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Konseptvalgutredning 

for 

Kristiansandsregionen
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Konseptvalgutredning i samferdselssektoren

• Er en utredning av transportbehov og andre samfunnsbehov og analyserer ulike 
prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter). 

• Hensikten er å vurdere alternative måter å løse transportbehov på og beslutte om man 
skal starte planlegging etter plan- og bygningsloven.

• Gjennomføres for store investeringer og i tidlig fase

• KVU består av fire hoveddeler: 

– Behovsanalyse 

– Strategidokument (mål) 

– Kravdokument 

– Alternativanalyse 
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KVU

KS1

Konseptvalgutredning (Statens vegvesen)

Ekstern kvalitetssikring av KVU 

(Eksternt firma)

Regjeringen

Roller og oppgaver

Regjeringsnotat

Anbefaling

(Samferdselsdepartementet)

Høring
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KS1 er aktuelt for

1. Transportkorridorer som binder ulike deler av 

landet sammen og til utlandet.

2. Enkeltstående prosjekt som legger føringer på 

fremtidig valg av korridorløsning

3. Transportsystem i større byområder

4. Geografisk områder med omfattende og komplekst 

transportsystem

Alle prosjekter/pakker over 500 mill kr
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Hvorfor blir vi avkrevd en dokumentasjon på at vi 

har funnet et godt prosjekt før vi kan starte 

planlegging?
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2006: 
Kommunedelplan vedtatt 

av MD.

KVU selv om 

det finnes 

vedtatt 

kommunedel-

plan
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Bakgrunn

• Regionalt samarbeid i Kristiansandsregionen

• 4-årig belønningsavtale med staten

• Vedtatt kommunedelplan for E39

• Nye EU-regler for kryss i tunnel

• Sterk trafikkvekst øst for Kristiansand

• Ny E18 Grimstad – Kristiansand 

• Framtidens byer

• Lokale planer og vedtak: vekst og miljø
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Norges 5. største by

•Miljøutfordringer

•Vekst

•Internasjonalt rettet næringsliv

•Reindustrialisering
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Norges 5. største by

•Miljøutfordringer

•Vekst

•Internasjonalt rettet næringsliv

•Reindustrialisering

Nav i transportsystemet

•Utenlandskorridor U3 

•E39 

•E18

•Rv 9 (korridor 4C)

•Rv 41 

•Rv 451
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Hva er behovet på dette 

stedet – og hvordan kan vi 

best tilfredsstille det?
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Spesielt for Kristiansandsregionen

• Internasjonalt rettet næringsliv med behov for regelmessig og rask 

kontakt med kontinentene. NODE og EYDE-nettverkene.

• Baneheitunnelen: 1 av 3 i Norge med et risikobilde preget av kryss 

i fjell og stor trafikkmengde. Sykehuset har bare en vegtilknytning, 

og den er via Baneheia. 

• Transportknutepunkt innland/utland, nord/sør, øst/vest og ikke 

minst sør/vest over havna.

• Miljøambisjoner. De billige løsningene er allerede gjennomført….

• Kjempevekst i biltrafikken øst for sentrum



15

Sårbart vegnett

• Lokaltrafikk og fjerntrafikk på samme vegnett

• Det skjer mange småulykker

• Det finnes få omkjøringsmuligheter

• Deler av systemet har høy risiko 
(Baneheitunnelen) 

• Stor sommertrafikk

Kilde: NRK (Foto: Leif Dalen/NRK)

Kilde: Fvn (Foto: Jon Anders Skau) 
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Dokumentere at vi har 

funnet et godt prosjekt!
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• Transparens og konsistens med tanke på behovsvurderinger, 

mål, krav og konseptvurderinger.

• En vurdering av både areal- og transportspørsmål, inkludert 

langsiktig transportmiddelfordeling, restriktive tiltak overfor 

trafikken, framtidige investeringsbehov, jordvernhensyn og 

forhold knyttet til klimagassutslipp. 

• Hvordan ulike arealbruksscenarier virker inn på 

transportsystemet, herunder foreta en særskilt vurdering av 

kjøpesenterproblematikken.

Mandat for Kristiansandsregionen
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metodikk

• Kan vi imøtekomme behovene uten å bruke penger?

• Kan vi imøtekomme behovene ved å bruke bare litt penger?

• Hvis vi må bruke mye penger, hva er da best?
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Konseptvalgutredning – innhold

• Situasjonsbeskrivelse

• Behovsanalyse 

• Samfunns- og effektmål

• Krav til løsningene

• Løsningsmuligheter/konsepter

• Effekter

• Anbefaling om videre planlegging
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Samfunnsmålet

Kristiansandsregionen skal i 2040 være et 

knutepunkt i en mer attraktiv bolig- og 

arbeidsmarkedsregion hvor 

transportetterspørselen håndteres på en 

mer effektiv og miljøvennlig måte enn i dag.
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Prosjektutløsende behov

• Bedre fremkommelighet i rushtiden fra vest og nord på de nasjonale transportkorridorene 
E18/E39 (rute 3) og Rv 9 (rute 4C), og bedre kobling mellom disse og forbindelsen 
til Danmark (korridor U3).

• Å utvikle transportsystemet slik at det kan ivareta fremtidig transportvekst i regionen på 
en forutsigbar måte.

• Redusert bruk av privatbil på reiser innenfor byområdet
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Verksteder og samarbeidsgruppemøter
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Det lokalpolitiske svaret

Hovedmålet i regionplanen er å utvikle en 
sterk og samlet landsdel som er 
attraktiv både for bosetting og 
næringsutvikling. Vi tror det er størst 
muligheter for å nå målet dersom vi har et 
spesielt fokus på å videreutvikle regionens 
sterke sider.

Planen har fem hovedsatsingsområder:

• Klima: Høye mål – lave utslipp.
• Det gode liv: Agder for alle.
• Utdanning: Verdiskaping bygd på 

kunnskap.
• Kommunikasjon: De viktige 

veivalgene.
• Kultur: Opplevelser for livet.
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Det lokalpolitiske svaret
• Balansert vekst

• Kollektivbasert utbyggingsmønster

• Det er en stor utfordring å tilrettelegge for høy 
befolkningsvekst samtidig som veksten i biltrafikken 
begrenses og de viktigste frilufts- og jordbruksarealene spares 
for utbygging. Med økt fokus på klimatrusselen er det en viktig 
oppgave å legge forholdene til rette for mindre bilbruk. For at 
dette skal være mulig må flere få tilgang til et godt 
kollektivtilbud. Det er derfor nødvendig at utbygging planlegges 
langs kollektivakser og at nye utbyggingsområder blir så store 
at det skapes kundegrunnlag for et godt kollektivtilbud. I 
etterkrigstiden har hensynet til jordvern i mange tilfeller ført til 
utbygging av spredte boligområder oppe på heiene. Med en 
slik utbyggingsstruktur er det bortimot umulig å gi alle et godt 
kollektivtilbud. I flere tilfeller har vi sett at statlige målsettinger 
har vært i innbyrdes konflikt. Gjennom et felles arealplanarbeid 
for Kristiansandsregionen har man tilstrebet å finne den riktige 
balansen mellom vern av arealer og hensynet til et 
transporteffektivt og miljøvennlig utbyggingsmønster.



28

Nasjonal politikk (NTP)

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er:

Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker 
samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling.
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Konseptene skal ses opp mot

• Arealstrategier

• Næringsstrategier, spesielt kjøpesenteratableringer

• Nasjonale mål som jordvern og reduksjon av klimagassutslipp
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Arealstrategier

• Kunne vært et konsept i seg selv

• Fokuserer på robusthet



31

Næringsstrategier

• All vekst i bybåndet

• All vekst i Sørlandsparken

• All vekst i småsteder omkring
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Konseptene

• Restriktivt

• Kollektiv

• Sykkel

• Begrenset vegutbygging (skadebegrensing)

• Vedtatt kommunedelplan

• Bymotorveg

• Omkjøringsveg
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•Bompenger

•Rushtidsavgift

•Vegprising

•Parkeringsrestriksjoner

•Parkeringslettelser i sentrale strøk



34

Kollektivkonsept

•Frekvens

•Hinderfri framføring

•Nye metroruter
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Sykkelkonsept

•Hinderfri framføring

•Separering

•Tetthet i nettet

•Ny vedlikeholdsstandard
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•Økt krysskapasitet

•Fjerne flaskehalser

•Trafikksikkerhetstiltak

•Bedre tilgjengeligheten til sykehuset
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•Vedtatt kommunedelplan for E39

•Vedtatt kommuneplan og vedtatt reguleringsplan til flyplassen

•Vedtatt reguleringplan for ny g/s-bru over Otra
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Anbefalt konsept under utvikling

• Blir satt sammen av elementer fra de ulike rene konseptene

• Noen foreløpige refleksjoner

– Vegprising drar i retning av kortere reiser

– Bompenger og rushtidsavgift kan dra i retning av bytte av reisemiddel

– Vegprising opphever problemet med innenfor eller utenfor en ring, og er bedre enn rushtidsavgift og 
bompenger med tanke på likebehandling

– Kollektivkonseptet har liten effekt alene og driftskostnadene er store

– Konkurranseflaten mellom sykkel og buss blir i lys av punktet over mer interessant.

– Å flytte biltrafikk bort fra dagens hovedveg gir plass for kollektivfelt

– Baneheitunnelen bør ikke få økt trafikkmengde

– Kan billigere og lettere tilgang til parkering i sentrum bidra til kortere kjørelengde og dermed reduserte 
utslipp?
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Anbefalt konsept under utvikling

• Det kommer til å ta  tid å gjennomføre en samlet pakke

• Robusthet viktig 

– I forhold til tid

– I forhold til befolkningsutvikling

– I forhold til teknologisk utvikling

– I forhold til lovendringer

– I forhold til konjunkturer

– I forhold til politisk utvikling (vi skal igjennom både ett og to og tre valg….)
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