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1 Bakgrunn 
Rambøll har på oppdrag fra Kristiansand kommune utarbeidet forslag til vegtraseer 
mellom Marviksletta og Vige. Formålet med oppdraget har vært å skissere løsning-
er for en vegforbindelse som knytter sammen de to planområdene områdeplan 
Marviksletta og kommunedelplanen Ytre ringveg. Endelige traseer og kryss skal 
danne grunnlag for reguleringsplan eller inngå i kommunedelplan for Kongs-
gård/Vige havneområdet. COWI er engasjert av Kristiansand havn for å vurdere 
hvilke konsekvenser de foreslåtte traseene har for havna. 
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2 Vurderte tema 

2.1 Tidsperspektiv 
Vurderinger av ulike trasevalg og kryssløsninger er gjort på kort sikt og på lang 
sikt. Ferdigstillelse av ytre ringveg, utbyggingstakt av Marvikssletta og flyttingen av 
Kristiansand havn er variabler som er vanskelige å tidfeste. Det er mulig å gi gode 
anslag på trafikktall 10-15 år frem i tid, men utover dette blir usikkerhetene både på 
trafikktall og ytre faktorer så store at man må begrense detaljeringsgraden til å 
gjelde på overordnet nivå. Selv om et langt tidsperspektiv medfører en lavere treff-
sikkerhet i prognoser og trafikkberegninger, er det svært relevant å se på konse-
kvenser på lang sikt. Da traseen mellom Vige og Marvikssletta foreslås lagt i tun-
nel, kan vi legge til grunn at denne traseen vil være en del av det fremtidsscenariet 
vi kaller lang sikt. 

Vi har definert kort sikt til 2025-2045, slik at vi kan knytte vurderingene opp mot 
modellkjøringene utført av Rambøll 11.01.2015. Til vurderinger på lang sikt har vi 
lagt til grunn at Marvikssletta er fullt utbygd, ytre ringveg er etablert og benyttet tra-
fikktall for 2065 for havnetrafikken. Usikkerhet i trafikktall og ytre faktorer gjør at det 
scenariet vi kaller lang sikt er strekker seg over perioden 2045 til 2065. 
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2.2 Havnas trafikkutvikling i Kongsgård/Vige  
I havneplanen operer man med årstallene 2025, 2045 og 2065. Ut fra beregninger 
utført av COWI 14.11.14 vil havnetrafikken i seg selv ikke generere trafikkproble-
mer, selv om den dimensjonerende timetrafikken kan komme opp i 440 kjøretøy i 
2065.

 

Tabell 1 Trafikkprognose Havnetrafikk Kristiansand havn 

Dersom man leder trafikken fra en ny bydel gjennom Vige, vil det være et tids-
spørsmål før trafikkøkningen på denne nye traseen vil føre til overbelaste kryssløs-
ninger i Vige, og vesentlig redusert fremkommelighet for Havnetrafikken. Det er 
derfor ikke relevant å operere med en mellomperiode på 2035 til 2050. En ny trase 
mellom Marvikssletta og Vige vil kunne avvikle trafikken et gitt antall år etter etable-
ring, men gradvis få redusert avvikling. Frem til 2025-2045 vil trafikken være hånd-
terbar, men økende, og frem mot slutten av perioden vil trafikken nærme seg et 
nivå som vil påvirke havnetrafikken negativt og være til hinder for havnetrafikken. 

Fra 2045-2065 vil trafikken fra Marviksletta til Vige være så stor at den vil påvirke 
hele kryssløsningen i Vige samt påkjøring/avkjøring fra E18, da trafikkmengde er 
for høy å håndtere for en 2-felts vei, og dette vil forplante seg videre i hele syste-
met og kryssløsninger/rundkjøringer. Dette vil være svært uheldig for havnetrafik-
ken. 

Ut i fra trafikkberegningene kan vi anslå hvilke faktorer som styrer når trafikkavvik-
lingen vil bli uakseptabel.  

Scenarie 1, Trafikken på E18 vil holde seg under kritisk nivå og kryssløsninger i 
Vige vil ha akseptabel trafikkflyt. Ny trase til Marvikssletta vil få en trafikk på opp 
mot 16.000 ÅDT og dette fører til avviklingsproblemer som vil spre seg til både Vi-
ge og Kongsgård. Dette vil ifølge Vianovas beregninger skje hvis man bygger ut 
Marvikssletta etter gjeldende områdeplan. Tidspunktet for uakseptabel trafikkavvik-
ling for havna er i dette scenariet knyttet til utbyggingstakten på Marvikssletta. 

Scenarie 2, Trafikken på E18 vil nå et kritisk nivå og det vil være lite kapasitet i 
kryssløsninger i Vige. Trafikken fra Marvikssletta vil holde seg under kritisk grense 
for en to-feltsveg. Kombinasjonen av trafikken fra Marvikssletta, havna og E18 vil 
overbelaste kryssløsningene i Vige og føre til avviklingsproblemer. I dette scenariet 
vil tidspunktet for uakseptabel trafikkavvikling være koblet til den generelle trafikk-
veksten på E18. 
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Uavhengig av utløsende faktor for når trafikkavviklingen vil bli redusert til et ikke 
akseptabelt nivå så er hovedproblemet at det totalt vil bli for mye trafikk i et punkt. 
Med de prognosene som foreligger nå så ser det ut til at man ikke kan legge en ny 
to-feltsveg til Vige, uten at dette på sikt vil føre til redusert trafikkavvikling for trafikk 
til og fra havna.  

 

 

  

 

2.3 Usikkerheter i beregningsgrunnlag 
Kapasitetsberegninger utført av Rambøll 01.11.2015 er gjort etter anerkjente be-
regningsmetoder og turproduksjon er beregnet ut i fra omforente forutsetninger. 
Aimsun beregningene er utført uten bomring og uten trafikk generert fra Mar-
vikssletta da avvisningseffekten av bomringen overgår trafikkgenereringen fra Mar-
vikssletta. For 2025 er usikkerhetene i beregningsgrunnlaget relativt lave så det er 
høy grad av sannsynlighet at det modellberegningene gir et riktig bilde av trafikksi-
tuasjonen.  

På generelt grunnlag er trafikkberegninger 30 år frem i tid heftet med en høy grad 
av usikkerhet. Hvis man ser på Aimsunberegninger kjørt av Rambøll 01.11.2015 
for 2045 viser alle alternativene K1, K2 og K3 at den nye traseen vil ha høyeste 
grad av fremkommelighet i det punktet den kommer ut i Vige. ÅDT beregnet i 
Rambølls rapport viser at den nye vegen vil ha en trafikk på ca. 7000 kjt. i 2045. 
Ser vi på trafikkberegninger utført av Vianova 05.03.2015 vil det med en fullt ut-
bygd plan i Marvikssletta være overbelastning på ny trase og redusert fremkomme-
lighet. Disse beregningene er beregnet i en Contram modell for Kristiansand som 
Vianova har tilpasset utbyggingsvolumene i reguleringsplanen for Marvikssletta. Vi 
kjenner ikke bakgrunnen for at samme veg vises med så ulik ÅDT. For å ivareta 
havnas behov for god trafikkavvikling må vi legge de høyeste trafikkprognosene til 
grunn. Det er også nødvendig med god fremkommelighet på vegforbindelser til 
havna på grunn av beredskapsmessige forhold. 

2.4 Vegklasse 
Rambøll foreslår i sin rapport av 03.11.2015 å etablere ny veg som A2 veg og tun-
nelklasse C. Vegen skal betjene et område som er regulert til bo-
lig/kontor/tjenesteyting. Reguleringsformålene som vegen skal betjene og trafikk-
mengden tilsier en annen vegklasse enn A2 veg. Rambøll legger til grunn at vegen 
i 2045 har en ÅDT på ca. 7000. Trafikkberegningene til Vianova 05.03.2015 viser 
en ÅDT som kan bli opptil 15 900. For å sikre at den nye forbindelsen kan håndtere 
trafikken som blir generert bør det vurderes en annen vegklasse og tunnelklasse. 
For liten dimensjonering av denne forbindelsen kan føre til tilbakeblokkeringer bå-
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de på Vige- og Marvikslettasiden. Dette vil være mest kritisk på Vige-siden hvor 
tilbakeblokkeringer på E18 innebærer risiko for alvorlige ulykker.  

2.5 Plangrense 
Kristiansand Havn har i sitt tidligere innspill til kommunedelplanen ytre ringveg da-
tert 15.06.15 bedt om at plangrensen utvides slik at den grenser til områdeplanen 
for Marvikssletta. Dette for å sikre at havnas vegtrase og påkobling til E18 blir vur-
dert ut fra et helhetsperspektiv. Statens vegvesen skriver i sitt svar at det ikke er 
aktuelt å utvide plangrensen men anerkjenner at det vil bli en utfordring å koble en 
ny vei inn til Marvikssletta på i Vige. 

2.6 Jernbanespor / godsspor 
I de tre forslagene til Rambøll er det forutsatt at vegen løftes slik at den ikke kom-
mer i konflikt med et eventuelt jernbanespor til havna. Det er også tatt hensyn til 
eksisterende næringsvirksomheters arealbehov i Vigeveien. 

2.7 Trafikk 
Trafikkbergeninger fra Vianova datert 20.01.15 viser at Vige kan få en trafikkstrøm 
på 15 900 ÅDT som følge av en ny bydel på Marvikssletta. Ved full utbygging av 
havnearealene som vist i havneplanen vil havna generere en ÅDT på 3 649. 

For Havna er det særdeles viktig at koblingen mellom Havna og E18/E39 har god 
kapasitet, forutsigbar avvikling og at trafikksystemet er lettlest. 

Dette er en utfordring at utkjøring fra havn treffer i det punktet hvor man skiller E18 
fra ny Ytre Ringvei. Her er det mange funksjoner som skal inn, og trafikkmaskinen 
som oppstår med bakgrunn i dette blir komplisert. Det er en stor utfordring å få det-
te til å bli et lettlest og trafikksikkert system.  

Vei 4100, 4200 og 4300 i de respektive forslagene fører trafikk fra en belastet Øst-
re Ringvei og østre del av Lund ut på E18 i østgående retning. Dette kompliserer 
situasjonen i området ytterligere. 

2.8 Byggehøyder vei 
Det må påpekes at i alle tre forslag er ny vei lagt på en veldig lav kotehøyde (2-
3moh). Dette er kanskje for å ikke få konflikt med dagens kotehøyder for havn og 
eksisterende veier, men med tanke på havnivåstigning er dette svært uheldig. Man 
bør passe på at selv om man velger et havnenivå som ligger på koter der man kan 
forvente at man kan få oversvømmelser ved stormflo/springflo, særlig med tanke 
på havnivåstigning, bør man ikke legge opp til at annen infrastruktur og vei legges 
like lavt. Havneareal må man forvente å heve ved havnivåstigning. Dette handler 
om hva som er mest hensiktsmessig med tanke på drift. Her er lavt nivå en fordel 
som opphever ulempene med en lav kotehøyde.  
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Man burde ikke tenke på samme måte når det gjelder vei og infrastruktur, hvor 
man har muligheten til å planlegge for fremtiden, og hvor en oversvømmelse vil få 
konsekvenser for andre enn kun havnetrafikk. 

2.9 Beredskapsmessige forhold 
De tre forslagene ivaretar alle beredskapsmessige forhold på en tilstrekkelig måte 
på kort sikt. På lang sikt kommer det an på om trafikkmengden. Ved en ÅDT på 
opp mot 15 000 risikerer man at det kan bli fremkommelighetsproblemer i kob-
lingen mellom Vige og E18. Fremkommelighetsproblemer her vil gi redusert sikker-
het som følge av økt responstid til havna. 

2.10 Trasé gang- og sykkelsti 
Hovedplasseringen av trasé for gang- og sykkelsti er tilnærmet lik i de presenterte 
forslagene. I alternativ A ligger deler av traséen mellom område B2 og B3. Dette 
mener vi er et dårlig alternativ, og at man helle bør velge trasé som vist i alternativ 
B. 

Det er også svært viktig at man opprettholder at trasé for gang og sykkelsti legges 
utenfor havneområde, slik det er vist i Rambølls forslag. Gang og sykkelvei bør 
ligge nord for Ringåsen, slik at denne er separert og adskilt fra Havnevegen, slik at 
gående/syklende og havnetrafikk holdes separert. Dette er viktig med tanke på 
sikkerhet for myke trafikanter. Dette bør derfor videreføres i videre arbeider. 

2.10.1 Alternativ A – C105 

 
Figur 1: Eksisterende reguleringsplan som underlag for tegning C105 
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I dette forslaget til trasé, vil gang- og sykkelstien gå mellom område B2 og B3 og 
dele disse opp. Enden på gang- og sykkelstien ender langs Havneveien, noe som 
ikke er ønskelig. 

2.10.2 Alternativ B – C106 

 
Figur 2: Eksisterende reguleringsplan som underlag for tegning C106 

 
Fordelen med trasévalget i dette alternativet, er at man får gang- og sykkelvei i 
bakkant av bebyggelse i B2. Gang- og sykkelveien kommer også inn på Havne-
veien lengre ut mot kryss enn i løsning A, og man får et kortere strekk hvor denne 
følger Havneveien. Alternativ B vurderes derfor til å være den beste løsningen for 
Havnas interesser. 

2.11 Vurdering forslag til traséer 
De ulike alternativene, A med rundkjøring, B med oval rundkjøring og C med T-
kryss er alle like i vest. Faktorene som vurderes er trafikkflyt, mulige interessekon-
flikter og arealtap/muligheter for fremtidige utvidelser. 
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2.11.1 Alternativ A – C101 

 
Figur 3: Eksisterende reguleringsplan som underlag for tegning C101 

 

Alternativ A som går i kulvert under næringsområdet i Vigeveien og kobles med 
Havneveien i ordinær rundkjøring er ikke ønskelig for Havna. Rundkjøringer krever 
relativt like trafikkmengder i armene for å gi jevn avvikling for de ulike trafikkstrøm-
mene. Spesielt morgenrush vil antagelig gi dårlig fremkommelighet for trafikk inn 
og fra havneområdet da det vil være mye trafikk fra Marvikssletta som skal østover 
mot sørlandsparken. Lesbarheten i trafikksystemet med to rundkjøringer med så 
liten avstand vil være lav. 

Arealmessig er ulempene ved dette forslaget at man her beslaglegger mye areal i 
område H3 og deler av B2, noe som kan vanskeliggjøre en eventuell utvidelse av 
havneareal i disse områdene. Forslaget er det som beslaglegger mest havneareal 
som er aktuelt for utvidelse av de fire forslagene. 

Det sees som positivt at vei 4100 er lagt lengst nord i dette forslaget, og at denne 
ligger i kulvert under B2. 
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2.11.2 Alternativ B – C102 

 
Figur 4: Eksisterende reguleringsplan som underlag for tegning C102 
 

Alternativ B med oval rundkjøring vil gi de samme fremkommelighetsproblemene i 
morgenrush som alternativ A. En oval rundkjøring gir et ukjent kjøremønster for 
mange og lesbarheten vil ikke være optimal for trafikantene. 

Forslaget beslaglegger også mye areal for en fremtidig utvidelse av havnearealet i 
områdene H3 og B2. Vei 4200 ligger også noe nærmere havnearealer enn i alt. A. 
Samt at internvei i område B1 tar mye areal. Totalt sett gjør dette at arealmessig er 
forslaget svært lite fordelaktig for havna. 

Det sees på som positivt at man har plassert vei 4200 i bakkant av B2. Dette gjør 
at område B1 og B2 får et større samlet areal uten oppdeling.  
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2.11.3 Alternativ C – C103 

 
Figur 5: Eksisterende reguleringsplan som underlag for tegning C103 
 
Alternativ C som er et T-kryss med forkjørsrett for havnetrafikken vil være den bes-
te trafikkløsningen for havna på kort sikt. Forkjørsretten gir havnetrafikken god og 
forutsigbar fremkommelighet og kryssløsningen er lettlest for trafikantene som skal 
til og fra havna. Alternativ C legger heller ikke føringer for utviklingen av nærings-
områdene i Vige. Det er svært sannsynlig at dette arealet på sikt vil være mer at-
traktivt å benytte til havnerelatert virksomhet.  
 
T-kryss løsningen kommer best ut for trafikkflyt for alle trafikantgrupper i Rambølls 
beregninger for 2045. Modellberegningene utført av Rambøll viser at T-krysset for-
hindrer at trafikken fra Marvikssletta overbelaster rundkjøringen. Forsinkelsen som 
T-krysset gir gjør også at flettingen inn på den tungt trafikkerte E18 går bedre.  
 
Opp mot 2045 viser trafikkberegninger fra Vianova markant høyere trafikk på en ny 
trase mellom Vige og Marvika. En trafikkbelastning på opp mot 16 000 kjøretøy i 
havnevegen vil gi fremkommelighetsproblemer i Vige og mulig ut på avkjørings-
rampene på E18. 
 
Forslaget er også det som beslaglegger minst mulig arealer med tanke på en mu-
lig, fremtidig utvidelse av havnearealer i H3, B1 og B2. Det som er negativt er at 
vei 4300 er nærmest havnearealet i dette forslaget. 
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2.11.4 Alternativ D – C104 

 
Figur 6: Eksisterende reguleringsplan som underlag for tegning C104 
 
Alternativ D som er et T-kryss med forkjørsrett for havnetrafikken vil ha omtrent 
samme konsekvenser for havna som i alternativ C. Forkjørsretten gir havnetrafik-
ken god og forutsigbar fremkommelighet og kryssløsningen er lettlest for trafikan-
tene som skal til og fra havna. Alternativ D legger noen føringer for utviklingen av 
næringsområdene i Vige. Det er sannsynlig at dette arealet på sikt vil være mer 
attraktivt å benytte til havnerelatert virksomhet. Foreslått trasé vil påvirke hvordan 
disse arealene kan utnyttes. 
 
T-kryss løsningen kommer best ut for trafikkflyt for alle trafikantgrupper i scenarie 
2045. Modellberegningene utført av Rambøll viser at T-krysset forhindrer at trafik-
ken fra Marvikssletta overbelaster rundkjøringen. Forsinkelsen som T-krysset gir 
gjør også at flettingen inn på den tungt trafikkerte E18 går bedre.  
 
Opp mot 2045 viser trafikkberegninger fra Vianova markant høyere trafikk på en ny 
trase mellom Vige og Marvika. En trafikkbelastning på opp mot 16 000 kjøretøy i 
havnevegen vil gi fremkommelighetsproblemer i Vige og mulig ut på avkjørings-
rampene på E18. 
 
Forslaget beslaglegger noe mer arealer til vei med tanke på en mulig, fremtidig 
utvidelse av havnearealer i B1 og B2. Vei 4400 kan i denne løsningen legges 
lengre nord enn i alternativ C, noe som kan være positivt med tanke på en fremti-
dig utvidelse av havn inn i Ringåsen. Dette veier imidlertid antakeligvis ikke opp for 
tapet av areal i B1 og B2, som er lettere tilgjengelige arealer som ikke krever 
samme grad av terrenginngrep.  
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3 Konsekvenser av foreslåtte trasevalg for 
havnetrafikken 

3.1 Konsekvenser på kort sikt 
På kort sikt med fokus på årene rundt 2025 kan man med høy sannsynlighet si at 
alternativ C med T-kryss og forkjørsrett for Havnetrafikken vil være en tilfredsstil-
lende løsning for havnetrafikken. Mot årene 2045 er det en risiko for at økende tra-
fikken generert fra Marvikssletta kan redusere fremkommeligheten i fremtidige 
kryssløsninger i Vige, eventuelt i kombinasjon med lite kapasitet på E18. For len-
ken Marvikssletta - Vige vil den maksimale trafikken være begrenset oppad til ka-
pasiteten til to-feltsvegen. Hvis trafikken blir så høy at man nærmer seg kapasitets-
grensen for vegen som ligger på 14-15 000 kjøretøy vil tilbakeblokkeringer ut i 
rundkjøringen i Vige føre til redusert fremkommelighet for havnetrafikken i alle ret-
ninger unntatt retning vest via ytre ringveg. 

3.2 Konsekvenser på lang sikt 
På lang sikt med full utbygging av Marvikssletta vil det bli avviklingsproblemer på 
en to-feltsveg mellom Vige og Marvikssletta. Avviklingsproblemene vil forplante 
seg ut i Vige rundkjøringen og det kan oppstå fare for kødannelser i avkjøringsfel-
tene på E18. Uansett om kryssløsningen er T-kryss eller rundkjøring i en eller an-
nen form vil ikke en to-feltsveg være tilstrekkelig for å avvikle en trafikkstrøm på 
opp mot 16 000 kjøretøy i tillegg til de 3600 kjøretøyene som skal inn og ut fra 
havna. 

COWI mener konsekvenser av en to-feltsveg som skal betjene en ny bydel og 
havnetrafikken ved Vige tilsier at man må vurdere om dette er den beste løsningen 
på lang sikt. 
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4 Konklusjon 
 

Kapasitetsberegningene utført av Rambøll trekker frem alternativ C (C103) som det 
alternativet som gir best trafikkavvikling på kort sikt og mot 2045, ikke bare for 
havnetrafikken men for alle trafikantgruppene.  

Cowi er enig i at alternativ C er det alternativet som best oppfyller havnas mål for 
vegtilknytning til E18/E39 på kort sikt men er uenig at dette er en god løsning på 
lengre sikt grunnet større ÅDT enn Rambøll legger til grunn. COWI legger Viano-
vas beregninger til grunn. 

Når det gjelder gang- og sykkelsti, mener COWI at alternativ B (C106) er den 
traséen som vil være mest gunstig for havnas interesser.  

Vurdert mot havnas fremtidige muligheter for utvidelse vil man da få det kombiner-
te forslaget som vist på figur 7 under. 

 
Figur 7: Eksisterende reguleringsplan som underlag for tegning C103 og C106 
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Konsekvensene av en ny forbindelse mellom Marvikssletta og Vige i form av to-
feltsveg vil på lang sikt føre til redusert fremkommelighet for havna i alle retninger 
unntatt mot vest via ytre ringveg. På lang sikt vil det være stor trafikk på E18 og en 
trafikkstrøm på opptil 16000 kjøretøy fra Marviksletta vil gi redusert fremkommelig-
het og mulig tilbakeblokkeringer på E18.  

På lang sikt vil en to-feltsveg fra Vige til Marvikssletta være til hinder for effektiv 
trafikkavikling til og fra havna i Kongsgård og redusere beredskapssikkerheten 
grunnet økt responstid. 

Før man planlegger en to-feltsveg med tunnel fra Marvikssletta til Vige bør man 
utrede de langsiktige konsekvensene dette får for trafikkavviklingen i Vige og E18.   
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