang og konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv skal vurderes ut fra følgende kriterier:
 Bruksmuligheter for området
 Barriere for ferdsel mellom viktige målpunkt
 Attraktivitet
Dagens bruk av de berørte områdene skal kartlegges. Eksisterende kunnskap skal systematiseres og
suppleres med nye opplysninger. Barn og unges bruk av arealene skal synliggjøres.
Barrierevirkninger og arealforbruk som følge av de ulike alternativene skal vurderes i forhold til
boligområder, skole og fritidsaktiviteter. Det er spesielt viktig å vurdere behov for og plassering av
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krysningspunkt som sikrer ferdsel og friluftsliv i området. Behov for ev. omlegging av sti- og
turvegnett skal vurderes.
Det skal vurderes om vegtiltaket kan ha innvirkning på/bryte opp etablerte sammenhenger i
nærmiljøene. Barrierevirkningen mellom boligområder, friluftsområder og nærmiljøfunksjoner vil
også kunne bli endret. Betydningen av nedklassifiseringen av dagens E18/E39 skal inngå i
vurderingene. De ulike alternativene vil bli vurdert utfra dette.
Støysituasjonen i nærmiljøene og friluftsområder skal beregnes og illustreres. Det skal også vurderes
avbøtende tiltak. Viktige punkter for utredningen vil være de boligområdene som berøres. I tillegg
vurderinger av Jegersbergområdet, Baneheia og Bymarka, turområdet rundt Grotjønn og
Gråmannen, ved Krokvann, ved Øyliheia/Fiskåvann og ved Rossevann. Ev. konsekvenser for
friluftslivet i anleggsperioden skal beskrives.
Mulige avbøtende tiltak skal beskrives.
6.2.3 Naturmiljø og naturmangfold.
Tema naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda),
limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold
knyttet til disse.
Naturmiljø skal utredes med vekt på enkeltlokaliteter og landskapsøkologiske trekk.
Konsekvensutredningen skal belyse ulike alternativers omfang og konsekvens for naturmiljø,
herunder vannmiljø. Arealbeslag, oppsplitting av viktige naturområder og forurensningsrisiko for
vann og vassdrag vil være de viktigste elementene i omfangsvurderingen.
Naturmangfoldloven
I henhold til Naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8-12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Kommunen må ved sin saksbehandling av planer
etter plan og bygningsloven gjøre en vurdering etter de nevnte prinsippene. Flere av de miljørettslige
prinsippene setter, på overordnet nivå, forutsetninger og føringer for konsekvensutredningen. Dette
gjelder bl.a. kravene til et godt kunnskapsgrunnlag (§8), beskrivelse av påvirkninger, vurderinger av
føre/var forhold (§9), og kompenserende tiltak. Det skal samles tilstrekkelig dokumentasjon til å
oppfylle Naturmangfoldlovens dokumentasjonskrav etter §§ 8 -12 inklusive «økosystemtilnærming
og samlet belastning» (§10), «kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver» (§11) og
«miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder» (§12).
I tillegg skal Vannforskriftens krav om ikke å forringe vannkvaliteten (både overflatevann og
grunnvann) nedstrøms nye tiltak overholdes. Utvidelse og utbygging av ny veg kan potensielt føre til
forringelse av vannkvaliteten. Det skal gjennomføres beregning av omfanget av forurensende stoffer
fra vegen (anleggs- og driftsfasen) til vassdrag nedstrøms. Ved potensiell forringelse av
vannkvaliteten, skal avbøtende tiltak foreslås.
Naturtypelokaliteter
Det er nå en god oversikt over naturtypelokaliteter i undersøkelsesområdet. Flere
naturtypelokaliteter vil trolig berøres av én eller flere traséer. Det vil være behov for mer detaljert
undersøkelse av enkelte av de kartlagte naturtypelokalitetene for ytterligere artsdokumentasjon og i
enkelte tilfeller også endret avgrensning og verdisetting av lokaliteter. Videre kartlegging er viktig i
forhold til å vurdere arealbeslag og fragmentering/oppsplitting når mer detaljerte tekniske tegninger
foreligger i forbindelse med KU-fasen. Blant annet vil det vurderes hvor inngrepene vil skje i de
berørte naturtypelokalitetene. Fokus vil være på A og B-lokaliteter.
Vilt
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Når det gjelder vilt inkl. hjortevilt, vil det kunne være behov for mer detaljert kartlegging av viltets
bevegelser i viktige landskapskorridorer styrt av vann- vassdrag- og terrengformasjoner, samt
menneskelig påvirkning. Vurdering av plassering av viltgjerder, krysningspunkter som
faunaoverganger og andre tiltak som kan begrense barrierevirkninger for vilt inkl. hjortevilt, vil
utredes.
Fugl
Det er behov for bedre kunnskap om landskapsøkologiske verdier og tap av sammenhengende
naturområder, spesielt for arealkrevende arter i skog. Dette er spesielt viktige i forhold til å vurdere
konsekvensene for viktige viltområder i skog, for eksempel hekkeområder for hvitryggspett og
nattravn som er kjent i planområdet.
Fisk
Videre utredning skal detaljere habitatkartleggingen av eventuelle strekninger som berøres av valgte
alternativ, samt vurdere konsekvenser og beskrive egnede avbøtende tiltak for best mulig
ivaretakelse av fiskebestandenes funksjonsområder, spesielt for anadrom laksefisk og ål. Relevante
fiskeforekomster bør undersøkes i utvalgte områder (dvs. i delområde Krossen og spesielt bekker
rundt Grotjønn, som Kvislevannsbekken, Revetjønnsbekken og Eigevannsbekken). Avbøtende tiltak
ved kryssing av vassdrag, spesielt kryssing av Rossevannsbekken og Otra skal foreslås.
Vannmiljø
Det skal også gjøres vurderinger av potensiell forurensning av vann og vassdrag for de forskjellige
trasé-alternativene som bakgrunn for hvilke tiltak som skal settes inn for å minimere
forurensningsfare. Dette gjelder spesielt ved avrenning av fra bru og tunnel. Påvirkning på registrert
naturmangfold i ferskvann, og påvirkning av resipienters økologiske tilstand skal belyses tilstrekkelig.
Avbøtende tiltak skal foreslås.
6.2.4 Kulturmiljø
Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er alle spor etter
menneskelig virksomhet i det fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser
til. Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større
sammenheng.
Det er et strategisk mål at både mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og
kulturmiljøer skal bevares for fremtiden og ivaretas og forvaltes med grunnlag i deres verdi som
kunnskaps-, opplevelses- og bruksressurser. Transportetatene har et særskilt sektoransvar for å ikke
ødelegge områder med stor kulturhistorisk verdi.
Innen planområdet er det mange verdifulle kulturmiljøer. De største verdiene og potensielle
konfliktene knytter seg til områdene ved Eg. Noen av miljøene vil ha større tåleevne enn andre med
hensyn til det aktuelle tiltaket. Linjeføringen og utformingen av anlegget vil også ha betydning for
vurdering av konsekvens. Spesielt vil plassering og kryssing av elva ha betydning for kulturmiljøene i
nærheten.
Utredningen skal redegjøre for hvilke verdifulle kulturmiljøer som blir berørt av de ulike
alternativene. Det skal redegjøres for områdets kulturhistorie, hvilke kulturmiljøer som blir
berørt, hva miljøene består av, hvilke tidsepoker de tilhører, samt en vurdering av de ulike
kulturmiljøenes verdi. Kulturmiljøene skal avgrenses på kart med verdivurdering. Det skal redegjøres
for hvordan anleggets utforming, linjeføring og skala påvirker kulturmiljøene. Ved å sammenholde
kulturmiljøenes verdi med omfanget av tiltaket, skal det gjøres en samlet vurdering av de ulike
alternativenes konsekvenser for temaet og hvilke alternativer som er dårligst og best for dette
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fagtemaet. Avbøtende tiltak som ikke inngår i tiltaket skal beskrives. Eventuelle konsekvenser i
anleggsperioden skal beskrives i eget kapittel.
6.2.5 Naturressurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksressurser, fisk, vilt, vannforekomster,
berggrunn og mineraler. Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for
verdiskaping og sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Det legges vekt på
ressursgrunnlaget i utredningen, ikke det enkelte bruks økonomi.
I henhold til Håndbok 140 skal temaet også omfatte eventuelle geologiske ressurser (fra berggrunn),
samt sand- og grusressurser. I planområdet er det ingen masseuttak i drift, og kommuneplanen har
heller ikke avsatt arealer for dette. Bergarter og løsmasser er ikke påregnelig å utnytte, og blir derfor
ikke utredet. Fiske (i Otra og i sjøen) blir omtalt i tema nærmiljø og friluftsliv. Vannressurser omfatter
vann brukt til drikkevann, produksjonsvann, vanningsvann og energi fra grunnvann. Vannressurser
omfatter både overflatekilder og grunnvannskilder. I dette planarbeidet vil verdivurderingen for
tema naturressurser kun omfatte landbruk og vannressurser.
Av landbruksarealer er det bare Eg og Sødal som blir vurdert. Omfanget skal vurderes i forhold til
effekten tiltaket vil få med hensyn til arealbeslag, oppdeling av arealer, og eventuelt endrede
vekstvilkår som følge av veganlegget.
I konsekvensutredningen skal arealbeslag av produktiv jord beregnes og vurderes for hvert alternativ.
Driftsmessige ulemper på overordnet nivå vil bli kort beskrevet. Virkninger i forhold til skogbruk vil bli
vurdert på et overordnet nivå.
Ved etablering av tunnel kan overflatekilder bli påvirket (mulig senkning av grunnvannsspeilet). Det
må stilles lekkasjekrav til tunnelen, samt gjøres en vurdering på om eventuelle nye sprekkesoner som
følge av sprengingsaktivitet vil påvirke kapasiteten til brønnen til Christanssands Bryggeri. I tillegg må
det stilles krav om at vaskevann fra tunnel ikke påvirker brønnen. Vannressursdelen vil omfatte
hensynet til Rossevann som drikkevannskilde og Storemyrvann som reservedrikkevannskilde.
Verdivurderingen vil knyttes opp mot brukerinteresser (drikkevannskilde) og regelverk knyttet til
dette. Det vil bli vurdert omfang av de ulike alternativene på kort og på lang sikt – samt for både
anleggsfasen og driftsfasen. Det skal gjøres rede for prinsipper for overvannshåndtering, og hvilke
tiltak som må gjøres for å unngå forurensing av vannkilden. Disse forholdene vil være forskjellige
avhengig av hvilken trase som velges, og utredningen skal gjøre rede for dette.

6.3 Lokal og regional utvikling
Planområdet omfatter viktige områder i Kristiansandsregionen. Transport forbi og inn/ut av
Kvadraturen, ferjehavna, havna i Kongsgårdbukta, sykehuset og andre områder er svært viktig for
regionen og for byutviklingen i Kristiansand. Arealer i og utenfor planområdet er under utvikling
med hensyn til næringsetableringer og noe boligbygging. Konsekvenser av ny veg i forhold til dette vil
være viktig å få belyst.
Ny E18/E39 på strekningen Gartnerløkka – Meieriet vil være utbygd før Ytre Ringveg. I tillegg
vurderes ulike lokaliseringer av ny Rv9 mellom Krossen/Dalane og E39 enten i Kolsdalen eller ved
Arkivet/Vestre Havn. Tidspunktet for disse er uklar og avhenger blant annet av trafikkbelastningen på
ny E18/E39. Status og forbindelser mellom de ulike veiene vil få betydning for omkringliggende
arealer.
Det skal beskrives hvordan tilgjengelighetsforbedringer og/eller endrede forutsetninger for å utnytte
arealer kan gi nye muligheter for befolkning og næringsliv. Målet med utredningen er å synliggjøre
hvilke nye muligheter som oppstår og om noen svekkes, og hva som kan bli sannsynlig utvikling som
følge av tiltaket. Eksisterende planer, framtidige utbyggingsplaner, tanker og muligheter rundt
framtidige utviklingsområder skal kartlegges og vurderes.
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I konsekvensutredningen vil bl.a. følgende temaer bli vurdert:
 Muligheter for arealutvikling i området som avlastes langs eksisterende veger.
 Muligheter for arealutvikling i området som følge av ny veg.
 Hvordan ulike alternativer og kryssplassering påvirker mulighetene for boligutvikling og
næringsutvikling.
 Hvordan tiltaket samsvarer med mål trukket opp i kommunale og regionale planer.
 Arealbruk og arealbeslag som følge av nytt veganlegg.
 Endringer i trafikkmønsteret og betydningen for de virksomheter dette berører, bl.a. adkomst
til/fra Kvadraturen/Sørlandsparken
 Nye kryss og kryssutforminger
 Tilknytning til Rv9. Ytre Ringveg sin definisjon og bruk i forhold til ny Rv9 og E39 på strekningen
Gartnerløkka-Meieriet
 Kryssing av jernbanen og eventuelle konsekvenser for jernbanen. Tilknytning til godsterminalen
på Langemyr.
 Forbindelse mellom Ytre Ringveg og både Vestre Havn og havna i Kongsgårdbukta
 Vegforbindelse og atkomstforhold til sykehuset. Muligheter og begrensinger for framtidige
utvidelser av sykehuset.

6.4 Andre forhold som skal vurderes
6.4.1 Trafikkbelastning og trafikksikkerhet
Det er en klar målsetting at eksisterende veg skal få en vesentlig reduksjon og omfordeling av
trafikkmengde i forhold til 0-alternativet og bli erstattet av ny veg som oppfyller moderne krav til
trafikksikkerhet. Dette vil føre til økt trafikksikkerhet for alle brukergrupper. Miljøbelastningen med
vegtrafikkstøy og luftforurensning vil bli vesentlig redusert for beboerne langs eksisterende veg.
Disse forholdene vil være forskjellige avhengig av hvilken vegtrase som velges, og utredningen skal
gjøre rede for dette.
Det skal gjennomføres trafikkanalyser som viser trafikkbelastningen på vegnettet med bakgrunn i de
nye vegtraseene. Kryssplassering og utforming skal studeres spesielt. Ev. behov for tiltak på avlastet
vegsystem skal ses i sammenheng med øvrige vegprosjekt i bypakken for Kristiansand.
Justeringer/endringer/tilpassinger på avlastet vegnett som følge av endret funksjon skal også
vurderes i forhold til NA-rundskriv 97/13.
6.4.2 Gang- og sykkeltrafikk
Gang- og sykkeltrafikkens forhold ved de ulike alternativ skal omtales og sammenlignes med dagens
situasjon. Sammenhengende sykkelvegnett, og mulighetene for å kunne sykle til kollektivknutepunkt,
skole og nærmiljøfunksjoner vil bli vurdert.
6.4.3 Kollektivtrafikk
I utredningen skal det gjøres rede for konsekvenser og muligheter ved de ulike alternativene.
Forhold som kan inngå utredningen kan være:
 Robust linjenett
 Behov for omstigningssteder/kollektivterminaler og innfartsparkering for omstigning til
kollektivtrafikk.
 Samordning mellom ulike transportfunksjoner innen kollektivtransporten
 Trafikksikkerhet
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6.5 Risiko og sårbarhetsanalyse
Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS – analyse) for prosjektet. ROS– analyse skal
være en realistisk framstilling av risikobildet hvor man vurderer hvorvidt den planlagte vegen vil
medføre endret risiko for mennesker, miljø og /eller materielle verdier. Analysen skal utføres for
både anleggsfasen og driftsfasen. Hovedhensikten med en ROS– analyse er å gjøre en systematisk
gjennomgang av mulige uønskede hendelser og å vurdere hvilken risiko disse hendelsene
representerer. Sannsynligheten for at en hendelse inntreffer må anslås. ROS– analysen skal utføres
så tidlig at resultatene kan brukes til å justere planen om avdekkete risikoer medfører behov for det.
Sentrale ROS– forhold i dette prosjektet er:
 Tiltak for å unngå forurensing av elver og vassdrag
 Tiltak for å unngå annen forurensing i anleggsfasen, for eksempel av grunnen
 Sikkerheten i tunneler
 Samfunnsviktig infrastruktur, (drikkevannshøgdebasseng i fjell) og kraft- og teleforbindelser
 Omkjøringsalternativer
 Skred og flomfare (stormflo)
 Grunnforhold, herunder sulfidholdig berg
 Trafikksikkerhet
I kommunedelplanen skal ROS-analysen identifisere potensielle farer. ROS-analysen videreføres til
reguleringsplan hvor identifiserte farer skal utredes.
NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (1/2008) inngår i
beslutningsgrunnlaget.

6.6 Etappevis utbygging
Ved å dele veganlegget inn i delparseller har man mulighet til å få samfunnsnytte av tiltaket på et
tidligere tidspunkt enn om hele prosjektet bygges under ett. En etappevis utbygging kan også gi
større fleksibilitet for finansieringen av anlegget.
Vegkorridorene som foreslås utredet vil i ulik grad gi mulighet til å dele anlegget opp i delstrekninger.
Konsekvensutredningen skal redegjøre for mulighetene for etappevis utbygging som foreligger for de
ulike alternativene.
En vurdering i forhold til etappevis utbygging må vurderes opp i mot pågående planarbeid for Rv. 9,
E39 til Krossen.

6.7 Konsekvenser i anleggsperioden
Det skal vurderes om tiltaket vil medføre lokale konsekvenser i anleggsperioden.
Vurderinger av konsekvenser i anleggsperioden skal gjøres i forhold til:
 Utslipp til vassdrag og grunn
 Trafikksikkerhet og trafikkavvikling for alle trafikantgrupper
 Helse, miljø og sikkerhet i anleggsfasen
 Støy/støv i forhold til nærmiljø og friluftsliv
 Anleggstrafikk i forhold til skoleveger og lokaltrafikk
 Deponi- og riggområder
 Nærføring til verdifulle natur- og kulturmiljøforekomster.
 Eventuelle avbøtende tiltak i anleggsperioden skal omtales
 Nødvendig ombygging av kabler, ledninger og annen infrastruktur i grunnen.
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6.8 Sammenstilling og anbefaling
De prissatte og ikke prissatte konsekvensene skal sammenstilles i henhold til metodikken i Håndbok
140. Alternativene skal rangeres. De ulike alternativenes grad av måloppnåelse skal drøftes.
Statens vegvesen skal med grunnlag i de gjennomførte utredninger komme med en begrunnet
anbefaling til ansvarlig myndighet (Kristiansand og Songdalen kommuner). Det skal gis en anbefaling
med hensyn på om tiltaket bør gjennomføres. Videre skal det anbefales en løsning og en standard for
vegen.
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