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1 SAMFUNNSØKONOMISK ANALYSE – 
IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER 

En samfunnsøkonomisk analyse er en systematisk vurdering av alle relevante fordeler og ulemper som et tiltak 
vil føre til for samfunnet. Velferden i samfunnet avhenger av bruk og forbruk av alle samfunnets ressurser 
(henvisning Statens vegvesen, håndbok V712 – Konsekvensanalyser (HB V712)). Den samfunnsøkonomiske 
analysen består av både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. De ulike virkemiddelpakkene vurderes opp 
mot et 0-alternativ. I denne sammenheng vil 0-alternativet være dagens situasjon med en naturlig utvikling. 

Ikke-prissatte konsekvenser 
En del verdier og ressurser i dagens samfunn kan ikke verdsettes med økonomiske 
størrelser. Disse omtales som ikke-prissatte temaer i henhold til metodikken i HB V712. 
Temaene verdsettes ikke i kroner og øre, men de beskrives kvalitativt og vurderes på en 
skala med gradering for positiv og negativ konsekvens. Som hovedregel skal alle de fem 
fagtemaene utredes. Dersom et fagtema er mindre viktig, kan dette omtales og utelates.  

De ikke-prissatte konsekvensene kan deles i følgende fem fagtema, se tabell. 
Temainndelingen skal sørge for at en unngår dobbelvekting; det vil si at hver virkning blir 
vurdert kun en gang. 

Tabell 1: Oversikt over ikke-prissatte tema. 

Ikke-prissatte 
tema 

Avgrensing mellom 
temaene 

Eksempler på deltemaer (ikke uttømmende) 

Landskaps- 
karakter 

Det romlige og visuelle 
landskapet 

By- og stedskvaliteter, byform, grønne og blå 
strukturer, landemerker, landformer, bygnings-
miljøer 

Friluftsliv/ byliv Landskapet slik folk 
oppfatter og bruker det 

Stedsidentitet, rekreasjonsområder, møte- 
plasser, ferdselsårer for gående og syklende, 
områder til friluftsaktiviteter, strand- og 
elvesoner, parker og grønndrag 

Natur- 
mangfold 

Det økologiske 
landskapet 

Biologisk mangfold, spredningsveger, 
leveområder for dyr, fugler, insekter mm 

Kulturarv Det kulturhistoriske 
landskapet 

Arkeologiske spor, historiske bygninger, 
plasser og minnesmerker, kulturhistoriske 
landskap 

Natur- 
ressurser 

Produksjonslandskapet Landbruksareal, gårdsmiljøer, beitelandskap 
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Metode for ikke-prissatte konsekvenser 
Metoden inndeles i fire steg: 

   Steg 1: Innledende arbeider 
Det er gjort en vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene i Kristiansandsregionen 
basert på eksisterende kunnskap fra kjente databaser, KVU-arbeidet, kommuneplanens 
arealdel i Kristiansand samt de konsekvensutredningene som allerede er utført i 
forbindelse med de ulike reguleringsplaner.   
 

 
Bilde 1: Kart som viser analyse-/ utredningsområdet hvor 1= Håneskrysset, 2=Ronakrysset, 3=Vollevann-Tordenskjoldsgate, 
sykkelekspressveg, 4=Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate, 5=Egsbroa, 6=Gartnerløkka, 7=Lumber-Kjos, 
sykkelekspressveg og 8=Kjoskrysset 

I alle virkemiddelpakkene ligger KVU/Bypakke 2030 inne, dvs at alle de fysiske tiltakene 
er de samme i alle pakkene. Det er lagt samme arealbruk til grunn i virkemiddelpakke 1 
og 2, dvs SSB sin MMMM-framskrivning. Virkemiddelpakke 3 har en annen arealbruk, en 
sterkere arealfortetting. Det er kun gjort vurdering av de ikke-prissatte konsekvensene 
på de fysiske tiltakene som hører til porteføljen. Ingen av Nye veier sine prosjekter er del 
av vurderingen. Det gjøres ikke en ikke-prissatt vurdering av virkemiddelpakke 3 på 
grunn av at den har en sterkere arealfortetting.  
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Figur 1 Skjematisk framstilling av virkemiddelpakkene 

Da alle pakkene har de samme prosjektene blir det ingen ulikheter på de ikke-prissatte 
konsekvensene. Det er derfor gjort en gjennomgang og kartlegging av alle tema 
strekningsvis vha eksisterende kunnskap og kjente databaser som en samlet øvelse og 
som er felles for alle pakkene.  
 

  Steg 2: Identifisering av viktige områder for fagtemaet 
Sentrale databaser er www.Miljostatus.no, www.kartverket.no, www.vann-nett.no,  
www.artsdatabanken.no, www.naturbase.no, www.askeladden.no , SEFRAK-registeret, 
www.lakseregisteret.no, www.gardskart.skogoglandskap.no, www.kilden.skogoglandskap.no. 

Tabell 2: Kriterier for vurdering av områder med høy verdi. Områder med høy verdi er vist på kart. 

Verdivurdering Uten 
verdi 

Noe 
verdi 

Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

Tilpasset BY- 
utredninger 

Lav verdi Middels verdi Høy verdi 

Forvaltnings- 
prioritet 

   Vu
rd

er
es

 ik
ke

 

  Vu
rd

er
es

 ik
ke

 

Høy forvaltnings- 
prioritet 

Høyeste forvaltnings- 
prioritet 

Viktighet/ 
betydning 

Regional/ 
nasjonal betydning 

Nasjonal/ internasjonal 
betydning 

Funksjoner/ 
sammenhenger 

Viktige 
sammenhenger og 
funksjoner 

Særlig viktige sammen- 
henger og funksjoner 

Bruksfrekvens Betydning for mange 
(regionalt viktig) 

Betydning for svært 
mange (nasjonalt 
viktig) 

 

 Steg 3: Vurdering av tiltakets virkninger 
I denne utredningen berøres områdene langs E18/E39 fra og med Håneskrysset tom Breimyr. 

http://www.miljostatus.no/
http://www.kartverket.no/
http://www.vann-nett.no/
http://www.artsdatabanken.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.askeladden.no/
http://www.lakseregisteret.no/
http://www.gardskart.skogoglandskap.no/
http://www.kilden.skogoglandskap.no/
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I tillegg berøres ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate, Egsbroa (ny bro fra Sødal til Eg) 
og Fv456 fra og med Lumber til og med Kjoskrysset. 
 
Tabell 3: Kriterier for vurdering av tiltakets virkninger i forhold til 0-alternativet. Virkningene av et tiltak 
kan være positive eller negative i forhold til 0-alternativet. 

 Kriterier for vurdering av ikke-prissatte tema 

Stor forverring (--) Negativ virkning, tiltaket vil medføre konflikter/stor forverring 

Forverring (-) Negativ virkning, tiltaket vil medføre forverringer 

Ingen endring (0) Som referansealternativet, tiltaket vil ikke medfører vesentlige endringer 

Forbedring (+) Positiv virkning, tiltaket vil medføre forbedringer 

Stor forbedring (++) Positiv virkning, tiltaket vil medføre stor forbedring 

 
Det er gjort en god del kartlegging og utrednings-/analysearbeid i forbindelse med de 
ulike reguleringsplanene som foreligger, planene er politisk vedtatte eller på vei til å bli 
det. Der det er usikkerhet rundt valg og/eller løsning går det tydelig fram hvilke 
forutsetninger man har lagt til grunn.  

1.3.1 Landskapskarakter: 
Omfatter by- og stedskvaliteter, byform, grønne og blå strukturer, landemerker og 
landformer, skjæringer, bygningsmiljøer og tap av bygninger. Det presiseres at vekting av 
tap av bygninger går på det følelsesmessige samt tap/ endring av bomiljø. Selve kostnad for 
innløsning av bygg hører hjemme i de prissatte konsekvensene. 

E18, Håneskrysset-Gartnerløkka: 
Håneskrysset utvides både i sørlig og nordlig retning sammenlignet med dagens situasjon. 
Kryssområdet vil beholde en god forankring i landskapet og de sideliggende bergkoller 
berøres kun i mindre omfang. Den planlagte beplantningsstrukturen vil understøtte og 
fremheve veiens geometriske form, og estetisk gi området et visuelt løft. 2 bolighus samt ett 
næringsbygg og en garasje må innløses som følge av tiltaket. Verdi: (-) 
Ronakrysset: Kryssområdet utvides til fullt kryss. Må få til en god forankring i landskapet og 
de omkringliggende terreng/koller berøres i mindre omfang. Prosjektet kan medføre 
innløsning av bygninger. Verdi: (-) 
Sykkelekspressveg Vollevann-Tordenskjoldsgate: Planlagt sykkelekspressveg ligger 
forholdsvis nær opp til eksisterende veganlegg og bygninger. Vegstrukturen er i både nord 
og sør dominerende.  Strekket vil kunne innbefatte 2 bruer, hvorav den ene krysser 
rundkjøringen på Jegersbergveien og den andre krysser Otra. Begge bruene medfører større 
endringer av landskapet. Medfører innløsning av 6 bolighus i Vollebakken. Verdi: (-) 

Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate:  
Området er i dag bynært og har nærføring til jernbanestasjonen, rutebilstasjonen og 
Kristiansand havn som noen av de viktigste funksjonene. Biltrafikk og kollektivtrafikk setter 
også stort preg på området. Det som finnes av landskap er enkelte trær og omkringliggende 
grøntområder som Odderøya og Heiane. Opprutsning av gatemiljøet. Ingen bygninger må 
innløses. Verdi: (0) 
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Egsbroa (kryssing av Otra Sødal-Eg) 
Prosjektet vil endre landskapsbildet i området. Det er særlig brua over Otra, motfyllinger, 
avtaking av masse og rundkjøringen ved sykehuset som vil være nye markeringer i 
landskapet. På Sødal er konsekvensene vurdert som mindre enn på Egsiden. At Egsbrua er 
lav og krysser normalt på elverommet, mildner inngrepet. Verdi: (-) 

E39, Gartnerløkka-Breimyrkrysset: 
Rivning av eksisterende høybru og bensinstasjon på Gartnerløkka har en positiv effekt da det 
bidrar til at området får et mer strukturert og ensartet formspråk. Forbindelsen mellom 
Kvadraturen, Grim og Baneheia styrkes. Viktig grøntområde beslaglegges på strekningen 
Kolsdalen-Meieriet men gjenstående areal er tilstrekkelig stort til at buffer mot boliger 
opprettholdes. I den smale Hannevikdalen ligger E39 tungt i dalbunnen med høye 
fjellskjæringer. Prosjektet medfører innløsning av byggene Vesterveien 3, 15 og 23 samt 
shellstasjonen på Gartnerløkka og de 2 Circle K-stasjonene på Vesterveien. Det vil i tillegg 
være aktuelt å innløse 15-16 boliger på Fidjetoppen/ Fidjemoen. Verdi: (-) 

Fv456, Lumber – Auglandsbukta – Kjos:  
Sykkelekspressveg Lumber-Auglandsbukta-Kjos: Traseen ligger stort sett i eksisterende veg, 
noe som medfører lite inngrep i urørt terreng. Brulengde ved Jaktoddveien vil imidlertid 
medføre endring av landskap og tap av utsikt for beboerne i nærområdet. Middels inngrep i 
villaområde og Auglandsbukta parkområde med innløsning av 6 bolighus og 3 garasjer. 
Verdi: (-). 
Kjoskrysset: Landskapsrommet er sluttet og helhetlig. Det er et godt forhold mellom helhet, 
variasjon og særpreg som er spesiell i regional og nasjonal sammenheng. Kjosområdet har 
landskapselementer som Kjos hovegård, lindealle, kulturlandskap og våtmarksområde som 
er spesielt viktig for landskapets karakter. Vurdert til liten negativ konsekvens (-) hvis går 
tapt. 

1.3.2 Friluftsliv/byliv: 
Stedsidentitet, rekreasjonsområder, møteplasser, ferdselsårer for gående og syklende, 
områder til friluftsaktiviteter, strand- og elvesoner, parker og grønndrag. 

E18, Håneskrysset-Gartnerløkka: 
Håneskrysset og Ronakrysset: Prosjektet omfatter til sammen ca 1600 meter 
sykkelekspressveg, park and ride-løsning (Håneskrysset) og busslommer som bidrar til å 
legge til rette for valg av miljøvennlige transportformer. Fotgjengere og syklister vil med 
sykkelekspressveg få en effektiv ferdselsåre. Verdi: (+) 
Sykkelekspressveg Vollevann-Tordenskjoldsgate: Strekket omfatter totalt ca 3000 meter 
sykkelekspressveg som bidrar til å legge til rette for valg av miljøvennlig transportform. 
Fotgjengere og syklister vil med sykkelekspressvegen få en effektiv ferdselsåre. Verdi: (+) 

Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate: 
Gatene i Kvadraturen har rette og strake løp som gir gode siktlinjer. Vestre Strandgate har 
høy bruksintensitet og flere langsgående bussholdeplasser. Havnegata var ved byens 
grunnleggelse et logistikkområde og er det fortsatt i dag. Plassen ved Rådhusgata utformes 
som plass for opphold samt bedre forbindelsen til sjøsiden. Verdi: (+) 
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Egsbroa (kryssing av Otra Sødal-Eg) 
Konsekvensene av tiltaket er vurdert å være liten/ middels positiv dersom brua reserveres 
for kollektivtrafikk og liten positiv dersom det åpnes for blandet trafikk på brua. Det er ikke 
avklart om brua skal være ren kollektivbru eller ikke. Verdi: (+) uavhengig av avklaring. 

E39, Gartnerløkka-Breimyrkrysset 
Prosjektet er positivt for nærmiljøet i boligområdene og for kirkegården, mindre støy og 
større avstand til veganlegget. Uheldig at grøntområder/ park forsvinner men erstattes med 
nye grønne arealer. Situasjon for gående og syklende blir betraktelig bedre. Verdi: (+) 

Fv456, Lumber – Auglandsbukta – Kjos:  
Sykkelekspressveg Lumber-Auglandsbukta-Kjos: Strekket omfatter totalt ca 2000 meter 
sykkelekspressveg som bidrar til å legge til rette for valg av miljøvennlig transportform. 
Fotgjengere og syklister vil med sykkelekspressvegen få en effektiv ferdselsåre. Verdi: (+) 
Kjoskrysset: Tiltaket bedrer fremkommeligheten og trafikksikkerheten samt gir bedre gang-
/ sykkelveger og krysningsmulighet for Kjos/ Steindalen. Kollektivtrafikk prioriteres. Bidrar 
til å legge til rette for valg av miljøvennlig transportform. Verdi: (+) 
 

1.3.3  Naturmangfold 
Biologisk mangfold, spredningsveger, leveområder for dyr, fugler, insekter mm. Funn av 
fremmede arter håndteres i de respektive prosjektene med tiltak slik at man unngår 
spredning.  
 

 
Bilde 2: Utsnitt som viser lokaliteter av naturmangfold og høy/ viktig verdi 
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E18, Håneskrysset-Gartnerløkka: 
Håneskrysset: Tiltaksområdet ligger langs eksisterende vei og har generelt lite potensial for 
artsrike miljøer og ingen av stor verdi. Det er registrert en lokalitet i nærhet til området av 
stor verdi. Stor typisk sørlandsk eikeskog med verdi A og som er nasjonal viktig men den er 
ikke i konflikt med tiltaket. Verdi: (0) 
Ronakrysset: Flere observasjoner av nær truet arter fra naturbasen rødliste i nærheten av 
krysset. Prosjektet medfør ingen endring. Verdi: (0) 
Sykkelekspressveg Vollevann-Tordenskjoldsgate:  Vollebekken og Prestebekken er begge 
viktige sjøørretbekker og blir i ulik grad berørt av tiltaket. Begge er verdsatt til svært viktig. I 
tillegg er det registrert en viltlokalitet i Otra som består av et viktig beiteområde for 
andefugler. Verdi: (-) 

Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate: 
Ingen funn utover fremmede arter. Verdi: (0) 

Egsbroa (kryssing av Otra Sødal-Eg) 
Det er særlig verdiene knyttet til store trær i parkanlegget rundt sykehuset og den spesielle 
kantvegetasjonen ved elvebredden som vil bli påvirket av prosjektet. Verdi: (-) 

E39, Gartnerløkka-Breimyrkrysset 
Det er registrert i artsdatabanken og naturbasen rødlistet art av typen småsalamander på 
Hellemyr som blir berørt av nytt veganlegg. Verdi: (-) 

Fv456, Lumber – Auglandsbukta – Kjos:  
Sykkelekspressveg Lumber-Auglandsbukta-Kjos: Tiltaket medfører ingen endring av 
naturmangfoldet utover Fiskåbekken. Verdi: (-) 
Kjoskrysset: Landarealet til Kjosbukta naturreservat inngår i planområdet og berøres i liten 
grad. Området er fredet som naturreservat etter lov om naturvern av 19.06.1970. Viktig 
trekkområde for en rekke fuglearter som har verneverdi. Verdi: (-) 

1.3.4 Kulturarv 
Arkeologiske spor, historiske bygninger, plasser og minnesmerker, kulturhistoriske landskap 

 
Bilde 3: Utsnitt som viser kulturarv av høy/ viktig verdi 
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E18, Håneskrysset-Gartnerløkka: 
Håneskrysset: Det er registrert 4 bygninger i SEFRAK-register over eldre bygninger hvorav 
det ene er foreslått revet i reguleringsplanen. Verdi: (-) 
Ronakrysset: Ronakanalen som gammel ferdsel (ID157193) ikke fredet. SEFRAK-bygg i 
området som kan berøres. Verdi: (-) 
Sykkelekspressveg Vollevann-Tordenskjoldsgate: Marin lokalitet i Otra (ID100496) med 
uavklart vernestatus. Verdi: (0) 

Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate: 
Det er i planarbeidet tatt høyde for at SEFRAK-byggene Smiths havnelager og Pir 6 med shed 
skal bevares. Verdi: (0) 

Egsbroa (kryssing av Otra Sødal-Eg) 
Samlet sett har planområdet store kulturminneverdier. Utover masseuttak i fredet område er 
prosjektets virkning i hovedsak visuell for kulturmiljøet. Størst negativ konsekvens for 
enkeltmiljø er knyttet til Eg sykehus: gammel hovedbygning (ID148694), park og båthus. 
Deretter Øvre Elveslette (ID178053). Verdi: (--) 

E39, Gartnerløkka-Breimyrkrysset 
Hensyn til Kvadraturen og Kristiansand kirkegård er begge viktige kulturminner og veier 
tungt. Begge bevares i sin helhet i prosjektet. Verdi: (-) 
 
Fv456, Lumber – Auglandsbukta – Kjos:  
Sykkelekspressveg Lumber-Auglandsbukta-Kjos: arkeologisk kulturminne bolig/ bosetning 
ved Lumber (ID106861). Kjos hovedgård (ID87023). Verdi: (-) 
Kjoskrysset: det er ingen registrerte bevaringsverdige bygninger eller anlegg innenfor 
planområdet. Verdi: (0) 

1.3.5 Naturressurser  
Landbruksareal, gårdsmiljøer og beitelandskap. 

E18, Håneskrysset-Gartnerløkka: 
Håneskrysset: Det er ingen kjente naturressurser innenfor planområdet. Verdi: (0) 
Ronakrysset: Det er ingen kjente naturressurser innenfor planområdet. Verdi: (0) 
Sykkelekspressveg Vollevann-Tordenskjoldsgate: det er ingen kjente naturressurser innenfor 
planområdet. Verdi: (0) 

Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate:  
Det er ingen kjente naturressurser innenfor planområdet. Verdi: (0) 

E39, Gartnerløkka-Breimyrkrysset 
Det er ingen kjente naturressurser innenfor planområdet. Verdi: (0) 
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Egsbroa (kryssing av Otra Sødal-Eg) 
Arealbruken på et delområde er avgjørende for grad 
av konsekvens. Det legges til grunn at det 
resterende arealet skal videreføres som dyrket mark 
i stedet for friområde. Verdi: (-) 

Fv456, Lumber – Auglandsbukta – Kjos:  
Sykkelekspressveg Lumber-Auglandsbukta-Kjos: 
Medfører små inngrep i Kjosjordet og tap av dyrka 
mark. Verdi: (-) 
Kjoskrysset: Ingen landbrukseiendommer berøres av 
tiltaket. Verdi: (0) 

 

 

 

 Steg 4: Samlet vurdering for de ikke-prissatte temaene 
 
Samlet vurdering 
for ikke prissatte 

temaer 

Landskaps-
karakter 

Friluftsliv/ 
byliv 

Natur-
mangfold 

Kultur-
arv 

Natur-
ressurser 

E18, 
Håneskrysset-
Gartnerløkka 

- + - - 0 

Ny Havnegate og 
fv471 Vestre 
Strandgate 

0 + 0 0 0 

Fv, Egsbroa, 
kryssing av Otra 

- + - -- - 

E39, 
Gartnerløkka - 
Breimyrkrysset 

- + - - 0 

Fv456, Lumber – 
Auglandsbukta - 

Kjos 

- 

 

+ - - - 

Samlet vurdering - + - - - 

Tabell 4: samlet alle delstrekk og alle tema . 

 

Bilde 4: Utsnitt som viser viktige lokaliteter 
av naturressurser 
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2 OPPSUMMERT VEKTING FOR DE IKKE-
PRISSATTE TEMAENE. 

 

Tabell 5: oppsummert vektingen for de ikke-prissatte temaene. 

God byutvikling = godt byliv 
 
Effekten av å satse på økt byliv og attraktive byrom kan ikke beregnes i transportmodeller 
eller nyttekostnadsanalyser. Økt attraktivitet i byene er imidlertid viktige argumenter for 
nullvekstmålet, og har stor verdi. Dette temaet tas derfor inn under temaet om ikke-
prissatte virkninger. 
 
Det viktigste virkemiddelet på lang sikt er fokusert og konsentrert arealutvikling. For å få til 
det må byutviklingen innbefatte fokus på byliv og røre i gatene slik at Kvadraturen blir et 

Samlet 
vurdering for 
ikke prissatte 
temaer 

BMA-
grunnlaget 
(KVU/ 
Bypakke 

 

Virkemiddel-
pakke 1 og 2 

Kommentarer 

Landskaps- 
karakter - - Pakkene sine større prosjekter medfører 

omfattende inngrep som vil kunne oppfattes 
negative i ulik grad. 

Friluftsliv/ Byliv + + Pakkene legger opp til mindre bilavhengighet og 
større andel reiser med miljøvennlig transport. 
Tilrettelegging for gående og syklende ved hjelp 
av lengre strekk med sykkelekspressveg bidrar til 
flere folk i sentrum og dermed mer liv og aktivitet. 
Byens attraktivitet øker. 

Naturmangfold - - Pakkene berører naturmangfold negativt men i 
liten grad. De enkelte lokalitetene Vollebekken, 
Prestebekken og Fiskåbekken har alle høy verdi. 
Det samme gjelder Kjos naturreservat. 

Kulturarv - - Pakkene sine større prosjekter kan berøre viktige 
kulturminner og arkeologiske spor i ulik grad. 
Kvadraturen med Smiths havnelager og Pir 6 skal 
bevares samt Kristiansand kirkegård. Ronakanalen 
er gammel ferdsel og berøring av den trekker 
vektingen ned. 

Naturressurser - - Pakkene berører to jordbruksarealer, ett på Kjos 
og ett på Eg. 
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levende bysentrum. Det er mye hyggeligere å oppholde seg i byen når det er flere som gjør 
det samme. Attraktiviteten til byen øker når opphold i gatene oppfattes som trygt. Trygghet 
er avgjørende for alle grupper. Et levende bysentrum skal by på opplevelse, mangfold og 
utfoldelse. I byen ønsker man at mange mennesker skal bo, jobbe, handle og leve.  
 
Etablering av parkeringshus og samtidig sanering av parkeringsplasser i gatene begrenser 
bil- og letekjøring i bygatene og man oppnår bedre luftkvalitet og mindre støy. Sanering og 
fjerning av gateparkeringsplasser gjør det mulig å omforme dagens forholdsvis store kjøre- 
og trafikkarealer til «grønne» områder til utvikling av en mer attraktiv og trivelig by til glede 
for gående og syklende samt opphold i bygatene. Gategrunn/ byrom kan rustes opp, man 
kan skape gode bymiljø og legge til rette for aktivitet i gatene. Gående og syklende må gis 
høyere prioritet i enkelte av bygatene og bilene må få en mindre dominant rolle. 
 
Utbyggingen av Gartnerløkka vil løse mye av dagens trafikkutfordringer. Økte bomsatser, 
parkeringsavgifter og lavere kollektivsatser vil også bidra til færre biler og bedre miljø.  

 

 

Kildeliste: 
• Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen (2011) 
• E18 Timenes-Rona vest, Håneskrysset – fullt kryss. Reguleringsplan (2013) 

PlanID:1353  
• Konsekvensutredning av trasevalg, E18 Vollevann-Oddemarka, sykkelekspressveg 

(2015) PlanID: 1398 
• Konsekvensutredning av trasevalg, E18 Oddemarka-Tordenskjoldgate, 

sykkelekspressveg (2015) PlanID:1395 
• Ny Havnegate og fv471 Vestre Strandgate. Planbeskrivelse (2017) PlanID: 1448 
• Eg-Sødal. Ny bru. Ikke-prissatte konsekvenser (2016) PlanID:1429 
• E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset, planbeskrivele (2014) PlanID: 1384 
• Konsekvensutredning, E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet (2014) PlanID: 1380 
• Rv456 Vågsbygdveien. Konsekvensutredning (2006) 
• Fv456/457 Vågsbygdveien/Holskogveien, planbeskrivelse (2014) PlanID: 1292 
• Kommunedelplan for sykkelekspressveg i Kristiansand, planbeskrivelse (2015) 
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