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1. INNLEDNING 

Ytre ringveg skal bygges rundt Kristiansand for å avlaste E18 og E39 som går gjennom Kristian-
sand sentrum. Denne ringvegen er en av flere tiltak som er anbefalt gjennomført i regjeringens 
vedtak av konseptvalgutredningen for Kristiansandsregionen i juli 2012. I april 2014 ble det be-
stemt at vegen skal planlegges sammenhengende fra Vige i Kristiansand kommune til Volleberg i 
Songdalen kommune.  
Formålet med konsekvensutredningen er å få fram konsekvensene de ulike korridorene vil med-
føre slik at dette kan legges til grunn for valg av riktig korridor som inngår i vedtaket av kommu-
nedelplan. 
 
 

1.1 Transportanalyse 
Det er utført en transportanalyse og sammfunnsøkonomiskanalyse (selvstendig rapport) av de 
ulike korridorene for E18/E39 Ytre ringveg fra Vige til Volleberg. Transportanalysen er utført med 
regional persontransportmodell for Agder (DOM Agder).  
 
Analysen er utført for 0-alternativet og de seks korridorer på strekningen Vige – Volleberg som er 
beskrevet i planprogrammet: 
 
• Sort korridor (80 km/t Vige-kryss v. rv. 9 og 110 km/t kryss v. rv. 9-Volleberg) 
• Lilla korridor (80 km/t Vige-kryss v. rv. 9 og 110 km/t kryss v. rv. 9-Volleberg) 
• Rød korridor (110 km/t Vige-Volleberg) 
• Grønn 1 korridor (110 km/t Vige-Volleberg) 
• Grønn 2 korridor 
• Blå korridor (110 km/t Vige-Volleberg) 
 
De forskjellige korridorer er skissert Figur 1. 
 

 
Figur 1 Korridorene for de ulike scenariene 

 
De seks korridorene er utredet i sin helhet. Etterfølgende er de grønne delstrekningene (G1 og 
G2) kombinert til nye korridorer sammen med en ny linjeføring som følger sort og lilla fra Vige til 
Bjørndalen gård, og herfra føres den lengere nordover og krysser Otra i samme punkt som blå og 
grønn korridor. Det er to variasjoner av denne nye linjeføring hvor den ene er i tunnel øst for 
Otra og den andre er i tunnel vest for Otra. I tillegg er det sett på en del andre kombinasjoner 
som er silt ut underveis i prosessen. Det henvises til hovedrapporten for kommunedelplan med 
konsekvensutredning E18/E39 Ytre ringveg for ytterligere opplysninger om dette. 
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Resultatene av transportanalysen er tatt inn i EFFEKT, som er Statens vegvesens beregnings-
verktøy for prissatte konsekvenser/nyttekostnadsanalyser. Resultatene fra EFFEKT er beskrevet i 
en egen rapport. 
 
Ved siden av denne fagrapporten er det utarbeidet en notat om den trafikale situasjonen i Egs-
området og ved sykehuset. Notatet belyser de trafikale effekter av utbygging av sykehuset og 
resten av området samtidig med etablering av lokalvegbrua over Otra og Ytre ringveg.  
 
 

1.2 Alternativ 0 – referansealternativet 
Konsekvensene av et tiltak framkommer ved å måle forventet tilstand etter tiltaket mot forventet 
tilstand uten tiltak. Man må ha en referanse for å si noe om konsekvens. 
 
Referansen som alle alternativer skal sees i forhold til, betegnes alternativ 0. En beskrivelse av 
alternativ 0 tar utgangspunkt i dagens situasjon, og omfatter i tillegg vedtatte endringer i analy-
seperioden uten at tiltaket er iverksatt. Ved beskrivelse av alternativ 0 skal det tas hensyn til øv-
rige planer som allerede er vedtatt gjennomført uavhengig av tiltaket, og som vil redusere eller 
forsterke de problemer man står overfor i dagens situasjon.  
 
 

1.3 Lilla korridor 
Lilla korridor har fartsgrense 80 km/t fram til og med kryss ved rv. 9. Deretter er fartsgrensen 
110 km/t.  
Fra Vige har lilla korridor tunnelpåhugg under Kongsgård 1 på sydsiden av dagens E18. Traseen 
går på vestsiden av Vollevannet og videre nord for Nedre Jegersbergvann. Det er kryss på Egs-
heia nord for sykehuset. Korridoren fortsetter i tunnel under bymarka og har tunnelpåslag ved 
Krossen, hvor det blir kryss med tilknytning til rv. 9. Videre vestover går korridoren på sørsiden 
av Grotjønn i en dagsone der vegen krysser i bru over jernbanen før den går inn i tunnel nord for 
Hellemyr og kommer ut med tunnelportal ved Bydalen ved Breimyr.  
Videre vestover går vegen hovedsakelig i tunnel fra Breimyr til Volleberg. Ved Rossevannsbekken 
i Songdalen kommune er det vurdert dagsone med bru eller tunnel under turveg/Rossevannsbek-
ken.  
 
 

1.4 Svart korridor 
Svart korridor har fartsgrense 80 km/t fram til og med kryss ved rv. 9. Deretter er fartsgrensen 
110 km/t.  
Fra Vige har svart korridor tunnelpåhugg under Kongsgård 1 på sydsiden av dagens E18. Traseen 
går på vestsiden av Vollevannet, under nordre del av Nedre Jegerbergvann og har tunnelpåslag 
ved Påskebjerg øst for Torridalsvegen. Korridoren har toplanskryss nord for sykehuset. Videre 
går vegen i tunnel under Bymarka og har tunnelpåslag ved Dalane, hvor det blir kryss med til-
knytning til rv. 9.  
Vegen går videre i tunnel mot Kjærrane hvor det vest for Grotjønn blir en dagsone med kryssing 
av jernbanen og Postveien. Videre blir det tunnel vest for Hellemyr og dagsone forbi bebyggelsen 
på Fidjemoen til Breimyr. Videre vestover fra Breimyr går svart, rød, blå, grønn-1 og Kombina-
sjon 1 i samme trase som omtalt under lilla korridor.  
 
 

1.5 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 på østsiden av Vollevannet, 
fortsetter nord for Stitjønn og krysser Otra med bru nord for bebyggelsen på Sødal.  
Videre går vegen i tunnel under Bymarka og havner med tunnelutløp i området Dalane ved Jern-
støperiet, hvor det blir kryss med tilknytning til rv. 9.  Vegen går videre i tunnel mot Kjærrane 
hvor det vest for Grotjønn blir en dagsone med kryssing av jernbanen og Postveien. Videre blir 
det tunnel vest for Hellemyr og dagsone forbi bebyggelsen på Fidjemoen til Breimyr.  
For de nordre korridorene, rød blå, grønn 1 og grønn 2 er det ikke kryss ved Otra. For disse kor-
ridorene er det utredet en lokalvegforbindelse fra rv. 9 ved Dalane, under Bymarka og til sykehu-
set ved Eg. De nordre korridorene har fartsgrense 80 km/t i kryssområdet ved Vige, og deretter 
fartsgrense 110 km/t fra rett etter krysset.  
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1.6 Blå korridor 
Blå korridor følger den røde korridoren fra Vige til omtrent under Bervannet i Bymarka. Videre 
går vegen i tunnel under Bymarka og havner med tunnelutløp i området Dalane nord for Åmli-
knuten. Her blir det bru over jernbanen og rv. 9 og toplanskryss nord for Dalane der Ytre ringveg 
kobles mot dagens rv. 9.  
Blå korridor går videre i tunnel til Kjærrane hvor den krysser med bru over jernbanen og Post-
veien. Vest for Hellemyr går korridoren i tunnel frem til kryssområdet ved Breimyr.  
 
 

1.7 Grønn korridor 1 
Grønn 1 følger den blå korridoren fram til Dalane/Jernstøperiet og kryss med rv. 9.  
På strekningen Dalane-Breimyr legges vegen i tunnel fram til området ved trialbanen vest for 
Kjærrane hvor det blir en kort dagstrekning (350 meter) der vegen krysser Postveien og jernba-
nen. Deretter går vegen i tunnel forbi Hellemyr og Fidjemoen omtrent fram til dagens E39 på 
Breimyr. Fra Breimyr følges rød korridor fram til Volleberg. 
 
 

1.8 Grønn korridor 2 
Grønn 2 følger den blå korridoren fram til Dalane/Jernstøperiet og kryss med rv. 9.  
Grønn 2 har en sammenhengende tunnel fra Dalane til Breimyr. På Breimyr blir det kryss med 
dagens E39 og dagsone til vest for Fossvann og søndre Øygardsvann. I området ved Øygards-
vannene fylles det opp til nivå 2 meter over vann-nivå. Dagsonen i grønn 2 ved Breimyr er ca. 1 
km lengre enn de øvrige korridorene.  
Fra Fossvann til Volleberg vil grønn 2 gå i tunnel med unntak av kryssing av Rossevannsbekken 
hvor det er bru.  
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2. METODIKK OG FORUTSETNINGER 

Dette kapittelet vil gjennomgå føringer fra overordnede planer og dette prosjekts målsetninger. 
For å oppnå målsetningene er man avhengig av andre trafikale prosjekter og vedtak, hvilket 
medfører usikkerhet i forhold til fremtidens trafikale struktur og avvikling samt dimensjonerende 
trafikk. 
 
Etter dette følger en beskrivelse i forhold til valg av modellverktøy og en generell beskrivelse av 
persontransportmodellen og hvor godt denne stemmer overens med de observerte trafikkdata. I 
forbindelse med trafikkmodellarbeidet er det gjort en rekke metodiske valg som har betydning 
for resultatene og derfor beskrives i dette kapitlet. Dette er bl.a.: 
• Prognoseår 
• Befolkningsprognoser 
• Referansevegnett 
• Korridorer for Ytre ringveg   
 

2.1 Føringer fra overordnede planer og prosjekts målsetninger 

Konseptvalgutredning for samferdselspakke for Kristiansandsregionen, kommuneplanen for Kris-
tiansand og avtalen mellom Kristiansandsregionen og Samferdselsdepartementet om belønnings-
midler legger føringer for det fremtidige trafikkbilde i Kristiansand.  
 
Målene fra de ulike utredningene og planene er overordnet ganske like og kan i prinsippet opp-
summeres i samfunnsmålet fra Konseptvalgutredningen for samferdselspakke for Kristiansands-
regionen:  
  
«Innen 2040 skal transportetterspørselen i Kristiansandsregionen håndteres på en ef-
fektiv og miljøvennlig måte.» 
 
Konseptvalgutredningen, Kommunedelplanen for Kristiansand og avtalen om belønningsord-
ningen bygger på de Nasjonale føringene og i tillegg har det vært en faglig samhandling mellom 
utredningen av Konseptvalgutredningen og kommunedelplanen.  
 
Både kommunedelplanen og konseptvalgutredningen legger til grunn at det er behov for både et 
 
«Effektivt vegnett og at det er viktig å oppnå reduksjon i biltrafikken med overføring til 
mer miljøvennlig transport.» 
 
Avtalen om belønningsordningen legger enda større vekt på å overføre biltrafikk til mer miljø-
vennlig transport. Det som skiller målsetningene er ulike målparametere eller størrelsen på disse. 
 
En sentral parameter for å kunne avgjøre om man har oppnådd målsetningene i de ulike overord-
nede føringene er framtidig trafikkmengde på E18/E39 Ytre ringveg sett opp mot trafikkmengden 
som overføres fra eksisterende E39 gjennom Kristiansand. Dette gjelder både målene i forhold til 
effektivitet og miljøvennlig transport.  
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2.2 Usikkerheter ift. fremtidens trafikksystem 

I dette prosjektet er det en rekke elementer som har innvirkning på den framtidige trafikale si-
tuasjon og trafikkmengdene på eksisterende E18/E39 gjennom byen og Ytre ringveg: 
 

 
• I Konseptvalgutredningen (KVU) er det antatt at E39 Gartnerløkka-Meieriet kan stå ferdig i 

2017 og Ytre ringveg utenom byen anslått å kunne komme til gjennomføring ca. 10 år etter 
at Gartnerløkka – Breimyr er bygget, dvs. anslagsvis i 2027. Årstallene som er antatt i KVU 
er imidlertid ikke bundne årstall på når ting gjennomføres, men er avhengig av planleggings- 
og gjennomføringshastighet og ikke minst hvordan prosjektene finansieres. Det er derfor et 
stort usikkerhetsmoment i forhold til dimensjonerende trafikk. 
 

• For i det hele tatt å oppnå miljømålene som er satt i KVU er det påpekt at det må innføres 
restriktive tiltak for bilbruk kombinert med godt kollektivtilbud, gang- og sykkelvegnett og 
samordnet arealplanlegging. Alle disse faktorene vil også påvirke den dimensjonerende tra-
fikkmengden for strekningen.  
 

• Det er også usikkerheter rundt finansiering av driften av en stor satsing på kollektiv. Man er 
avhengig av fylkeskommunale midler. Dersom disse reduseres vil veksten i kollektivtrafikk 
kunne avta, og biltrafikken igjen øke. Forskning viser at selv en stagnasjon i kollektivtilbudet 
fører til en gradvis tilbakegang i antall reisende.1 Alternativt er man avhengig av å innføre 
veiprising der deler av disse inntektene er øremerket driften av kollektiv på et så høyt til-
budsnivå som er nødvendig hvis man skal overføre trafikkveksten til kollektiv, gange- og syk-
kel.  
 

• Rushtidsavgift er et av tiltakene som er innført i forbindelse med belønningsordningen. Man 
er også i gang med utredning av neste bompengepakke for Kristiansand for å kunne finansi-
ere ulike infrastrukturtiltak. Der ses det på både takstnivå og nye plasseringer av innkre-
vingspunktene. Innføring av avgifter for bilistene vil også påvirke dimensjonerende trafikk. 
 

• Utbygging av kollektivtraseer, gange- og sykkelvegnettet til et hinderfritt vegnett vil også ha 
betydning for hvor mye av biltrafikken man klarer å overføre til mer miljøvennlig transport. 
Prioritering av kollektiv er avhengig av planlegging, finansiering og arealdisposisjon som 
medfører usikkerhetsmomenter for dimensjonerende trafikk. 
 

• I tillegg vil trafikkutviklingen i ferje og havnevirksomheten og andre trafikkskapende bedrifter 
i Kristiansandsregionen påvirke dimensjonerende trafikk. Tilsvarende gjelder hvis arealutvik-
lingen i framtiden krever mindre eller mer transport enn det arealgrunnlaget fra Statistisk 
sentralbyrå sin middelsutvikling tilsier. 

 
 
Tabell 1 viser hvordan trafikkmengdene på eksisterende E39 ved bomstasjonen vest for Bane-
heiatunnelen påvirkes av de ulike momentene og kan ha innvirkning på trafikkmengden. Bereg-
ningene er fra konsekvensutredningen av E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Kilde: Kilde: Bård Norheim og Heidi Renolen 1997, Kollektivtransportens utvikling i Norge 1982-94. Hvilke faktorer kan forklare forskjellene mellom de ulike byregionene?, Oslo, Transportøkonomisk institutt. TØI 

rapport 362/1997. 
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Tabell 1: Ulike tiltaks innvirkning på dimensjonerende trafikk (beregninger gjort i RTM, DOM Agder) for 
årene 2020, 2030 og 2040 [kjøretøy/døgn] sett opp imot avviklingskvalitet 

Ulike vegsystem 

ÅDT på E39 ved bomstasjonen (Vesterveien) 

År 2020 År 2030 År 2040 

Dagens løsning med dagens bompenger 50 000 55 - 60 000 65 000 

Dagens løsning uten bompenger 60 000 70 000 80 000 

4-felt på E39 Gartnerløkka - Meieriet med 
dagens bompenger og uten Ytre ringveg 50 000 60 000 65 000 

4-felt på E39 Gartnerløkka - Meieriet uten 
dagens bompenger og uten Ytre ringveg 60 – 65 000 75 000 80 – 85 000 

4-felt på E39 Gartnerløkka - Meieriet med 
40 kr i bompenger og uten Ytre ringveg Ikke beregnet 50 - 55 000 55 000 

4-felt på E39 Gartnerløkka - Meieriet med 
80 kr i bompenger og uten Ytre ringveg Ikke beregnet 30 000 35 000 

4-felt på E39 Gartnerløkka – Meieriet med 
dagens bompenger og med Ytre ring 35 000 40 000 45 000 

4-felt på E39 Gartnerløkka – Meieriet uten 
dagens bompenger og med Ytre ring 45 – 50 000 55 000 60 000 

4-felt på E39 Gartnerløkka - Meieriet med 
40 kr i bompenger og med Ytre ring Ikke beregnet 30 000 35 000 

4-felt på E39 Gartnerløkka - Meieriet med 
80 kr i bompenger og med Ytre ring Ikke beregnet 20 000 25 000 

 
Tabellen viser store forskjeller i trafikkmengden f.eks. i snittet ved bomstasjonen på Vesterveien. 
Trafikkmengden i 2045 svinger fra en ÅDT på 25.000 opp til 85.000.  
 
I prosjektet E39 Gartnerløkka-Meieriet er det forutsatt at trafikken på strekningen Gartnerløkka – 
Meieriet med ny 4-felts veg ikke må overstige 60 000 i ÅDT. Dette er for å sikre framkommelig-
heten til kollektivtrafikken som kjører sammen med biltrafikken. Med en ÅDT over 60.000 vil tra-
fikkavviklingen for en 4-feltsveg bli ustabil. For at ÅDT ikke skal overstige 60 000 må Ytre ring-
veg være bygget rundt 2030 og eksisterende E18/E39 gjennom Kristiansand ha trafikkreduse-
rende tiltak i form av rushtidsavgift/vegprising i bomringen på minst dagens nivå (14 kr. utenfor 
og 21 kr. i rushtiden) eller andre restriktive tiltak med tilsvarende effekt.  
 
En eventuell innføring av en høy vegprising vil kunne fungere som et restriktivt tiltak for å 
hemme trafikkveksten og samtidig kan man bruke inntektene til å drifte kollektivtilbudet og til 
nødvendige investeringer i infrastrukturen.  
 

2.3 Valg av modellverktøy 
For å kunne modellere både reisemiddelvalg og trafikkavvikling i rushperiodene er det nødvendig 
å benytte både strategiske og taktiske transportmodeller. Strategiske modeller er basert på en 
firetrinns metodikk ved at trafikantens valgsituasjon forenkles til å bestå av fire sekvensielle valg 
av turproduksjon, destinasjon, reisemiddel og rutevalg. Strategiske modeller har en lavere detal-
jeringsgrad slik at beregning av kapasitet på vegnettet i rush i form av kølengder og reisetider 
ikke kommer tilstrekkelig fram i detaljplanlegging. Strategiske modeller er derimot godt egnet til 
vurdering av lengre tidshorisonter, endring i antall turer, endring av reisemål og endring av 
transportmiddel.   
 
Taktiske modeller benyttes ofte for å se på kryssløsninger og trafikkavvikling i prognosesituasjon 
(fra 5 til 15 år) (se Figur 2). Taktiske modeller gir derimot ingen endring i reisemiddelvalg eller 
destinasjon som følge av for eksempel kapasitetsproblemer på vegnettet. Fra strategisk til opera-
sjonelle modeller blir kravet til modellering av vegnettet gradvis høyere noe som regel medfører 
at analyseområdene blir gradvis mindre. 
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Figur 2 Strategiske, taktiske og operasjonelle modellverktøy (figur hentet fra Tørset et al. (2012) 
 
I Norge i dag er det i hovedsak de regionale transportmodellene (RTM) som benyttes til strate-
giske analyser. For taktiske analyser er det verktøyene CONTRAM og AIMSUN som er mest brukt. 
CONTRAM er på veg til å fases ut, slik at det i hovedsak er AIMSUN som er aktuelt på det tak-
tiske nivået. Med bakgrunn i dette er følgende modellverktøy valgt: 
 
• Regional transportmodell, heretter kalt RTM, for Region Sør. Hvor vi anvender et utklipp av 

denne som danner en delområdemodell for Agder (strategisk modell) 
• AIMSUN, etablering av ny AIMSUN modell for analyseområdet (taktisk og operasjonell) 
 
For å kunne beregne endringer i reisemiddelvalg, destinasjonsvalg, endring av antall turer og i 
tillegg analysere trafikkavviklingen i rushperiodene for ulike tiltak er det valgt å gjennomføre be-
regninger først i den strategiske modellen for deretter å implementere resultatene i den taktiske 
modellen. Dette er i tråd med anbefalinger i Tørset et al. (2012) om analyser i byområder. 
 

 
Figur 3 Sammenhengen mellom ulike modellverktøy for transportanalyse i by (fra Tørset et. al (2012) 

 
Det er gjennomført beregninger i RTM for samtlige korridorer. AIMSUN er benyttet for å kartlegge 
krysskapasiteten grundigere langs Ytre ringveg med et utvalg av korridorene som representerer 
de andre korridorene også på en tilfredsstillende måte (lilla, sort og rød korridor).  
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2.4 Generelt om regional persontransportmodell 

I regi av transportetatene og Samferdsels- og Fiskeridepartementet er det utarbeidet tverretat-
lige persontransportmodeller på et nasjonalt og regionalt nivå. Den nasjonale og regionale mo-
dellen er samordnet i ett modellsystem hvor den nasjonale persontransportmodellen (NTM5) be-
regner lange personreiser over 100 km i Norge, mens de regionale persontransportmodellene 
(RTM Nord, RTM Midt, RTM Vest, RTM Øst og RTM Sør) beregner korte personreiser under 100 
km innad i de ulike regionene. 
 
Med basis i blant annet sonedata for antall bosatte og vegnettet for bil, buss og tog beregnes an-
tall genererte turer under 100 km. Disse fordeles etter reisemotstanden på vegnettet. Reise-
motstanden beregnes med basis i reisetid, som en funksjon av hastighet og avstand, avstands-
kostnader og direkte kostnader i form av bompenger og fergetakster.  
 
Personreiser lenger enn 100 km beregnes i den nasjonale transportmodellen, NTM5. Bereg-
ningene gjøres på ÅDT-nivå for bil, tog, buss og fly. De lange reisene med bil, tog og buss blir 
implementert som en fast matrise2 inn i den regionale transportmodellen. Dette betyr at en ikke 
vil få en endring i etterspørselen etter de lange reisene ved kjøring av de regionale transportmo-
dellene med mindre man samtidig gjør endringer i NTM. Endringer i rutevalg blir ivaretatt i RTM.  
 
Godstrafikken i RTM er en fast matrise som på sikt skal erstattes av godsmodellen (Tørset 2006). 
Denne er ikke ferdigstilt. Matrisen er basert på lastebilundersøkelser fra 2001 og 2002 og kali-
brert opp mot trafikktellinger på nivå 1 og 2 for lange kjøretøy.  
 
På denne måten blir totaltrafikken beregnet for de ulike transportmidlene og reisehensiktene, og 
man kan se effekter av endringer i reisehastighet og direkte kostnader på vegnettet 
 
Transportmodeller er et viktig hjelpemiddel i å vurdere effektene av ulike tiltak som kan påvirke 
reisemønsteret. Transportmodeller vil imidlertid være en forenkling av det "virkelige" reisemøns-
teret. Dette fordi det gjennom de grunnlagsdata som transportmodellene bygger på, i hovedsak 
reisevaneundersøkelser og koding av transporttilbud, gjøres antagelser og forutsetninger. I til-
legg fanger ikke reisevaneundersøkelsene opp alle forhold knyttet til et individs reisemønster. 
Modellene vil derfor ikke kunne gi en ”fasit”, men vil være et nyttig hjelpemiddel for å beskrive 
de trafikale konsekvensene av vegnettstiltak og endringer i bompengetakster. En bør derfor ha 
dette i bakhodet i vurderingen av beregningsmetodikk og resultatene. 
 
Trafikkberegningene er gjennomført i modellversjon 3.5.2 av RTM. Beregningene er gjennomført 
kapasitetsavhengig både på beregning av reisemiddelfordeling og rutevalg. Det er kjørt over 4 
tidsperioder. Dette betyr at både reisemiddelvalg og rutevalg er avhengig av køsituasjonen på 
vegnettet i blant annet rushtiden. 
 
Godstrafikken og bilførerturer til flyplass er fremskrevet med gjeldende NTP prognoser til 2025 
og 2045.  
 
 

2.5 Hvor godt stemmer modellen med observert trafikk? 
I forbindelse med etableringen av trafikkmodellen for Agderfylkene, heretter kalt DOM Agder, er 
det gjennomført en omfattende validering og kalibrering mot observerte verdier (se SINTEF 
2014). Dette gjelder både antall turer, reisemiddelvalg, målpunkt og rutevalg. Akseptmålene for 
når modellen er «god nok» er basert på arbeid gjennomført i forbindelse med validering av RTM 
for region øst (SINTEF 2010) og internasjonale standarder for grad av samsvar mellom beregnet 
og observert trafikk på vegnettet (GEH).  
 
Ved å benytte GEH unngår man problemstillinger rundt å bruke for eksempel prosent når man 
sammenlignet små og store trafikkstrømmer. For eksempel vil 50 % avvik på en motorveg med 
15 000 kjt/døgn være noe helt annet en 50 % på en lokalveg med 2000 kjt/døgn. For sammen-
ligning mellom beregnet og observert trafikk er en GEH på mindre enn 5 ansett som et godt sam-
svar, og under 10 som akseptabelt. Avvik større enn dette bør etterforskes grundigere. Videre er 
det ønskelig at 85 % av de validerte veglenkene har en GEH < 5, og at det totale avviket for 
samtlige lenker er mindre enn 5 %. 

2 Antall turer er konstant 
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Formel 1: GEH formel 

 
 
Generelt vil kravene til GEH være strengere jo mer detaljerte modellene er. For overordnede 
makromodeller, som RTM, vil man ikke kunne forvente like stort samsvar. Hovedgrunnen til dette 
er grovere vegnett og sonestruktur. Dette gjør at for eksempel turer internt i grunnkretsene ikke 
fanges opp samt at alle rutevalg ikke blir modellert. 
 
Tabell 2 viser en sammenligning mellom beregnet og observerte verdier for aktuelle sammenlig-
ningspunkt i og rundt Kristiansand. Der hvor det ikke har foreligget noen trafikktellinger har vi 
hentet data fra NVDB. Disse telledataene må ansees som relativt usikre. 
 
Tabell 2: Beregnet og observert trafikk, [kjt/døgn] 

Snitt 
Observert 

verdi (2010) 
Beregnet traf-

ikk i 2010 
Avvik, 
[%] 

GEH 

Bom (en veg): E39 Vesterveien 21 000 20 680 -2 % 0.7 
Bom (en veg): Rv. 9 Grim 7 400 7 740 5 % 1.3 
Bom (en veg): Sødal 2 800 2 570 -8 % 1.5 
Bom (en veg): Presteheia 1 600 1 520 -5 % 0.7 
Bom (en veg): E18 Bjørndalsletta 23 000 19 840 -14 % 7.2 
E18 Narvika 40 800 39 250 -4 % 2.6 
Fv. 452 Vollevatn 8 150 8 990 10 % 3.0 
E39 Baneheia Øst 44 150 41 460 -6 % 4.3 
Fv. 1 Sødal nord 5 400 5 150 -5 % 1.1 
Fv. 9 Grim 14 150 15 460 9 % 3.6 
Fv. 461 (NVDB) ved Brennåsen 7 500 8 300 11 % 3.0 
Fv.  303 mellom Nodeland og Mosby 1 100 1 875 70 % 6.7 
Fv. 452 Vollevatn 8 200 8 900 9 % 2.5 
E39 sør vest for Rosseland (NVDB) 15 600 16 700 7 % 2.9 
Fv. 1 Enkesetet 8 350 10 560 26 % 7.6 
SUM 209 200 208 995 0 % 0.1 

 
Totalt er har 80 % av lenkene en GEH på mindre enn 5. Det totale avviket mellom beregnet og 
observert trafikk er neglisjerbart, og har en GEH på 0,1. Det må understrekes at dette kun er for 
aktuelle lenker som kan tenkes å påvirkes av Ytre ringveg rundt Kristiansand. Avviket på andre 
lenker vil kunne være større.  
 
I og med at beregningene er gjennomført i en ny modellversjon av RTM vil det være noe avvik i 
forhold til tidligere beregninger. 
 
Trafikkmodellen er bygget opp slik at man kan beregne trafikk ned på timenivå i rushperiodene 
(07:00-09:00 og 15:00-17:00). Når det gjelder samvariasjonen mellom observert og beregnet 
trafikk viser modellen godt samsvar i rushperiodene: 
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Figur 4 Samvariasjon mellom observert og beregnet trafikk (sum bomsnitt) [kjt/t] 
 
Av Figur 4 ser vi at beregnet og observert trafikk stemmer relativt godt med hverandre i rushpe-
riodene morgen og ettermiddag. Dette er viktig da det er denne trafikken som eksporteres til 
AIMSUN. Avvikene utenfor rushperiodene på ettermiddagen skyltes mangler i tellegrunnlaget 
som er brukt for sammenligning over døgnet. Disse manglene skyldes vegarbeid på kveld og nat-
ten. 
 
 

2.6 Prognoseår 
I konseptvalgutredningen for samferdselspakke for Kristiansandsregionen (KVU Kristiansandsre-
gionen) er det anbefalt at Ytre ringveg bør stå ferdig senest i år 2027. Dette sett opp mot nød-
vendig planleggingstid, godkjenning av løsning og finansiering på det politiske nivået og byggetid 
har medført at antatt åpningsår for Ytre ringveg er satt til 2025. Den dimensjonerende trafikk-
mengde for Ytre ringveg beregnes 20 år etter åpning hvilket er år 2045. 
 
 

2.7 Befolkningsprognoser 
Befolkningsprognoser fra SSB for 2025 og 2045 er lagt til grunn i beregningen av trafikketter-
spørsel, se Tabell 3. I trafikkmodellgrunnlaget inngår kun personer over 12 år. 
 
Tabell 3 Befolkningsvekst Kristiansand kommune 

  2010 2045 Prosentvis endring 
Menn over 12 år  33.620 49.457 47 % 
Kvinner over 12 år 33.718 49.653 47 % 
Sum 67.338 99.110 47 % 

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

2.8 Referansevegnett (0-alternativet) 
Dimensjonerende trafikkmengde for Ytre ringveg er den forventet trafikkmengde i år 2045. 
Samme årstallet anvendes derfor også for 0-alternativet. 
 
For å få trafikkveksten mellom 2025 og 2045 mer riktig inn i de samfunnsøkonomiske bereg-
ningene med EFFEKT er det også beregnet trafikkmengder for år 2025 som er åpningsåret. 
 
Følgende forutsetninger legges til grunn for 0-alternativet: 
• Befolkningsdata fra SSB for 2025 og 2045 med justering av befolkningsveksten som i 

KVU/Bymiljøpakken og endret næringskategori i Sørlandsparken. 
• Dagens vegnett med ny Tinnheiaforbindelse og ny Vågsbygdvei. 
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• Ny 4 felts veg mellom Gartnerløkka – Breimyrkrysset, inkludert ny Havnegate. 
• Ny lokalvegbru over Otra mellom Sødal og Eg – åpen for biltrafikk. 
• Ny bussrute Kvadraturen–Universitet–Sykehuset, ellers er rutenettet som i dag (2010). 
• Dagens bomring er tatt ut, og det er ikke lagt inn bompenger på ny Ytre ringveg. 
• Ny rv. 9 mellom Krossen og E39 er ikke tatt med. 
 
Beregningene foretas uten bompenger for å få fram virkningene av Ytre ringveg uten at rutevalg 
og reisemiddel påvirkes av bompenger. Parallelt med denne utredningen foregår det utredninger 
om ny bompengepakke for Kristiansandsregionen som skal være med og finansiere prosjektene i 
bymiljøpakken. Takstnivå og plasseringen av innkrevingsstedene vil påvirke trafikken i Kristian-
sandsandsregionen, deriblant på Ytre ringveg. Dette vil komme fram i utredningen av bymiljø-
pakken. 
 
0-alternativet er vist i Figur 5. 
 

 
Figur 5 Referansevegnett 2045 
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2.9 Beskrivelse av korridorene 
I tillegg til 0-alternativet er de trafikale effektene av seks hovedkorridorer beregnet, se Figur 6.  
 

 
 

Figur 6 De seks hovedkorridorer for Ytre ringveg 
 
De seks hovedkorridorene består av ulike varianter av to tilnærminger; (1) De søndre variantene 
av Ytre ringveg med kryss direkte til sykehuset. (2) De nordre variantene av Ytre ringveg uten 
dirkete kryss med sykehuset, men med en ny tunnel fra riksveg 9 til sykehuset.  
 
Tabell 4 Ulike korridorer for Ytre ringveg 

Kryss ved sykehuset  Lokalvegtunnel til rv. 9 til sykehuset  

Lilla korridor Rød korridor 
Sort korridor Blå korridor 

 Grønn 1 korridor 
 Grønn 2 korridor 

 
Korridorene for sort og lilla har lik veglengde mellom Vige og sykehuset, men fra sykehuset mot 
rv. 9 skiller scenarioene seg fra hverandre ved at Sort krysser rv. 9 litt sør for Kristiansand jern-
støperi, mens lilla krysser rv. 9 litt nord for Jernbaneverkstedet. Lilla korridor har kortere lengde 
mellom krysset ved rv. 9 og sentrum. Lilla har en total lengde på ca. 14.600 m og sort en lengde 
på ca. 15.000 m. 
 
For korridorene med avkjøring ved rv. 9 og tunnel til sykehuset er det først og fremst veglengden 
mellom rv. 9 og Breimyr som skiller korridorene. Rød korridor er den korteste på ca. 15.300 m, 
blå linje den nest korteste på ca. 15.500 m, grønn 1 den nest lengste på total ca. 15.600 m og 
grønn 2 den lengste korridoren på ca. 16.800 m. I ettertid er vegkorridorene optimalisert slik at 
disse lengdene er noe endret. Dette vil ikke påvirke resultatene fra trafikkberegningene i vesent-
lig grad.  
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2.10 Analyse av de ulike korridorene 
De trafikale virkningene vil vurderes i forhold til fire forhold: 
• Trafikkbelastning og endring i rutevalg 
• Endring i destinasjonsvalg 
• Endring i reisemiddelfordeling 
• Effektene av endret hastighet 
 
I gjennomgangen av beregningsresultatene beskrives endringene i trafikkbelastning på utvalgte 
tellepunkter med tall fra transportmodellen og ved hjelp av differanseplott. 
 
Endringene i destinasjonsvalgene beskrives med utgangspunkt i endringen mellom og innenfor de 
geografiske storsonene presentert i Figur 7. 
 

 
Figur 7 Storsoner i Kristiansandsområdet benyttet i evalueringen av scenariene 
 
Endring i reisemiddelfordelingen (bil, gang, sykkel og kollektivtrafikk) i modellområdet beskrives 
generelt ved hjelp av en graf. 
 
Effekten av endret hastighet på Ytre ringveg (80 - 110 km/t) beskrives ved hjelp av trafikkmeng-
der i utvalgte punkter fra modellkjørsler med ulik hastighet.  
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3. TRAFIKKMODELLBEREGNINGER  

Transportmodellen beregner trafikk på alle vegene i modellområdet men for å sikre et visst over-
blikk og kontinuitet i analysene er det valgt å ta utgangspunkt i snittene som er vist i Figur 8. 
 

 
Figur 8 Snitt for analyse av trafikkbelastning (her vist med lilla korridor) 
 
Nedenfor er resultatene for 0-alternativet og de seks hovedkorridorer presentert.  
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3.1 0-alternativ  
 
Trafikkbelastning 
Trafikkbelastningene for 2014, 2025 og 2045 er vist i Figur 9 og i Tabell 5. Figuren og tabellen 
inneholder også tall fra tellinger og Norges Vegdatabase (NVDB) for 2014.  
 

 
Figur 9 Trafikkbelastning i 0-alterantivet for 2014, 2025 og 2045. 2025 og 2045 uten bompenger 
[kjt/døgn] 
 
Tabell 5 Trafikkbelastning i-0-alteernativet for 2014, 2025 og 2045. 2025 og 2045 uten bompenger 
[kjt/døgn] 

Punkt 2014 (tellinger 
og NVDB) 2025 2045 

Bom: E39 Vesterveien 39000 71000 88000 

Bom: Rv. 9 Grim 11000 16700 20400 

Bom: Sødal 7000 10400 12400 

Bom: Presteheia 2000 4500 5200 

Bom: E18 Bjørndalsletta 42000 68400 89300 

Rv. 9 Nord 9000 8500 10100 

E39 Meieriet 30000 33900 42500 

Eks. E39: Breimyr-Volleberg 24000 28600 36300 

Fv. 1 Torridalsveien 7000 4500 5400 

Egsveien 6000 12500 15200 

Lokalvegbru Eg 0 8800 10400 

Lundsbrua 17000 13300 16200 

Oddernesbrua 50000 68400 87100 
 
Det beregnes en betydelig vekst på E18 øst og E39 vest for Kristiansand sentrum. Som figuren 
viser er det ved E39 Vesterveien og ved E18 beregnet en dobling i trafikkbelastningen mellom 
2014 og 2045.  
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Blant hovedårsakene til denne doblingen i trafikkmengden er at scenariene for 2045 er kjørt uten 
bomring. Tallene for 2045 inneholder derfor både effektene fra befolkningsveksten frem mot 
2045 (ca. 30.000 flere innbyggere), og effektene fra endringene i reisemønsteret fra fjerningen 
av bomstasjonene. Veksten frem mot 2045 vil derfor bli noe lavere dersom man antar viderefø-
ring av bomstasjonene frem mot 2045. Konsekvensutredningen for Gartnerløkka-Meieriet viser at 
en videreføring av dagens bompengetakst i Kristiansand kan medføre en reduksjon i trafikk-
mengden i på E39 15-20 % i 2040 sammenliknet med en situasjon uten bompenger. Vegnettet 
som inngår i beregningene for Gartnerløkka-meieriet tilsvarer omtrent 0-alternativet i denne ut-
redning.  
 
 
Trafikkavvikling 
Økingen i trafikkmengden frem til 2045 vil påvirke trafikkavviklingen og servicenivået på vegnet-
tet rundt Kristiansand. Tabell 6 viser avviklingskvaliteten generelt for to- og firfeltsveger. 
 
Tabell 6: Avviklingskvalitet 

Inndeling Servicenivå Servicenivå 
Trafikkmengde 

4 felt (ÅDT) 
Trafikkmengde 

2 felt (ÅDT) 

Grønn  
God avvikling 

 
  

 

< 60 000 < 20 000 

Oransje 
Ustabil avvik-
ling – perioder 

med kø 
60 000 – 85 000 20 000 – 28.000 

Rød Vegsystemet er 
overbelastet  > 85 000 > 28 000 

 
Tabellen illustrerer servicenået på et generelt plan, da ulike veger har ulik kapasitet og service-
nivå. Dette kan hjelpe med å vise hvor det i framtiden vil oppstå kapasitetsutfordringer og pro-
blemer. En tofelts veg i byområde begynner å få avviklingsproblemer fra ca. 20 000 – 28 000 
kjøretøy per døgn, over 28 000 kjøretøy per døgn er vegen overbelastet. En firfeltsveg begynner 
å få avviklingsproblemer fra ca. 60 000 – 85 000 kjøretøy per døgn over 85 000 kjøretøy per 
døgn er vegsystemet overbelastet. Trafikkavviklingskvaliteten for 0-alternativet i 2045 er illus-
trert i Figur 10. 
 

 
Figur 10 Trafikkavviklingskvalitet for 0-alternativet 2045 
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Allerede i 2025 vil strekningen Fra Vesterveien og fram til Vige ha en ustabil trafikkavvikling i 
rushtrafikken. Fram mot år 2045 vil trafikken vokse og passerer 85 000 kjøretøy i døgnet på 
strekningen. Da er vegsystemet begynt å bli overbelastet. Gjennom Kristiansand og fram til Søm 
vil trafikkavviklingen i 2045 være meget ustabil og på enkelte delstrekninger vil vegsystemet 
være overbelastet. 
 
Dette medfører at for å oppnå stabil trafikkavvikling må det gjennomføres trafikkregulerende til-
tak i byområdet og satsing på kollektiv, sykkel og gange slik at trafikkmengden på hovedvegene 
med 4 felt ikke overstiger 60 000 kjøretøy per døgn.  
 
Det vil være positivt for framkommeligheten gjennom byen hvis gjennomgangstrafikken ledes 
utenom byen via en ny ringveg og dermed ikke belaster E18/E39 gjennom sentrum.  
 
 

3.2 Ytre ringveg 
I dette avsnitt beskrives generelle resultater fra trafikkmodellberegningene med Ytre ringveg i 
2045. I kapitel 0 er de enkelte korridorene beskrevet. 
 
 
Dimensjonerende hastighet 
Det har vært avgjørende for Ytre ringveg prosjektet å avklare hvilken hastighet som skal brukes i 
forhold dimensjonering/prosjektering og i forhold til trafikkberegningene. Derfor er det kjørt tra-
fikkmodellberegninger for de ulike korridorene med forskjellige hastigheter. Tabell 7 viser trafikk-
belastningen i ulike snitt med hastighet 80 km/t og 110 km/t. 
 
Tabell 7 Trafikkbelastning i ulike snitt med hastighet 80 km/t og 110 km/t. 

 
 
Ved 80 km/t på Ytre ringveg er det flere som velger å anvende eksisterende E18/E39 gjennom 
Kristiansand på hele eller deler av strekningen. Økes hastigheten til 110 km/t er det vesentlig 
øking i trafikkmengden på Ytre ringveg i de ulike korridorene. På delstrekningene fra Vige til Brei-
myr har hastigheten på Ytre ringveg stor betydning. 
 
De korteste korridorene som ligger nærmest sentrum får størst trafikkbelastning og de som lig-
ger lengere nord får mindre trafikk. Dette gjelder spesielt på strekningen mellom Vige og rv. 9. 
Ved 110 km/t er reisetiden så bra på Ytre ringveg for alle korridorene at alle konkurrerer med ek-
sisterende E18/E39 gjennom Kristiansand. Bl.a. derfor er det valgt å arbeide videre med 110 
km/t for rød, blå, grønn 1 og grønn 2 korridorene.  
 
Rød, blå, grønn 1 og grønn 2 tilfredsstiller krav til avstand mellom kryssene for å kunne dimen-
sjoneres etter hastighet 110 km/t og det vil medføre akseptable terrenginngrep. 
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Det er ikke mulig å sikre lang nok avstand mellom kryssene i lilla og sort korridor og det vil vi-
dere medføre store terrenginngrep. Dette tilsier at lilla og sort korridor ikke dimensjoneres for 
110 km/t på hele strekningen. For korridorene lilla og sort er det valgt å arbeide videre med 80 
km/t på strekningen Vige til krysset ved rv. 9 og 110 km/t på strekningen fra krysset ved rv. 9 til 
Volleberg. Tabell 8 viser lengden og kjøretiden for de ulike korridorene med anbefalt hastighet. 
 
Tabell 8 Lengde og kjøretid for de ulike korridorene 

 Lilla Sort Rød Blå Grønn 1 Grønn 2 

Hastighet (km/t) 80-110 80-110 110 110 110 110 

Kjøretid 9 min 19 sek 9 min 29 sek 8 min 22 sek 8 min 29 sek 8 min 43 sek 8 min 47 sek 

  
Det er relativ små tidsforskjeller imellom de ulike korridorene. Det tar ca. 1 minutt lengere å 
kjøre via lilla og sort korridor sammenliknet med rød og blå. Sammenliknet med grønn 1 og 2 er 
reisetiden under et halvt minutt kortere. 
 
 
Trafikkavvikling med Ytre ringveg 2045 
Med Ytre ringveg flyttes en del av trafikken fra E18/E39 gjennom byen til Ytre ringveg. Dette vil 
medføre en bedre trafikkavvikling på E18/E39 vest for Varoddbrua hvor trafikkmengden vil være 
et godt stykke under 85 000 kjøretøyer per døgn. Trafikkmengden på E18 Varoddbrua og til om-
trent Rona vil være på 85 000 – 90 000 kjøretøy per døgn. Øst for Krysset med fv. 41 Kjevik-
veien er trafikkmengdene redusert til under 60 000 kjøretøy per døgn. 
 

 

Figur 11 Trafikkavvikling med Ytre ringveg bygget uten bompenger i vegnettet. 

 
I rushtrafikken (spesielt om ettermiddagen) vil det være kapasitetsproblem i krysset på Vige der 
4-felt Ytre ringveg skal flettes sammen med 4-felt på eksisterende E18 i retning ut fra byen. 
Dette må løses med trafikkreduserende tiltak i byområdet med overgang til kollektiv, sykkel og 
gange. Reduseres trafikken fra Kristiansand sentrum med ca. 25 %, fra ca. 75 000 kjøretøy per 
døgn til ca. 55 000 kjøretøy per døgn, fjernes avviklingsproblemene i flettingen. Dette viser at 
målet om nulltrafikkvekst ikke bare er nødvendig på grunn av miljøutslipp, men også for å sikre 
framkommelighet for de som virkelig har behov for å bruke bilen. Dette stemmer også med 
forutsetningene i prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet at trafikkmengden ikke bør overstige 
60 000 kjøretøy per døgn for å sikre kollektivtrafikken god framkommelighet på en 4-felts veg 
uten egne kollektivfelt. 
 
Aktuelle tiltak for å redusere trafikken til og fra Kristiansand sentrum kan være: 
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• Bedre kollektivtilbud 
• Bedre gang- og sykkeltilbud 
• Parkeringsrestriksjoner 
• Bompenger/rushtidsavgifter 
• Arealutvikling som demper behovet for bilbruk 

 
Aimsun-beregninger at det også kan oppstå kapasitetsproblemer i rundkjøringen på rv. 9 ved Da-
lane og rundkjøringen ved sykehuset dersom det ikke er noen form for restriksjoner for biltrafik-
ken. En optimalisering av disse rundkjøringene kan imidlertid løse kapasitetsproblemene. 
 
Kapasitetsberegningene er nærmere beskrevet i kapitel 7. 
 
 
Gjennomgangstrafikk 
En av målsetningene med Ytre ringveg er å fjerne gjennomgangstrafikken fra eksisterende 
E18/E39 gjennom Kristiansand sentrum. Gjennomgangstrafikken er oppdelt i lang gjennom-
gangstrafikk (>100 km) og mellomlang gjennomgangstrafikk som starter reisen utenfor Ytre 
ringveg (Utenfor Vige og Volleberg) og som ikke skal til områdene innenfor Ytre ringveg.  
 
Vi har ikke noe tall på lengden på godsreisene, så vi har antatt at disse inngår i de lange reiser 
>100 km. Dermed er det ca. 5000 lange reiser som utgjør ca. 50 % av den totale gjennom-
gangstrafikken i 0-alternativet. Rundt halvparten av denne trafikken starter/ender sin reise i Kris-
tiansand øst, mens rundt 5.000 skal videre østover og nordover langs E18. På vestsiden skal 
rundt halvparten til Søgne/Brennåsen/Nodeland, mens resten skal videre vestover langs E39. 
 
Ifølge trafikkmodellberegningene overflyttes stort sett alle lange og mellomlange reiser til Ytre 
ringveg. Tabell 9 viser antall lange og mellomlange reiser i 0-alternativet og på Ytre ringveg. 
 
Tabell 9 Lange og mellomlange reiser på Ytre ringveg 

Korridor (2045) 0-alt. 
 

Lilla Sort Rød Blå Grønn 1 Grønn 2 

Gjennomgangstrafikk (kjt) 10.000 12.500 12.500 12.500 12.500 12.000 12.000 
Gjennomgangstrafikk på Ytre ringveg 0 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
Andel lange reiser 50 % 40 % 40 % 40 % 40 % 42 % 42 % 
Andel mellomlange reiser 50 % 60 % 60 % 60 % 60 % 58 % 58 % 
 
Totalt er det rundt 10.000 kjt som skal fra E39 vest for Volleberg til E39 øst for Vige eller om-
vendt i 0-alternativet. Ytre ringveg genererer mer gjennomgangstrafikk fordi målpunktene rundt 
vegen blir mer attraktive. Dette gir flere reiser mellom f.eks. Søgne og Sørlandsparken og Kris-
tiansand sentrum. Derfor er det mere enn 10.000 lange og mellomlange reiser i de ulike korrido-
rer. 
 
Alle korridorer oppnår målsetningen om å overføre all lang og mellomlang gjennomgangstrafikk 
til Ytre ringveg. 
 
 
Endring i reisemiddelfordeling 
Ytre ringveg vil bedre transporttilbudet for bilistene i Kristiansand da de vil få kortere avstand 
mellom ulike målpunkter og bedre kapasitet på vegstrekninger hvor det i dag er mye trafikk. 
Dette vil medføre en vekst i antallet av bilreiser i modellområdet som i hovedsak består av nye 
reiser og overgang fra andre transportmidler (gang, sykkel og kollektiv). Figur 12 viser re-
sultatene for storsonene i Kristiansandsområdet. 
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Figur 12 Endring i reisemiddelfordeling i modellområdet 2045 [reiser/døgn] 
 
De ulike korridorene medfører noenlunde samme endring i reisemiddelfordelingen. Rød korridor 
medfører den største stigning i antall bilbaserte reiser med ca. 1.350 flere bilreiser sammenliknet 
med 0-alternativet i 2045.  
 
Av de ca. 1.350 nye bilreiser er det ca. 750 nye bilreiser, ca. 300 overflyttes fra kollektivtrafikken 
og ca. 400 overflyttes fra gang og sykkel.  
 
Grønn 2 medfører den minste stigning i antall nye bilreiser svarende til ca. 1.150 nye bilbaserte 
reiser.  
 
I neste kapitel er bl.a. økningen i bilbaserte reiser beskrevet nærmere for hver korridor.  
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4. TRAFIKKBELASTNING I HOVEDKORRIDORENE 

4.1 Lilla korridor 
Trafikkbelastning og endret rutevalg 
Trafikkbelastningene for lilla korridor 2025 og 2045 er vist i Figur 13 og Tabell 10.   
 

 
Figur 13 Trafikkbelastning lilla korridor for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 
 
Tabell 10 Trafikkbelastning lilla korridor for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 

Snitt Lilla 2025 80-110 km/t Lilla 2045 80-110 km/t 
Bom: E39 Vesterveien 54200 66600 
Bom: Rv. 9 Grim 17600 21400 
Bom: Sødal 9300 11100 
Bom: Presteheia 4500 5200 
Bom: E18 Bjørndalsletta 56700 73600 
Rv. 9 Nord 11700 14000 
E39 Meieriet 17500 21500 
Eks. E39: Breimyr-Volleberg 10800 13500 
Fv. 1 Torridalsveien 4000 4800 
Egsveien 10000 12200 
Lokalvegbru Eg 10300 12200 
Lundsbrua 13200 16200 
Oddernesbrua 55700 70400 
Rampe til sykehuset 6000 7200 
Yrv Vige-Eg 13200 17600 
Yrv Eg-rv. 9 18800 24300 
Yrv rv. 9-Breimyr 24900 31800 
Yrv Breimyr-Volleberg 24500 31300 
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Trafikkmengden på Ytre ringveg vil for lilla korridor variere mellom 17.000 kjøretøy per døgn i 
øst fram til Eg, med økning til 24 000 kjøretøy per døgn fra Eg til rv. 9 og opp til 32 000 kjøretøy 
per døgn fra rv. 9 og vestover.  
 
Det er flere som benytter Ytre ringveg vest for rv. 9 i lilla korridor enn i de øvrige korridorene. 
Dette skyldes at korridoren ligger så nært Kristiansand sentrum at en del av trafikken fra dette 
området velger å kjøre via rv. 9 til Ytre ringveg istedenfor å kjøre eksisterende E39 vestover. Vi-
dere ser vi at trafikk fra Venneslaområdet foretrekker å bruke rv. 9 framfor fv. 1. Dette gjelder 
spesielt trafikk som skal vestover på Ytre ringveg. Østover vil det ikke være så mye tid å spare 
ved å kjøre Ytre ringveg i forhold til fv. 1 og eksisterende E18 for trafikk fra Vennesla. 
 
Ytre ringveg avlaster eksisterende E39 ved Meieriet med 21.000 kjøretøy per døgn og E18/E39 
mellom Vige og Breimyr med 16.000–21.000 kjøretøy per døgn. En stor del av trafikken som flyt-
tes over til Ytre ringveg er gjennomgangstrafikk som kommer fra områdene øst for Volleberg og 
skal til områdene øst for Varoddbrua. Denne trafikken utgjør ca. 12.500 kjøretøy per døgn. Herav 
er ca. 5.000 lange turer på over 100 km. Stort sett alle lange turer flyttes fra E18/E39 til Ytre 
ringveg. 
 
Tabell 11 viser endringene i trafikkmengden i forskjellige snitt i 2045 med lilla korridor ift. 0-al-
ternativet. 

Tabell 11 Endringer i trafikkmengde med lilla korridor 2025 og 2045 [kjt/døgn] 

  Bilturer per døgn i 2045 

 Snitt Alternativ 0 Lilla 80-110 km/t Endring 
Bom: E39 Vesterveien 88000 66600 -21400 
Bom: Rv. 9 Grim 20400 21400 1000 
Bom: Sødal 12400 11100 -1300 
Bom: Presteheia 5200 5200 0 
Bom: E18 Bjørndalsletta 89300 73600 -15700 
Rv. 9 Nord 10100 14000 3900 
E39 Meieriet 42500 21500 -21000 
Eks. E39: Breimyr-Volleberg 36300 13500 -22800 
Fv. 1 Torridalsveien 5400 4800 -600 
Egsveien 15200 12200 -3000 
Lokalvegbru Eg 10400 12200 1800 
Lundsbrua 16200 16200 0 
Oddernesbrua 87100 70400 -16700 
Rampe til sykehuset 0 7200 7200 
Yrv Vige - Eg 0 17600 17600 
Yrv Eg-rv. 9 0 24300 24300 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 31800 31800 
Yrv Breimyr-Volleberg 0 31300 31300 

 
Figur 14 viser differansen i trafikkmengder for lilla korridor sammenliknet med 0-alternativet 
2045. Her ses det tydelig at Ytre ringveg avlaster det øvrige overordnede veinettet med unntak 
av den nordlige delen av rv. 9. Dette skyldes at noe av trafikken fra fv. 1 overflyttes til rv. 9, da 
det er lettere adgang til områdene vest for Kristiansand via rv. 9 og Ytre ringveg. 
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Figur 14 Differanseplot for lilla korridor sammenliknet med 0-alternativet 2045, [kjt/døgn] 
 
Det vil samlet sett foretas flere bilreiser mellom områdene øst og vest for Kristiansand fordi Ytre 
ringveg medvirker til bedre adgang og framkommelighet mellom områdene. 
 
Endring i reisemiddelfordeling 
Ytre ringveg vil bedre transporttilbudet bilister har i Kristiansand i dag. Vegen vil gi kortere av-
stand mellom ulike målpunkter samt bedre kapasiteten på vegstrekninger hvor det er mye tra-
fikk. Dette gjør at man kan forvente en vekst i bilbaserte reiser som følge av at Ytre ringveg rea-
liseres. Veksten består i hovedsak av: 
 
• Overgang fra konkurrerende transportmidler 
• Man foretar flere reiser per dag 
 
Overgangen vil være fra konkurrerende transportmidler som buss, gang og sykkel. En må derfor 
forvente at vegen vil gi en nedgang i antall reiser med buss, på sykkel eller til fots. Dette kom-
mer også frem i beregningsresultatene. Figur 15 viser resultatene for storsonene i Kristiansands-
området. 
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Figur 15 Endring i reisemiddelfordeling i modellområdet med lilla korridor 2045 [reiser/døgn] 
 
Økningen i bilbaserte reiser er størst for arbeid og private reiser. Økningen er totalt på rundt 
1000 flere turer per døgn som bilfører. Nedgangen i reiser med kollektiv, gang og sykkel er be-
regnet til å ligge på rundt 500 turer per døgn. 
 
Endring i destinasjonsvalg 
En ny veg vil gi kortere avstand mellom enkelte områder enn hva det er i dag. Dette vil kunne 
påvirke hvor vi reiser, og man kan forvente at man i større grad reiser til områder som forbedret 
tilgjengelighet enn før. For eksempel vil man kunne velge å kjøre til Kristiansand sentrum å 
handle i stedet for i Søgne på grunn av det nå har blitt nye reiseavstander. Tabell 12 viser end-
ringen i målpunkter i storsonene i Kristiansand for bilreiser i 2045 med lilla korridor. 
 
Tabell 12: Endring i målpunkt for bilreiser i lilla korridor ift. 0-alternativ 2045, [bilturer/døgn] 

Til 
Fra Sentrum Sørlands-

parken 
Vågs-
bygd 

Hanne-
vika 

Grim/-
Tinnheia 

Song-
dalen Søgne Sum 

Sentrum -23 4 -12 -12 36 89 558 640 
Sørlandsparken 2 -10 6 2 61 73 165 299 
Vågsbygd -6 7 -156 -82 -40 -40 164 -153 
Hannevika -14 1 -84 -113 112 -38 260 124 
Grim/Tinnheia 39 66 -27 117 -159 228 472 736 
Songdalen 88 77 -44 -41 236 -366 -246 -296 
Søgne 554 151 162 262 504 -243 -2562 -1172 
Sum 640 296 -155 133 750 -297 -1189 356 

 
Beregningene viser at det vil kunne bli en økning i trafikken mellom Søgne og Kristiansand. Dette 
gjelder spesielt Kristiansand sentrum, Vågsbygd, Hannevika og Grim/Tinnheia. Kortere reisetid 
mellom Søgne og disse områdene vil kunne gjøre at flere velger å kjøre til Kristiansand i stedet 
for å gjøre ærend lokalt i Søgne. Dette gjør at antallet turer til Søgne går ned med rundt 1200 
bilturer per dag. 
 
Effektene av endret hastighet 
Tabell 13 viser beregnet trafikkmengder ved ulike hastigheter i lilla korridor 2045. 
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Tabell 13 Trafikkmengde ved ulike hastigheter med lilla korridor 2045 [kjt/døgn] 

Snitt 
0-alter-
nativ 
2045 

Lilla  2045 
80 km/t 

Lilla 80-
100 km/t 

2045 

Lilla 2045 
80-110 
km/t 

Lilla 2045 
110 km/t 

Bom: E39 Vesterveien 88000 74400 68900 66600 65600 
Bom: Rv. 9 Grim 20400 15100 19500 21400 17600 
Bom: Sødal 12400 11200 11200 11100 11100 
Bom: Presteheia 5200 5200 5200 5200 5200 
Bom: E18 Bjørndalsletta 89300 74500 73700 73600 68000 
Rv. 9 Nord 10100 13600 13900 14000 14200 
E39 Meieriet 42500 27900 23400 21500 20600 
Eks. E39: Breimyr-Volleberg 36300 13400 13500 13500 13700 
Fv. 1 Torridalsveien 5400 4800 4800 4800 5600 
Egsveien 15200 12400 12300 12200 8800 
Lokalvegbru Eg 10400 11800 12200 12200 15000 
Lundsbrua 16200 16200 16200 16200 16100 
Oddernesbrua 87100 71600 70500 70400 63200 
Rampe til sykehuset 0 6000 6800 7200 15200 
Yrv Vige-Eg 0 16300 17400 17600 25000 
Yrv Eg-rv. 9 0 21800 23600 24300 30400 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 21800 29000 31800 33300 
Yrv Breimyr-Volleberg 0 29000 30700 31300 31700 

 
Jo høyere hastigheten i korridoren er, jo større blir trafikkmengdene og jo mere avlastes E39/E18 
gjennom sentrum. For å avlaste sentrum er det altså viktig å sikre så høy hastighet på Ytre ring-
veg som mulig.  
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4.2 Sort korridor 
Trafikkbelastning og endret rutevalg 
Trafikkbelastningene for sort korridor 2025 og 2045 er vist i Figur 16 og i Tabell 14.   
 

 
Figur 16 Trafikkbelastning sort korridor for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 
 
Tabell 14 Trafikkbelastning sort korridor for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 

Snitt Sort 2025 80-100 km/t Sort 2045 80-110 km/t Diff. Ift. Lilla 
Bom: E39 Vesterveien 59400 73400 6800 
Bom: Rv. 9 Grim 11100 13800 -7600 
Bom: Sødal 8300 9900 -1200 
Bom: Presteheia 4500 5200 0 
Bom: E18 Bjørndalsletta 55300 72600 -1000 
Rv. 9 Nord 13200 16100 2100 
E39 Meieriet 24000 30100 8600 
Eks. E39: Breimyr-Volleberg 10500 13300 -200 
Fv. 1Torridalsveien 3500 4200 -600 
Egsveien 9400 11300 -900 
Lokalvegbru Eg 10900 13000 800 
Lundsbrua 13100 16200 0 
Oddernesbrua 55300 70300 -100 
Rampe til sykehuset 10400 12900 5700 
Yrv Vige - Eg 12900 18800 1200 
Yrv Eg-rv. 9 19100 26200 1900 
Yrv rv. 9-Breimyr 16700 23700 -8100 
Yrv Breimyr-Volleberg 22400 31000 -300 
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Lilla korridor er den korridoren hvor det totalt overflyttes mest trafikk til Ytre ringveg. Differansen 
mellom sort og lilla korridor er derfor vist i tabellen. I sort korridor er det færre biler på strek-
ningene Breimyr-Volleberg og rv. 9-Breimyr enn med lilla korridor. På strekningene Vige-Eg og 
Eg-rv. 9 er det flere biler på Ytre ringveg med sort korridor sammenliknet med lilla korridor. 
 
Trafikkmengden på Ytre ringveg vil for sort korridor variere mellom 19.000 kjøretøy per døgn i 
øst fram til Eg, med økning til 26.000 kjøretøy per døgn fra Eg til rv. 9, 24.000 kjøretøy per døgn 
mellom rv. 9 og Breimyr og opp til 31.000 kjøretøy per døgn fra Breimyr og vestover.  
 
Grunnen til at det er færre i sort enn i lilla som benytter Ytre ringveg vest for rv. 9 til Breimyr er 
at krysset mellom Ytre ringveg og rv. 9 ligger lenger nord i sort enn i lilla. Dette medfører at tra-
fikk til og fra Kristiansand sentrum foretrekker å kjøre eksiterende E39 vestover istedenfor å 
kjøre rv. 9 opp til Ytre ringveg.  
 
Ytre ringveg avlaster eksisterende E39 vest for Kristiansand med opp til 23.000 kjøretøyer pr. 
døgn. Ved Meieriet overflyttes med ca. 12 000 kjøretøy per døgn. E18/E39 mellom Vige og Brei-
myr avlastes med 13–17.000 kjøretøy per døgn.  
 
En stor del av trafikken som flyttes over til Ytre ringveg er gjennomgangstrafikk som kommer fra 
områdene vest for Volleberg og skal til områdene øst for Varoddbrua. Denne trafikken utgjør ca. 
12.500 kjøretøy per døgn. Herav er ca. 5.000 lange turer på over 100 km. Stort sett alle lange 
turer flyttes fra E18/E39 til Ytre ringveg. 
 
Tabell 15 viser endringene i trafikkmengden i forskjellige snitt i 2045 med sort korridor ift. 0-al-
ternativet. 
 
Tabell 15 Endringer i trafikkmengde med sort korridor 2025 og 2045 [kjt/døgn] 

  Bilturer per døgn i 2045 

  Alternativ 0 Sort 80-110 km/t Endring 
Bom: E39 Vesterveien 88000 73400 -14600 
Bom: Rv. 9 Grim 20400 13800 -6600 
Bom: Sødal 12400 9900 -2500 
Bom: Presteheia 5200 5200 0 
Bom: E18 Bjørndalsletta 89300 72600 -16700 
Rv. 9 Nord 10100 16100 6000 
E39 Meieriet 42500 30100 -12400 
Eks. E39: Breimyr-Volleberg 36300 13300 -23000 
Fv. 1 Torridalsveien 5400 4200 -1200 
Egsveien 15200 11300 -3900 
Lokalvegbru Eg 10400 13000 2600 
Lundsbrua 16200 16200 0 
Oddernesbrua 87100 70300 -16800 
Lokaltunnel til sykehuset 0 12900 12900 
Yrv Vige-Eg 0 18800 18800 
Yrv Eg-rv. 9 0 26200 26200 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 23700 23700 
Yrv Breimyr-Volleberg 0 31000 31000 

 
Figur 17 viser differansen i trafikkmengder for sort korridor sammenliknet med 0-alternativet 
2045. Her ses det tydelig at Ytre ringveg avlaster det øvrige overordnede veinettet med unntak 
av den nordlige delen av rv. 9. Dette skyldes at noe av trafikken fra fv. 1 overflyttes til rv. 9, da 
det er lettere adgang til områdene vest for Kristiansand via rv. 9 og Ytre ringveg. 
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Figur 17 Differanseplot for sort korridor sammenliknet med 0-alternativet 2045, [kjt/døgn] 
 
Endring i reisemiddelfordeling 
Ytre ringveg vil bedre transporttilbudet bilister har i Kristiansand i dag. Vegen vil gi kortere av-
stand mellom ulike målpunkter samt bedre kapasiteten på vegstrekninger hvor det er mye tra-
fikk. Dette gjør at man kan forvente en vekst i bilbaserte reiser som følge av at et Ytre ringveg 
realiseres. Veksten består i hovedsak av: 
 
• Overgang fra konkurrerende transportmidler 
• Man foretar flere reiser per dag 
 
Overgangen vil være fra konkurrerende transportmidler som buss, gang og sykkel. En må derfor 
forvente at vegen vil gi en nedgang i antall reiser med buss, på sykkel eller til fots. Dette kom-
mer også frem i beregningsresultatene, se Figur 18. 
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Figur 18 Endring i reisemiddelfordeling i modellområdet med sort korridor 2045 [reiser/døgn] 
 
Økningen i bilbaserte reiser er størst for arbeid og private reiser. Økningen er totalt på rundt 
1000 flere turer per døgn som bilfører for storsonene i Kristiansand. Nedgangen i reiser med kol-
lektiv, gang og sykkel er beregnet til å ligge på rundt 500 turer per døgn. 
 
Endring i destinasjonsvalg 
Etableringen av sort korridor vil medføre kortere avstand mellom enkelte områder. Tabell 16 vi-
ser endringen i målpunkter for bilreiser i 2045 med sort korridor. 
 
Tabell 16: Endring i målpunkt for bilreiser i sort korridor ift. 0-alternativ 2045, [bilturer/døgn] 

Til 
Fra Sentrum Sørland-

sparken 
Vågs-
bygd 

Hannev
ika 

Grim/ 
Tinnheia 

Song-
dalen Søgne Sum 

Sentrum -16 10 -11 -10 74 91 542 680 
Sørlandsparken 9 -8 5 1 103 64 150 324 
Vågsbygd -6 6 -147 -74 -54 -29 174 -130 
Hannevika -9 0 -74 -94 67 -37 253 106 
Grim/Tinnheia 72 108 -46 74 -286 132 366 420 
Songdalen 92 68 -32 -40 134 -282 -213 -273 
Søgne 540 137 174 255 395 -212 -2361 -1072 
Sum 682 321 -131 112 433 -273 -1089 110 

 
 
Det vil kunne bli en økning i trafikken mellom Søgne og Kristiansand. Dette gjelder spesielt Kris-
tiansand sentrum, Vågsbygd, Hannevika og Grim/Tinnheia. Kortere reisetid mellom Søgne og 
disse områdene kan medføre at flere velger å kjøre til Kristiansand i stedet for å gjøre ærend lo-
kalt i Søgne. Dette gjør at antallet turer til Søgne går ned med rundt 1.100 bilturer pr. dag. 
 
Det er relativ små forskjeller i endringene for målpunktene sammenliknet med lilla korridor. 
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Effekten av endret hastighet 
Tabell 17 viser trafikkmengdene ved ulike hastigheter i sort korridor 2045 for å belyse hastighe-
tens betydning. 
 

Tabell 17 Trafikkmengde ved ulike hastigheter med sort korridor 2045 [kjt/døgn] 

 0-alterna-
tiv 2045 

Sort 2045 80 
km/t 

Sort 2045 
80-100 km/t 

Sort 2045 
80-110 km/t 

Sort 2045 
110 km/t 

Bom: E39 Vesterveien 88000 75900 74100 73400 71000 
Bom: Rv. 9 Grim 20400 14200 13800 13800 12200 
Bom: Sødal 12400 10200 10000 9900 8900 
Bom: Presteheia 5200 5200 5200 5200 5200 
Bom: E18 Bjørndalsletta 89300 74100 73100 72600 67600 
Rv. 9 Nord 10100 15600 16000 16100 17600 
E39 Meieriet 42500 30900 30300 30100 27900 
Eks. E39: Breimyr-Volleberg 36300 13300 13300 13300 13400 
Fv. 1 Torridalsveien 5400 4200 4200 4200 3500 
Egsveien 15200 11600 11400 11300 9500 
Lokalvegbru Eg 10400 12700 13000 13000 13100 
Lundsbrua 16200 16200 16200 16200 16100 
Oddernesbrua 87100 72200 70800 70300 65300 
Lokaltunnel til sykehuset 0 12000 12700 12900 16600 
Yrv Vige-Eg 0 16900 18200 18800 25800 
Yrv Eg-rv. 9 0 23300 25300 26200 32400 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 19300 22600 23700 26700 
Yrv Breimyr–Volleberg 0 28700 30300 31000 31300 

 
 
Jo høyere hastighet, jo større blir trafikkmengdene og jo mere avlastes E39/E18 gjennom sen-
trum. For å avlaste sentrum er det altså viktig å sikre så høy hastighet på Ytre ringveg som mu-
lig. 
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4.3 Rød korridor 
Trafikkbelastning og endret rutevalg 
Trafikkbelastningene for rød korridor 2025 og 2045 er vist i Figur 19 og Tabell 18. 
 

 
Figur 19 Trafikkbelastning rød korridor for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 
 
Tabell 18 Trafikkbelastning rød korridor for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 

Snitt Rød 2025 110 km/t Rød 2045 110 km/t Diff. Ift. Lilla 
Bom: E39 Vesterveien 59100 72700 6100 
Bom: Rv. 9 Grim 10700 13100 -8300 
Bom: Sødal 8000 9500 -1600 
Bom: Presteheia 4500 5200 0 
Bom: E18 Bjørndalsletta 57200 74300 700 
Rv. 9 Nord 14000 16800 2800 
E39 Meieriet 24000 29500 8000 
Eks. E39: Breimyr-Volleberg 10700 13300 -200 
Fv. 1 Torridalsveien 3600 4400 -400 
Egsveien 11200 13600 1400 
Lokalvegbru Eg 10800 12700 500 
Lundsbrua 13200 16200 0 
Oddernesbrua 56600 71500 1100 
Lokaltunnel til sykehuset 9300 11000 - 
Yrv Vige-rv. 9 13100 17500 -6800 
Yrv rv. 9-Breimyr 19200 24700 -7100 
Yrv Breimyr-Volleberg 24400 31200 -100 

 
Trafikkmengden på Ytre ringveg vil for rød korridor variere mellom 18.000 kjøretøy per døgn i øst 
fram til rv. 9, 25.000 kjøretøy per døgn mellom rv. 9 og Breimyr og opp til 31.000 kjøretøy per 
døgn fra Breimyr og vestover. Grunnen til at det er mindre trafikk i rød korridor i forhold til sort 
og lilla er at rød korridor er lengre. Lengdeforskjellen er størst mellom Vige og rv. 9. 
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Siden rød korridor ikke har kryss på Eg er det lagt inn en ny lokalveg mellom rv. 9 og over til sy-
kehuset. Denne lokalvegen får en trafikkmengde på 11.000 kjøretøy per døgn hvis det ikke leg-
ges restriksjoner på gjennomkjøringen. Ca. 1/3 av denne trafikken er gjennomgangstrafikk som 
ikke har sykehuset eller Eg som målpunkt. 

Siden rød korridor har kryss med rv. 9 ved Jernstøperiet er avstanden for trafikk fra Kristiansand 
og vestover kortere ved å kjøre eksiterende E39 vestover istedenfor å kjøre rv. 9 opp til Ytre 
ringveg. Dette medfører at Ytre ringveg avlaster eksisterende E39 ved Meieriet med ca. 13.000 
kjøretøy per døgn og E18/E39 mellom Vige og Breimyr med ca. 15.000 kjøretøy per døgn.  

En stor del av trafikken som flyttes over til Ytre ringveg er gjennomgangstrafikk som kommer fra 
områdene vest for Volleberg og skal til områdene øst for Varoddbrua. Denne trafikken utgjør ca. 
12.500 kjøretøy per døgn. Herav er ca. 5.000 lange turer på over 100 km. Stort sett alle lange 
turer flyttes fra E18/E39 til Ytre ringveg. 
 
Tabell 19 viser endringene i trafikkmengden i forskjellige snitt i 2045 med rød korridor ift. 0-al-
ternativet. 
 
Tabell 19 Endringer i trafikkmengde med rød korridor 2025 og 2045 [kjt/døgn] 

  Bilturer per døgn i 2045 
 Snitt Alternativ 0 Rød 110 km/t Endring 
Bom: E39 Vesterveien 88000 72700 -15300 
Bom: Rv. 9 Grim 20400 13100 -7300 
Bom: Sødal 12400 9500 -2900 
Bom: Presteheia 5200 5200 0 
Bom: E18 Bjørndalsletta 89300 74300 -15000 
Rv. 9 Nord 10100 16800 6700 
E39 Meieriet 42500 29500 -13000 
Eks E39: Breimyr-Volleberg 36300 13300 -23000 
Fv. 1 Torridalsveien 5400 4400 -1000 
Egsveien 15200 13600 -1600 
Lokalvegbru Eg 10400 12700 2300 
Lundsbrua 16200 16200 0 
Oddernesbrua 87100 71500 -15600 
Lokaltunnel til sykehuset 0 11000 11000 
Yrv Vige-rv. 9 0 17500 17500 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 24700 24700 
Yrv Breimyr-Volleberg 0 31200 31200 

 
Figur 20 viser differansen i trafikkmengder for rød korridor sammenliknet med 0-alternativet 
2045. Her ses det tydelig at Ytre ringveg avlaster det øvrige overordnede veinettet med unntak 
av den nordlige delen av rv. 9. Dette skyldes at noe av trafikken fra fv. 1 overflyttes til rv. 9, da 
det er lettere adgang til områdene vest for Kristiansand via rv. 9 og Ytre ringveg. - 
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Figur 20 Differanseplot for rød korridor sammenliknet med 0-alternativet 2045, [kjt/døgn] 
 
Endring i reisemiddelfordeling 
Ytre ringveg vil bedre transporttilbudet bilister har i Kristiansand i dag. Vegen vil gi kortere av-
stand mellom ulike målpunkter samt bedre kapasiteten på vegstrekninger hvor det er mye tra-
fikk. Dette gjør at man kan forvente en vekst i bilbaserte reiser som følge av at et Ytre ringveg 
realiseres. Veksten består i hovedsak av: 
 
• Overgang fra konkurrerende transportmidler 
• Man foretar flere reiser per dag 

 
Overgangen vil være fra konkurrerende transportmidler som buss, gang og sykkel. En må derfor 
forvente at vegen vil gi en nedgang i antall reiser med buss, på sykkel eller til fots. Dette kom-
mer også frem i beregningsresultatene, se Figur 21. 
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Figur 21 Endring i reisemiddelfordeling i modellområdet med rød korridor 2045 [reiser/døgn] 
 
Økningen i bilbaserte reiser er størst for arbeid og private reiser. Økningen er totalt på rundt 
1000 flere turer per døgn som bilfører. Nedgangen i reiser med kollektiv, gang og sykkel er be-
regnet til å ligge på rundt 500 turer per døgn. 
 
Endring i destinasjonsvalg 
Etableringen av rød korridor vil medføre kortere avstand mellom enkelte områder. Tabell 20 viser 
endringen i målpunkter for bilreiser i 2045 med rød korridor. 
 
Tabell 20: Endring i målpunkt for bilreiser i rød korridor ift. 0-alternativ 2045, [bilturer/døgn] 

Til 
Fra Sentrum Sørland-

sparken 
Vågs-
bygd 

Hanne-
vika 

Grim/ Tin-
nheia 

Song-
dalen Søgne Sum 

Sentrum -13 6 -8 -9 122 90 543 731 
Sørlandsparken 6 -9 5 2 100 75 165 344 
Vågsbygd -3 6 -155 -77 -61 -31 172 -149 
Hannevika -9 1 -77 -98 64 -39 251 93 
Grim/Tinnheia 122 104 -54 72 -323 123 360 404 
Songdalen 91 80 -34 -42 124 -289 -218 -288 
Søgne 541 152 172 253 389 -217 -2396 -1106 
Sum 735 340 -151 101 415 -288 -1123 58 

 
Det vil kunne bli en økning i trafikken mellom Søgne og Kristiansand. Dette gjelder spesielt Kris-
tiansand sentrum, Vågsbygd, Hannevika og Grim/Tinnheia. Kortere reisetid mellom Søgne og 
disse områdene kan medføre at flere velger å kjøre til Kristiansand i stedet for å gjøre ærend lo-
kalt i Søgne. Dette gjør at antallet turer til Søgne går ned med rundt 1.100 bilturer pr. dag. 
 
Effektene av endret hastighet 
 

 

 

 

Tabell 21 viser trafikkmengdene ved ulike hastigheter i rød korridor 2045 for å belyse hastighe-
tens betydning. 
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Tabell 21: Trafikkmengde ved ulike hastigheter med rød korridor 2045 

Snitt  
0-alternativet 

2045 
Rød 2045  
80 km/t 

Rød 2045  
110 km/t 

Bom: E39 Vesterveien 87960 76000 72700 
Bom: Rv. 9 Grim 20400 13600 13100 
Bom: Sødal 12420 10200 9500 
Bom: Presteheia 5190 5200 5200 
Bom: E18 Bjørndalsletta 89280 77500 74300 
Rv. 9 Nord 10110 15600 16800 
E39 Meieriet 42450 31000 29500 
Eks. E39 Breimyr - Volleberg 36250 13200 13300 
Fv. 1 Torridalsveien 5440 4800 4400 
Egsveien 15190 14400 13600 
Lokalvegbru Eg 10400 12400 12700 
Lundsbrua 16240 16200 16200 
Oddernesbrua 87060 74800 71500 
Lokaltunnel til sykehuset 0 10600 11000 
Yrv Vige-rv. 9 0 12800 17500 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 19100 24700 
Yrv Breimyr-Volleberg 0 28600 31200 

 
Jo høyere hastighet, jo større blir trafikkmengdene og jo mere avlastes E39/E18 gjennom sen-
trum. Forskjellen på 80 km/t og 110 km/t medfører f.eks. på strekningen rv. 9-Breimyr en for-
skjell på opp imot 6.000 bilturer pr. dag. For å avlaste sentrum er det altså viktig å sikre så høy 
hastighet på Ytre ringveg som mulig. 
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4.4 Blå korridor 
Trafikkbelastning og endret rutevalg 
Trafikkbelastningene for blå korridor 2025 og 2045 er vist i Figur 22 og Tabell 22. 
 

 
Figur 22 Trafikkbelastning blå korridor for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 
 
Tabell 22 Trafikkbelastning blå korridor for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 

Snitt Blå 2025 110 km/t Blå 2045 110 km/t Diff. Ift. Lilla 
Bom: E39 Vesterveien 60100 73900 7300 
Bom: Rv. 9 Grim 11100 13600 -7800 
Bom: Sødal 7700 9100 -2000 
Bom: Presteheia 4500 5200 0 
Bom: E18 Bjørndalsletta 57300 74500 900 
Rv. 9 Nord 14400 17300 3300 
E39 Meieriet 25200 30900 9400 
Eks. E39 Breimyr - Volleberg 10600 13300 -200 
Fv. 1 Torridalsveien 3400 4100 -700 
Egsveien 11100 13600 1400 
Lokalvegbru Eg 10300 12100 -100 
Lundsbrua 13200 16200 0 
Oddernesbrua 57300 72400 2000 
Lokaltunnel til sykehuset 8600 10100 2900 
Yrv Vige-rv. 9 13000 17300 -300 
Yrv rv. 9-Breimyr 18000 23200 -8600 
Yrv Breimyr-Volleberg 24200 31000 -300 

 
Trafikkmengden på Ytre ringveg vil for blå korridor variere mellom 17.000 kjøretøy per døgn i øst 
fram til rv. 9, 23.000 kjøretøy per døgn mellom rv. 9 og Breimyr og opp til 31.000 kjøretøy per 
døgn fra Breimyr og vestover. Grunnen til at det er mindre trafikk i blå korridor i forhold til lilla, 
sort og rød er at blå korridor er lengre. Lengdeforskjellen er størst mellom Vige og rv.9. 
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Siden blå korridor ikke har kryss på Eg er det lagt inn en ny lokalvegtunnel mellom rv. 9 og over 
til sykehuset. Denne lokalvegen får en trafikkmengde på 10.000 kjøretøy per døgn hvis det ikke 
legges restriksjoner på gjennomkjøringen. Ca. 1/3 av denne trafikken er trafikk til sykehuset res-
ten skal mot Kristiansand sentrum eller via den nye lokalvegbrua. Blå korridor medfører omtrent 
samme trafikkfordeling og trafikkmengder som rød korridor, men trafikken reduseres litt jo 
lenger nord korridoren går fordi Ytre ringveg da blir litt lenger. 
 
Ytre ringveg avlaster eksisterende E39 ved Meieriet med ca. 12.000 kjøretøy per døgn og 
E18/E39 mellom E18 Bjørndalsletta og E39 Vesterveien med 14-15.000 kjøretøy per døgn. En 
stor del av trafikken som flyttes over til Ytre ringveg er gjennomgangstrafikk som kommer fra 
områdene vest for Volleberg og skal til områdene øst for Varoddbrua. Denne trafikken utgjør ca. 
12.500 kjøretøy per døgn. Herav er ca. 5.000 lange turer på over 100 km. Stort sett alle lange 
turer flyttes fra E18/E39 til Ytre ringveg. 
 
Tabell 23 viser endringene i trafikkmengden i forskjellige snitt i 2045 med blå korridor ift. 0-alter-
nativet. 
  
Tabell 23 Endringer i trafikkmengde med blå korridor 2025 og 2045 [kjt/døgn] 

  Bilturer per døgn i 2045 

Snitt  
0-alternativ 

2045 Blå 110 km/t Endring 
Bom: E39 Vesterveien 88000 73900 -14100 
Bom: Rv. 9 Grim 20400 13600 -6800 
Bom: Sødal 12400 9100 -3300 
Bom: Presteheia 5200 5200 0 
Bom: E18 Bjørndalsletta 89300 74500 -14800 
Rv. 9 Nord 10100 17300 7200 
E39 Meieriet 42500 30900 -11600 
Eks. E39 Breimyr - Volleberg 36300 13300 -23000 
Fv. 1 Torridalsveien 5400 4100 -1300 
Egsveien 15200 13600 -1600 
Lokalvegbru Eg 10400 12100 1700 
Lundsbrua 16200 16200 0 
Oddernesbrua 87100 72400 -14700 
Lokaltunnel til sykehuset 0 10100 10100 
Yrv Vige-rv. 9 0 17300 17300 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 23200 23200 
Yrv Breimyr-Volleberg 0 31000 31000 

 
Figur 23 viser differansen i trafikkmengder for blå korridor sammenliknet med 0-alternativet 
2045. Her ses det tydelig at Ytre ringveg avlaster det øvrige overordnede veinettet med unntak 
av den nordlige delen av rv. 9. Dette skyldes at noe av trafikken fra fv. 1 overflyttes til rv. 9, da 
det er lettere adgang til områdene vest for Kristiansand via rv. 9 og Ytre ringveg.  
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Figur 23 Differanseplot for blå korridor sammenliknet med 0-alternativet 2045, [kjt/døgn] 
 
Endring i reisemiddelfordeling  
Ytre ringveg vil bedre transporttilbudet bilister har i Kristiansand i dag. Vegen vil gi kortere av-
stand mellom ulike målpunkter samt bedre kapasiteten på vegstrekninger hvor det er mye tra-
fikk. Dette gjør at man kan forvente en vekst i bilbaserte reiser som følge av at et Ytre ringveg 
realiseres. Veksten består i hovedsak av: 
 
• Overgang fra konkurrerende transportmidler 
• Man foretar flere reiser per dag 

 
Overgangen vil være fra konkurrerende transportmidler som buss, gang og sykkel. En må derfor 
forvente at vegen vil gi en nedgang i antall reiser med buss, på sykkel eller til fots. Dette kom-
mer også frem i beregningsresultatene, se Figur 24. 
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Figur 24 Endring i reisemiddelfordeling i modellområdet med blå korridor 2045 [reiser/døgn] 
 
Økningen i bilbaserte reiser er størst for arbeid og private reiser. Økningen er totalt på rundt 
1000 flere turer per døgn som bilfører. Nedgangen i reiser med kollektiv, gang og sykkel er be-
regnet til å ligge på rundt 500 turer per døgn. 
 
Endring i destinasjonsvalg 
Etablering av blå korridor vil medføre kortere avstand mellom enkelte områder. Tabell 24 viser 
endringen i målpunkter for bilreiser i 2045 med blå korridor. 
 
Tabell 24 Endring i målpunkt for bilreiser i blå korridor ift. 0-alternativ 2045, [bilturer/døgn] 

Til 
Fra Sentrum Sørland-

sparken 
Vågs-
bygd 

Hannev
ika 

Grim/ 
Tinnheia 

Song-
dalen Søgne Sum 

Sentrum -20 6 -11 -19 114 74 516 660 
Sørlandsparken 6 -9 5 2 112 69 157 342 
Vågsbygd -6 5 -147 -71 -62 -26 177 -130 
Hannevika -19 0 -71 -87 59 -32 257 107 
Grim/Tinnheia 113 117 -56 66 -336 107 342 353 
Songdalen 74 73 -28 -34 108 -248 -201 -256 
Søgne 514 144 178 259 371 -201 -2296 -1031 
Sum 662 336 -130 116 366 -257 -1048 90 

 
Det vil kunne bli en økning i trafikken mellom Søgne og Kristiansand. Dette gjelder spesielt Kris-
tiansand sentrum, Vågsbygd, Hannevika og Grim/Tinnheia. Kortere reisetid mellom Søgne og 
disse områdene kan medføre at flere velger å kjøre til Kristiansand i stedet for å gjøre ærend lo-
kalt i Søgne. Dette gjør at antallet turer til Søgne går ned med rundt 1.000 bilturer pr. dag. 
 
 
Effektene av endret hastighet 
Tabell 25 viser trafikkmengdene ved ulike hastigheter i blå korridor 2045 for å belyse hastighe-
tens betydning. 
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Tabell 25 Trafikkmengde ved ulike hastigheter med blå korridor 2045 

Snitt  
0-alternativ 

2045 
Blå 2045  
80 km/t 

Blå 2045  
110 km/t 

Bom: E39 Vesterveien 88000 76400 73900 
Bom: Rv. 9 Grim 20400 13800 13600 
Bom: Sødal 12400 10100 9100 
Bom: Presteheia 5200 5200 5200 
Bom: E18 Bjørndalsletta 89300 77700 74500 
Rv. 9 Nord 10100 15800 17300 
E39 Meieriet 42500 31700 30900 
Eks. E39 Breimyr - Volleberg 36300 13100 13300 
Fv. 1 Torridalsveien 5400 4800 4100 
Egsveien 15200 14700 13600 
Lokalvegbru Eg 10400 12300 12100 
Lundsbrua 16200 16200 16200 
Oddernesbrua 87100 75000 72400 
Lokaltunnel til sykehuset 0 10300 10100 
Yrv Vige-rv. 9 0 12700 17300 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 18500 23200 
Yrv Breimyr-Volleberg 0 28400 31000 

 
Jo høyere hastighet, jo større blir trafikkmengdene og jo mere avlastes E39/E18 gjennom sen-
trum. Forskjellen på 80 km/t og 110 km/t medfører f.eks. på strekningen rv. 9-Breimyr en for-
skjell på opp imot 5.000 bilturer pr. dag. For å avlaste sentrum er det altså viktig å sikre så høy 
hastighet på Ytre ringveg som mulig. 
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4.5 Grønn 1 
 
Trafikkbelastning og endret rutevalg 
Trafikkbelastningene for grønn 1 2025 og 2045 er vist i Figur 25 og Tabell 26. 
 

 
Figur 25 Trafikkbelastning grønn 1 for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 
 
Tabell 26 Trafikkbelastning grønn 1 for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 

Snitt Grønn 1 2025 110km/t Grønn 1 2045 110 km/t Diff. Ift. Lilla 
Bom: E39 Vesterveien 60900 74900 8300 
Bom: Rv. 9 Grim 11200 13800 -7600 
Bom: Sødal 7800 9300 -1800 
Bom: Presteheia 4500 5200 0 
Bom: E18 Bjørndalsletta 57700 74900 1300 
Rv. 9 Nord 14200 17000 3000 
E39 Meieriet 25600 31500 10000 
Eks. E39 Breimyr - Volleberg 10500 13100 -400 
Fv. 1 Torridalsveien 3400 4100 -700 
Egsveien 11300 13700 1500 
Lokalvegbru Eg 10300 12100 -100 
Lundsbrua 13200 16200 0 
Oddernesbrua 57800 73000 2600 
Lokaltunnel til sykehuset 8400 9900 2700 
Yrv Vige-rv. 9 12400 16600 -1000 
Yrv rv. 9-Breimyr 16600 21500 -10300 
Yrv Breimyr-Volleberg 24000 30600 -700 
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Trafikkmengden på Ytre ringveg vil for korridor grønn-1 varierer mellom 17.000 kjøretøy per 
døgn i øst fram til rv. 9, 22.000 kjøretøy per døgn mellom rv. 9 og Breimyr og 31.000 kjøretøy 
per døgn fra Breimyr og vestover. 
  
Siden korridor grønn 1 ikke har kryss på Eg er det lagt inn en ny lokalvegtunnel mellom rv. 9 og 
over til sykehuset. Denne lokalvegen får en trafikkmengde på 10.000 kjøretøy per døgn hvis det 
ikke legges restriksjoner på gjennomkjøringen. Ca. 1/3 av denne trafikken er trafikk til sykehuset 
resten skal mot Kristiansand sentrum eller via den nye lokalvegbrua. Korridor grønn-1 medfører 
omtrent samme trafikkfordeling og trafikkmengder som rød og blå, men trafikken reduseres litt 
jo lenger nord korridoren går fordi Ytre ringveg da blir litt lenger. 
 
Siden korridor grønn 1 har kryss med rv. 9 ved Jernstøperiet er avstanden for trafikk fra Kristian-
sand og vestover kortere ved å kjøre eksisterende E39 vestover istedenfor å kjøre rv. 9 opp til 
Ytre ringveg. Dette medfører at Ytre ringveg avlaster eksisterende E39 ved Meieriet med ca. 
11 000 kjøretøy per døgn og E18/E39 mellom E18 Bjørndalsletta og E39 Vesterveien med 13-
14.000 kjøretøy per døgn.  
 
Trafikken som flyttes over til Ytre ringveg er hovedsakelig gjennomgangstrafikk som kommer fra 
områdene vest for Volleberg og skal til områdene øst for Varoddbrua. Denne trafikken utgjør ca. 
12.000 kjøretøy per døgn. Herav er ca. 5.000 lange turer på over 100 km. Stort sett alle lange 
turer flyttes fra E18/E39 til Ytre ringveg. 
 
Tabell 27 viser endringene i trafikkmengden i forskjellige snitt i 2045 med grønn 1 ift. 0-alternati-
vet.  
 
Tabell 27 Endringer i trafikkmengde med grønn 1 korridor 2025 og 2045 [kjt/døgn] 

  Bilturer per døgn i 2045 
 Snitt Alternativ 0 Grønn-1 110 km/t Endring 

Bom: E39 Vesterveien 88000 74900 -13100 
Bom: Rv. 9 Grim 20400 13800 -6600 
Bom: Sødal 12400 9300 -3100 
Bom: Presteheia 5200 5200 0 
Bom: E18 Bjørndalsletta 89300 74900 -14400 
Rv. 9 Nord 10100 17000 6900 
E39 Meieriet 42500 31500 -11000 
Eks. E39 Breimyr - Volleberg 36300 13100 -23200 
Fv. 1 Torridalsveien 5400 4100 -1300 
Egsveien 15200 13700 -1500 
Lokalvegbru Eg 10400 12100 1700 
Lundsbrua 16200 16200 0 
Oddernesbrua 87100 73000 -14100 
Lokaltunnel til sykehuset 0 9900 9900 
Yrv Vige-rv. 9 0 16600 16600 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 16600 16600 
Yrv Breimyr-Volleberg 0 21500 21500 
Bom: E39 Vesterveien 0 30600 30600 

 
Figur 26 viser differansen i trafikkmengder for grønn 1 korridor sammenliknet med 0-alternativet 
2045. Her ses det tydelig at Ytre ringveg avlaster det øvrige overordnede veinettet med unntak 
av den nordlige delen rv. 9. Dette skyldes at noe av trafikken fra fv. 1 overflyttes til rv. 9, da det 
er lettere adgang til områdene vest for Kristiansand via rv. 9 og Ytre ringveg.  
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Figur 26 Differanseplot for grønn 1 sammenliknet med 0-alternativet 2045 [kjt/døgn] 
 
Endring i reisemiddelfordeling 
Ytre ringveg vil bedre transporttilbudet bilister har i Kristiansand i dag. Vegen vil gi kortere av-
stand mellom ulike målpunkter samt bedre kapasiteten på vegstrekninger hvor det er mye tra-
fikk. Dette gjør at man kan forvente en vekst i bilbaserte reiser som følge av at et Ytre Ring reali-
seres. Veksten består i hovedsak av: 
 
• Overgang fra konkurrerende transportmidler 
• Man foretar flere reiser per dag 
 
Overgangen vil være fra konkurrerende transportmidler som buss, gang og sykkel. En må derfor 
forvente at vegen vil gi en nedgang i antall reiser med buss, på sykkel eller til fots. Dette kom-
mer også frem i beregningsresultatene, se Figur 27. 
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Figur 27 Endring i reisemiddelfordeling i modellområdet med grønn 1 korridor 2045 [reiser/døgn] 
 
Økningen i bilbaserte reiser er størst for arbeid og private reiser. Økningen er totalt på rundt 
1000 flere turer per døgn som bilfører. Nedgangen i reiser med kollektiv, gang og sykkel er be-
regnet til å ligge på rundt 500 turer per døgn. 
 
Endring i destinasjonsvalg 
Etablering av korridor grønn 1 vil medføre kortere avstand mellom enkelte områder. Tabell 28 
viser endringen i målpunkter for bilreiser i 2045 med grønn 1. 
 
Tabell 28 Endring i målpunkt for bilreiser i grønn 1 korridor ift. 0-alternativ 2045, [bilturer/døgn] 

Til 
Fra 

Sentrum Sørland-
sparken 

Vågs-
bygd 

Hannevi
ka 

Grim/ 
Tinnheia 

Song-
dalen 

Søgne Sum 
 

Sentrum -8 2 -7 -21 139 68 452 625 
Sørlandsparken 1 -6 2 -1 74 8 69 147 
Vågsbygd -4 3 -121 -54 -55 -7 173 -65 
Hannevika -22 -1 -53 -62 29 -12 246 125 
Grim/Tinnheia 140 77 -50 35 -297 76 266 247 
Songdalen 71 8 -8 -13 77 -147 -144 -156 
Søgne 453 60 174 248 293 -144 -1822 -738 
Sum 631 143 -63 132 260 -158 -760 370 

 
Det vil kunne bli en økning i trafikken mellom Søgne og Kristiansand. Dette gjelder spesielt Kris-
tiansand sentrum, Vågsbygd, Hannevika og Grim/Tinnheia. Kortere reisetid mellom Søgne og 
disse områdene kan medføre at flere velger å kjøre til Kristiansand i stedet for å gjøre ærend lo-
kalt i Søgne. Dette gjør at antallet turer til Søgne går ned med rundt 800 bilturer pr. dag. 
 
Effekten av endret hastighet 
Tabell 29 viser trafikkmengdene ved ulike hastigheter i blå korridor 2045 for å belyse hastighe-
tens betydning. 
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Tabell 29 Trafikkmengde ved ulike hastigheter med grønn 1 korridor 2045 

 Snitt 0-alternativ 2045 
Grønn 1 2045 

80 km/t 
Grønn 1 2045 

110 km/t 
Bom: E39 Vesterveien 88000 79700 74900 
Bom: Rv. 9 Grim 20400 13900 13800 
Bom: Sødal 12400 10300 9300 
Bom: Presteheia 5200 5200 5200 
Bom: E18 Bjørndalsletta 89300 80500 74900 
Rv. 9 Nord 10100 15300 17000 
E39 Meieriet 42500 34200 31500 
Eks. E39 Breimyr - Volleberg 36300 13100 13100 
Fv. 1 Torridalsveien 5400 4800 4100 
Egsveien 15200 14700 13700 
Lokalvegbru Eg 10400 12400 12100 
Lundsbrua 16200 16200 16200 
Oddernesbrua 87100 77800 73000 
Lokaltunnel til sykehuset 0 10000 9900 
Yrv Vige-rv. 9 0 9900 16600 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 14600 21500 
Yrv Breimyr-Volleberg 0 28200 30600 

 
Jo høyere hastighet, jo større blir trafikkmengdene og jo mere avlastes E39/E18 gjennom sen-
trum. Forskjellen på 80 km/t og 110 km/t medfører f.eks. på strekningen rv. 9-Breimyr en for-
skjell på opp imot 7.000 bilturer pr. dag. For å avlaste sentrum er det altså viktig å sikre så høy 
hastighet på Ytre ringveg som mulig. 
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4.6 Grønn 2 korridor 
 
Trafikkbelastning og endret rutevalg 
Trafikkbelastningene for grønn 2 2025 og 2045 er vist i Figur 28 og Tabell 30. 
 

 
Figur 28 Trafikkbelastning grønn 2 for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 
 
Tabell 30 Trafikkbelastning grønn 2 for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 

Snitt Grønn 2 2025 110 km/t Grønn 2 2045 110 km/t Diff. Ift. Lilla 
Bom: E39 Vesterveien 61400 75500 8900 
Bom: Rv. 9 Grim 11200 13800 -7600 
Bom: Sødal 7900 9400 -1700 
Bom: Presteheia 4500 5200 0 
Bom: E18 Bjørndalsletta 57800 75100 1500 
Rv. 9 Nord 14000 16800 2800 
E39 Meieriet 25700 31600 10100 
Eks. E39 Breimyr - Volleberg 10500 13100 -400 
Fv. 1 Torridalsveien 3400 4100 -700 
Egsveien 11500 14000 1800 
Lokalvegbru Eg 10400 12200 0 
Lundsbrua 13200 16200 0 
Oddernesbrua 58000 73300 2900 
Lokaltunnel til sykehuset 8200 9600 2400 
Yrv Vige-rv. 9 12100 16200 -1400 
Yrv rv. 9-Breimyr 15700 20300 -11500 
Yrv Breimyr-Volleberg 23800 30400 -900 

 
Trafikkmengden på Ytre ringveg vil for korridor grønn 2 varierer mellom 16.000 kjøretøy per 
døgn i øst fram til rv. 9, 20.000 kjøretøy per døgn mellom rv. 9 og Breimyr og 30.000 kjøretøy 
per døgn fra Breimyr og vestover.  
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Siden korridor grønn 2 ikke har kryss på Eg er det lagt inn en ny lokalvegtunnel mellom rv. 9 og 
over til sykehuset. Denne lokalvegen får en trafikkmengde på 10.000 kjøretøy per døgn hvis det 
ikke legges restriksjoner på gjennomkjøringen. Ca. 1/3 av denne trafikken er trafikk til sykehuset 
resten skal mot Kristiansand sentrum eller via den nye lokalvegbrua. Korridor grønn 2 medfører 
omtrent samme trafikkfordeling og trafikkmengder som rød, blå og grønn 1, men trafikken redu-
seres litt jo lenger nord korridoren går fordi Ytre ringveg da blir litt lenger.  
 
Siden korridor grønn 2 har kryss med rv. 9 ved Jernstøperiet er avstanden for trafikk fra Kristian-
sand og vestover kortere ved å kjøre eksisterende E39 vestover istedenfor å kjøre rv. 9 opp til 
Ytre ringveg. Dette medfører at Ytre ringveg avlaster eksisterende E39 ved Meieriet med ca. 
11.000 kjøretøy per døgn og E18/E39 mellom E18 Bjørndalsletta og E39 Vesterveien med 13 
000–14.000 kjøretøy per døgn.  
 
Trafikken som flyttes over til Ytre ringveg er hovedsakelig gjennomgangstrafikk som kommer fra 
områdene vest for Volleberg og skal til områdene øst for Varoddbrua. Denne trafikken utgjør ca. 
12.000 kjøretøy per døgn. Herav er ca. 5.000 lange turer på over 100 km. Stort sett alle lange 
turer flyttes fra E18/E39 til Ytre ringveg. 
 
Tabell 31 viser endringene i trafikkmengden i forskjellige snitt i 2045 med grønn 2 ift. 0-alternati-
vet.  
 
Tabell 31 Endringer i trafikkmengde med grønn 2 korridor 2025 og 2045 

  Bilturer per døgn i 2045 
 Snitt Alternativ 0 Grønn 2   110 km/t Endring 
Bom: E39 Vesterveien 88000 75500 -12500 
Bom: Rv. 9 Grim 20400 13800 -6600 
Bom: Sødal 12400 9400 -3000 
Bom: Presteheia 5200 5200 0 
Bom: E18 Bjørndalsletta 89300 75100 -14200 
Rv. 9 Nord 10100 16800 6700 
E39 Meieriet 42500 31600 -10900 
Eks. E39 Breimyr - Volleberg 36300 13100 -23200 
Fv. 1 Torridalsveien 5400 4100 -1300 
Egsveien 15200 14000 -1200 
Lokalvegbru Eg 10400 12200 1800 
Lundsbrua 16200 16200 0 
Oddernesbrua 87100 73300 -13800 
Lokaltunnel til sykehuset 0 9600 9600 
Yrv Vige-rv. 9 0 16200 16200 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 20300 20300 
Yrv Breimyr-Volleberg 0 30400 30400 

 
Figur 29 viser differansen i trafikkmengder for grønn 2 korridor sammenliknet med 0-alternativet 
2045. Her ses det tydelig at Ytre ringveg avlaster det øvrige overordnede veinettet med unntak 
av den nordlige delen rv. 9. Dette skyldes at noe av trafikken fra fv. 1 overflyttes til rv. 9, da det 
er lettere adgang til områdene vest for Kristiansand via rv. 9 og Ytre ringveg  
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Figur 29 Differanseplot for grønn 2 sammenliknet med 0-alternativet 2045 [kjt/døgn] 
 
Endring i reisemiddelvalg 
Ytre ringveg vil bedre transporttilbudet bilister har i Kristiansand i dag. Vegen vil gi kortere av-
stand mellom ulike målpunkter samt bedre kapasiteten på vegstrekninger hvor det er mye tra-
fikk. Dette gjør at man kan forvente en vekst i bilbaserte reiser som følge av at et Ytre ringveg 
realiseres. Veksten består i hovedsak av: 
 
• Overgang fra konkurrerende transportmidler 
• Man foretar flere reiser per dag 
 
Overgangen vil være fra konkurrerende transportmidler som buss, gang og sykkel. En må derfor 
forvente at vegen vil gi en nedgang i antall reiser med buss, på sykkel eller til fots. Dette kom-
mer også frem i beregningsresultatene, se Figur 30. 
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Figur 30 Endring i reisemiddelfordeling i modellområdet med grønn 2 korridor 2045 [reiser/døgn] 
 
Økningen i bilbaserte reiser er størst for arbeid og private reiser. Økningen er totalt på rundt 
1000 flere turer per døgn som bilfører. Nedgangen i reiser med kollektiv, gang og sykkel er be-
regnet til å ligge på rundt 500 turer per døgn. 
 
Endring i destinasjonsvalg 
Etablering av korridor grønn 2 vil medføre kortere avstand mellom enkelte områder. Tabell 32 
viser endringen i målpunkter for bilreiser i 2045 med grønn 2. 
 
Tabell 32 Endring i målpunkt for bilreiser i grønn 2 ift. 0-alternativ 2045, [bilturer/døgn] 

Til 
Fra Sentrum Sørland-

sparken 
Vågs-
bygd 

Hannev
ika 

Grim/ 
Tinnheia 

Song-
dalen Søgne Sum 

Sentrum -19 5 -12 -26 119 62 495 624 
Sørlandsparken 5 -8 4 1 112 45 125 284 
Vågsbygd -8 4 -135 -60 -61 -15 189 -86 
Hannevika -26 0 -60 -69 29 -20 269 123 
Grim/Tinnheia 117 117 -55 35 -327 79 293 259 
Songdalen 63 47 -17 -22 79 -188 -174 -212 
Søgne 494 114 190 272 321 -175 -2126 -910 
Sum 626 279 -85 131 272 -212 -929 164 

 
Det vil kunne bli en økning i trafikken mellom Søgne og Kristiansand. Dette gjelder spesielt Kris-
tiansand sentrum, Vågsbygd, Hannevika og Grim/Tinnheia. Kortere reisetid mellom Søgne og 
disse områdene kan medføre at flere velger å kjøre til Kristiansand i stedet for å gjøre ærend lo-
kalt i Søgne. Dette gjør at antallet turer til Søgne går ned med rundt 9.000 bilturer pr. dag. 
 
Effekten av endret hastighet 
Tabell 33 viser trafikkmengdene ved ulike hastigheter i blå korridor 2045 for å belyse hastighe-
tens betydning. 
 

219

138 164 140

259

119

3

59

9

47

-130

-10 -22 -4 -10

-59

-11

-69

-12

-67

-59

-11

-34

-5

-19

-300

-200

-100

0

100

200

300

400

ARBEID TJENESTE FRITID HENTE/LEVERE PRIVAT

Bilfører Bilpassasjer Kollektiv Gang Sykkel

 



 
TRANSPORTANALYSE 

 
51 

Tabell 33 Trafikkmengde ved ulike hastigheter med grønn 1 korridor 2045 

 Snitt 

0-alternativ 
2025 

Grønn 2 2025 
80-100 km/t 

Grønn 2 
2025 80 

km/t 

Grønn 2 2025 
110 km/t 

Bom: E39 Vesterveien 71000 62300 66400 61400 
Bom: Rv. 9 Grim 16700 11100 11100 11200 
Bom: Sødal 10400 8400 8600 7900 
Bom: Presteheia 4500 4500 4500 4500 
Bom: E18 Bjørndalsletta 68400 59500 63300 57800 
Rv. 9 Nord 8500 12900 12600 14000 
E39 Meieriet 33900 26500 29900 25700 
Eks. E39 Breimyr - Volleberg 28600 10300 10300 10500 
Fv. 1 Torridalsveien 4500 3900 3900 3400 
Egsveien 12500 12000 12300 11500 
Lokalvegbru Eg 8800 10200 10000 10400 
Lundsbrua 13300 13100 13100 13200 
Oddernesbrua 68400 59300 63400 58000 
Lokaltunnel til sykehuset 0 8400 7800 8200 
Yrv Vige-rv. 9 0 8000 4200 12100 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 12300 7400 15700 
Yrv Breimyr-Volleberg 0 21600 20600 23800 

 
Jo høyere hastighet, jo større blir trafikkmengdene og jo mere avlastes E39/E18 gjennom sen-
trum. Forskjellen på 80 km/t og 110 km/t medfører f.eks. på strekningen rv. -Breimyr en for-
skjell på opp imot 8.000 bilturer pr. dag. For å avlaste sentrum er det altså viktig å sikre så høy 
hastighet på Ytre ringveg som mulig. 
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5. TRAFIKKBELASTNING I KOMBINASJONSKORRIDORENE 

De seks korridorene som er definert i planprogrammet er utredet i sin helhet og trafikkmodellbe-
regningene er beskrevet ovenfor. Etterfølgende er de grønne delstrekningene (G1 og G2) kombi-
nert til nye korridorer sammen med en ny linjeføring som følger sort og lilla fra Vige til Bjørnda-
len gård, og herfra føres den lengere nordover og krysser Otra i samme punkt som blå og grønn 
korridor. Det er to variasjoner av denne nye linjeføring hvor den ene er i tunnel øst for Otra og 
den andre er i tunnel vest for Otra, se Figur 31.  
 

 
 

 
Figur 31 Kombinasjonskorridorer som også er utredet 
 
Det er utført trafikkmodellberegninger for seks kombinasjoner 1-7 (kombinasjon 2 er forkastet). 
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Tabell 34 Kombinasjonsmuligheter for Ytre ringveg 

Navn Vige-Otra 
Otra-

Breimyr 
Breimyr-
Volleberg Lokalvegtunnel 

Kombi. 1 Lilla/sort kryss, tunnel øst for Otra G1 G1 Ja og Nei 
Kombi. 3 G1 G1 G2 Nei 
Kombi. 4 Lilla/sort kryss, tunnel øst for Otra G1 G2 Nei 

 
Tabell 35 viser lengden og kjøretiden for de ulike korridorene med anbefalt hastighet. Tabellen 
viser også hastighet, lengde og kjøretid for kombinasjon 1, 2 og 3 som stort sett er kombinasjo-
ner av de ulike korridorene, og som er utviklet/modellert på suksessivt.   
 
Tabell 35 Lengde og kjøretid for de ulike korridorene og kombinasjoner 

 Lilla Sort Rød Blå 
Grønn 

1 
Grønn 

2 

Kombi 1  
med lokal-
vegtunnel 

Kombi 1  
uten lokal-
vegtunnel Kombi 3 Kombi 4 

Hastighet 
(km/t) 

80-
110 

80-
110 

110 110 110 110 110 110 110 110 

Kjøretid 

9 
min  
19 
sek 

9 
min 
29 
sek 

8 
min 
22 
sek 

8 
min 
29 
sek 

8 min 
43 
sek 

8 min 
47 
sek 

8 min 37 
sek 

8 min 14 
sek 

8 min 
25 sek 

8 min 
14 sek 
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5.1 Trafikkbelastning i kombinasjonskorridorene 
Tabell 36 viser beregnet trafikkbelastning i utvalgte snitt for hver av kombinasjonsmulighetene.  
 
Tabell 36 Trafikkbelastning med kombinasjon 1-7 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 

Snitt 0-alt 
Kombi 1 med lokal- 

vegtunnel 
Kombi 1 uten lokal-

vegtunnel Kombi 3 Kombi 4 

Bom: E39 Vesteveien 88000 74400 77200 77600 77200 

Bom: Rv. 9 Grim 20400 13700 18000 18100 18000 

Bom: Sødal 12400 9100 10100 10200 10100 

Bom: Presteheia 5200 5200 5100 5100 5100 
Bom: E18 Bjørn-
dalsletta 89300 74500 74700 75100 74700 

Rv. 9 Nord 10100 17300 15900 15800 15900 

E39 Meieriet 42500 31000 33900 34400 33900 
Eks. E39 Breimyr - 
Volleberg 36300 13200 13100 13100 13100 

Fv. 1 Torridalsveien 5400 4000 3900 3900 3900 

Egsveien 15200 13700 14700 14700 14700 

Lokalvegbru Eg 10400 12000 9700 9700 9700 

Lundsbrua 16200 16200 16200 16200 16200 

Oddernesbrua 87100 72500 73700 74200 73700 

Lokaltunnel  0 9800 0 0 0 

Yrv Vige-rv. 9 0 17600 18000 17100 18000 

Yrv rv. 9-Breimyr 0 22100 19000 18400 19000 

Yrv Breimyr-Volleberg 0 30700 30500 30400 30500 
 
Trafikkmengden på Ytre ringveg vil for kombinasjon 1-4 varierer mellom ca. 17.000-18.000 kjø-
retøy per døgn i øst fram til rv. 9 for de forskjellige kombinasjonsmuligheter. Det er cirka samme 
trafikkmengde som korridorene rød, blå, grønn 1 og grønn 2. Lilla og sort korridor har på denne 
strekning opp til 24.000-26.000 kjøretøy per døgn. 
 
Fra rv. 9 til Breimyr er det en litt større spredning i trafikkbelastningen på 17.000-18.000 kjøre-
tøy per døgn foruten kombinasjon 1 med lokalvegtunnel mellom rv. 9 og sykehuset som får noe 
høyere trafikk på Ytre ringveg på denne strekningen. Dette er litt lavere enn korridorene sort, 
rød, blå, grønn 1 og grønn 2 hvor det er 20.000-25.000 kjøretøy per døgn. Lilla korridor har på 
denne strekning ca. 32.000 kjøretøy per døgn. 
 
Fra Breimyr er Volleberg er trafikkbelastningen for de forskjellige kombinasjonsmuligheter 
30.000-31.000 kjøretøy per døgn. Det er samme belastning som for de øvrige hovedkorridorene. 
 
En god del av trafikken som flyttes over til Ytre ringveg er gjennomgangstrafikk som kommer fra 
områdene vest for Volleberg og skal til områdene øst for Varoddbrua. Denne trafikken utgjør om-
trent 13.000 kjøretøy per døgn. Herav er ca. 5.000 lange turer på over 100 km. Stort sett alle 
lange turer flyttes fra E18/E39 til Ytre ringveg. Dette gjelder alle kombinasjonsmuligheter. 
 
 
Kombinasjon 3 er beskrevet nærmere nedenfor, da denne anbefales av Statens vegvesen. 
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5.2 Kombinasjon 3 
Kombinasjon 3 følger grønn 1 fra Vige til Breimyr og grønn 2 fra Breimyr til Volleberg. Det etab-
leres ikke en lokalvegtunnel fra rv. 9 til sykehuset. 
 
Trafikkbelastning og endret rutevalg 
Trafikkbelastningene for kombinasjon 1 2025 og 2045 er vist i Figur 32 og Tabell 37. 
 

 
Figur 32 Trafikkbelastning kombinasjon 3 for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 
 
Tabell 37 Trafikkbelastning kombinasjon 3 for 2025 og 2045, uten bompenger [kjt/døgn] 

Snitt Kombinasjon 3 2025 Kombinasjon 3 2045 Diff. Ift. Lilla 
Bom: E39 Vesterveien 63300 77600 11000 
Bom: Rv. 9 Grim 14900 18100 -3300 
Bom: Sødal 8600 10200 -900 
Bom: Presteheia 4400 5100 -100 
Bom: E18 Bjørndalsletta 57800 75100 1500 
Rv. 9 Nord 13100 15800 1800 
E39 Meieriet 28000 34400 12900 
Eks. E39: Breimyr-Volleberg 10500 13100 -400 
Fv. 1Torridalsveien 3300 3900 -900 
Egsveien 12100 14700 2500 
Lokalvegbru Eg 8300 9700 -2500 
Lundsbrua 13200 16200 0 
Oddernesbrua 58800 74200 3800 
Yrv Vige-rv. 9 12800 17100 -500 
Yrv rv. 9-Breimyr 14000 18400 -13400 
Yrv Breimyr-Volleberg 23800 30400 -900 
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Trafikkmengden på Ytre ringveg vil for kombinasjon 3 variere mellom 17.000 kjøretøy per døgn i 
øst fram til rv. 9, 18.000 kjøretøy per døgn fra rv. 9 til Breimyr og opp til 30.000 kjøretøy per 
døgn fra Breimyr og vestover i 2045.  
 
Kombinasjon 3 har ikke kryss på Eg eller ny lokalvegtunnel mellom rv. 9 og over til sykehuset.  
 
På strekningen Vige til rv. 9 er det med kombinasjon 3 ca. samme antall kjøretøyer per døgn på 
strekningen sammenliknet med rød, blå og de to grønne korridorer. På strekningen rv. 9-Breimyr 
er det 2.000-7.000 færre kjøretøyer per døgn på strekningen sammenliknet med rød, blå og de 
to grønne korridorer. Forskjellene skyldes hovedsakelig at det med kombinasjon 3 ikke etableres 
kryss ved sykehuset eller lokalvegtunnel fra rv. 9 til sykehuset.  
 
Trafikken som overflyttes til Ytre ringveg er hovedsakelig gjennomgangstrafikk som kommer fra 
områdene vest for Volleberg og skal til områdene øst for Varoddbrua. Denne trafikken utgjør ca. 
12.000 kjøretøy per døgn. Herav er ca. 5.000 lange turer på over 100 km. Stort sett alle lange 
turer flyttes fra E18/E39 til Ytre ringveg. 
 
Tabell 38 viser endringene i trafikkmengden i forskjellige snitt i 2045 med kombinasjon 3 ift. 0-
alternativet.  
 
Tabell 38 Endringer i trafikkmengde med kombinasjon 3 2025 og 2045 

  Bilturer per døgn i 2045 

 Snitt Alternativ 0 
Kombi. 3 

Endring 110 km/t 
Bom: E39 Vesterveien 88000 77600 -10400 
Bom: Rv. 9 Grim 20400 18100 -2300 
Bom: Sødal 12400 10200 -2200 
Bom: Presteheia 5200 5100 -100 
Bom: E18 Bjørndalsletta 89300 75100 -14200 
Rv. 9 Nord 10100 15800 5700 
E39 Meieriet 42500 34400 -8100 
Eks. E39: Breimyr-Volleberg 36300 13100 -23200 
Fv. 1Torridalsveien 5400 3900 -1500 
Egsveien 15200 14700 -500 
Lokalvegbru Eg 10400 9700 -700 
Lundsbrua 16200 16200 0 
Oddernesbrua 87100 74200 -12900 
Yrv Vige-rv. 9 0 17100 17100 
Yrv rv. 9-Breimyr 0 18300 18300 
Yrv Breimyr-Volleberg 0 30400 30400 

 
 
Figur 33 viser differansen i trafikkmengder for kombinasjon 3 sammenliknet med 0-alternativet 
2045. Av figuren ses det at Ytre ringveg avlaster eksisterende E39/E18 gjennom byen. Det skjer 
en økning på rv. 9 nord for Ytre ringveg. Det skyldes at flere reiser nord fra til områdene vest for 
Kristiansand kjører enten via rv. 9 og Ytre ringveg. Dette er hovedsakelig reiser som er overflyt-
tet fra fv. 1 Torridalsvegen ti rv. 9.  
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Figur 33 Differanseplot for kombinasjon 3 sammenliknet med 0-alternativet 2045 [kjt/døgn] 

 
Endring i reisemiddelvalg 
Ytre ringveg vil bedre transporttilbudet bilister har i Kristiansand i dag. Vegen vil gi kortere av-
stand mellom ulike målpunkter samt bedre kapasiteten på vegstrekninger hvor det er mye tra-
fikk. Dette gjør at man kan forvente en vekst i bilbaserte reiser som følge av at et Ytre Ring reali-
seres. Veksten består i hovedsak av: 
 
• Overgang fra konkurrerende transportmidler 
• Man foretar flere reiser per dag 
 
Overgangen vil være fra konkurrerende transportmidler som buss, gang og sykkel. En må derfor 
forvente at vegen vil gi en nedgang i antall reiser med buss, på sykkel eller til fots. Dette kom-
mer også frem i beregningsresultatene, se Figur 33.  
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Figur 34 Endring i reisemiddelfordeling i modellområdet med kombinasjon 3 2045 [reiser/døgn] 
 
Økningen i bilbaserte reiser er størst for arbeid og private reiser. Økningen er totalt på rundt 
1000 flere turer per døgn som bilfører. Nedgangen i reiser med kollektiv, gang og sykkel er be-
regnet til å ligge på rundt 500 turer per døgn. 
 
Endring i destinasjonsvalg 
En ny veg vil gi kortere avstand mellom enkelte områder enn hva det er i dag. Dette vil kunne 
påvirke hvor vi reiser, og man kan forvente at man i større grad reiser til områder som forbedret 
tilgjengelighet enn før. For eksempel vil man kunne velge å kjøre til Kristiansand sentrum å 
handle i stedet for i Søgne på grunn av det nå har blitt nye reiseavstander. Tabell 39 viser end-
ringen i målpunkter for bilreiser i 2045 med kombinasjon 3. 
 
Tabell 39: Endring i målpunkt for bilreiser i kombinasjon 3 ift. 0-alternativ 2045, [bilturer/døgn] 

Til 
Fra Sentrum Sørland-

sparken 
Vågs-
bygd 

Hannev
ika 

Grim/ 
Tinnheia 

Song-
dalen Søgne Sum 

Sentrum -54 5 -24 -38 -84 -5 409 208 
Sørlandsparken 5 -7 5 3 128 58 141 333 
Vågsbygd -18 4 -116 -55 -33 -10 193 -34 
Hannevika -37 1 -54 -65 70 -14 274 174 
Grim/Tinnheia -93 137 -27 76 -165 107 327 363 
Songdalen -8 61 -12 -16 109 -147 -160 -172 
Søgne 407 129 195 276 357 -161 -2046 -843 
Sum 203 330 -33 181 383 -173 -861 59 

 
Tabell 39 viser at det vil kunne bli en økning i trafikken mellom Søgne og Kristiansand. Dette 
gjelder spesielt Kristiansand sentrum, Vågsbygd, Hannevika og Grim/Tinnheia. Kortere reisetid 
mellom Søgne og disse områdene vil kunne gjøre at flere velger å kjøre til Kristiansand i stedet 
for å gjøre ærend lokalt i Søgne. Dette gjør at antallet turer i Søgne går ned med rundt 800 biltu-
rer per dag. 
 
Effekten av endret hastighet 
Det er kun utført trafikkmodellberegninger med hastigheten 110 km/t for kombinasjon 3.  
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6. KORRIDORSAMMENLIGNING 

6.1 Transportarbeid 
En utbedring av transporttilbudet vil kunne medføre både reduksjon og økning i det totale trans-
portarbeidet for modellområdet. Hvis tiltaket gir en besparelse i antall kjørte kilometer vil dette 
redusere det totale transportarbeidet. Samtidig vil en reduksjon i avstanden gjøre at flere velger 
å kjøre bil, hvilket vil medvirke til å øke transportarbeidet.  
 
Reiselengden vil med Ytre ringveg øke i tillegg til at det blir flere kjøretøy. Hastigheten er imidler-
tid så høy på Ytre ringveg at man velger å kjøre lengre fordi man likevel sparer tid i forhold til å 
kjøre eksisterende E18/E39. Derfor medfører samtlige korridorer en økning i transportarbeidet i 
forhold til alternativ 0-alternativet 2045, se Figur 35. 
 

 
Figur 35 Endring i kjøretøykilometer i forhold til 0-alternativet 
 
Økningen er minst for de korridorene som får flest nye bilreiser (sort og lilla), hvilket kan forkla-
res med at disse korridorer er kortere enn f.eks. rød, blå og grønn korridor. Generelt for alle kor-
ridorer medfører en lengere korridor for Ytre ringveg at det produseres flere kjtkm.  
 
Det er snakk om relativt små forskjeller mellom mange av korridorene. For å nyansere dette yt-
terligere har vi også studert beregningen av trafikantnytte. Her blir direkte kostnader og reisetid 
inkludert, og besparelsene i disse blir vektet for de ulike reisemidlene og reisehensiktene. 
 

6.2 Trafikantnytte 
Trafikantnytteberegningene viser at den totale nytte er relativt lik for de ulike korridorene, og lig-
ger på mellom 290.000 og 390.000 kr. per døgn, se Figur 36. 
 

 
Figur 36 Trafikantnytte for de ulike korridorene [2009 kr. per døgn] 
 
Bidraget for spart reisetid er hovedkomponenten i trafikantnytten for de ulike korridorene. Trafi-
kantnytten er klart størst for bilister og bilpassasjerer. Ytre ringveg vil gi marginale nytteeffekter 
for kollektivtrafikken, gang og sykkel. 
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7. KAPASITETSBEREGNINGER 

Det er utført kapasitetsberegninger for vegnettet rundt Ytre ringveg i trafikksimuleringsprogram-
met Aimsun, hvor adferden til hvert enkelt kjøretøy modelleres separat. Det er utført beregninger 
for lilla, sort og rød korridor. Det er ikke utført beregninger for blå, grønn 1, grønn 2 og kombina-
sjonskorridorene, da disse vil ha mindre trafikkbelastning. 
 
I Highway Capacity Manual er begrepet ”Level of service” definert og brukes til å beskrive avvik-
lingskvaliteten. Her blir det definert 6 ulike servicenivå A-F. A tilsvarer «liten trafikk og fri avvik-
ling» og E tilsvarer «nær kapasitetsgrensen». I tillegg har vi nivå F som angir ustabil avvikling 
der trafikken har brutt sammen (kapasitetsgrensen er overskredet). De forskjellige servicenivå er 
beskrevet i nedenstående tabell. 
 
Tabell 40 Avviklingskvalitet (kapasitet) 

Ser-
vicenivå 

Forklaring Forsinkelse 
[m/sek per kjt] 

A - Behagelig og så godt som frie kjøreforhold <10 
B - Gode kjøreforhold 

- Lett å foreta forbikjøringer 
10-20 

C - Trafikken flyter bra, men forstyrrelser oppstår 
- Køer begynner å oppstå, forbikjøringer forsvarlig 

20-35 

D - Hindret trafikk med køer 
- Vanskelig og risikabelt å kjøre forbi 
- Bråbremsing forekommer, risiko for påkjøring bakfra 

35-55 

E - Lav hastighet, kontinuerlig kø 
- Forbikjøringer så gods om umulig 
- Kjøringen er anstrengende, hastigheten varierer 

mye, fare for kjedekollisjon 
- Vanskelig og komme inn fra sidevei 

55-80 

F - Veien er blokkert 
- Bilene beveger seg meget langsomt, stopper iblant 

80> 

 
For hvert enkelt korridor vil servicenivå bli presentert i form av lenker som har de ulike fargene i 
tabellen over. Dette betyr at lysegrønne lenke har servicenivå A, mens røde lenker har service-
nivå E.  
 

7.1 Lilla korridor 
Kapasitetsberegningene viser at det med lilla korridor ikke vil oppstå kapasitetsproblemer på Ytre 
ringveg, men i enkelte punkter på vegnettet rundt Ytre ringveg vil det ifølge beregningene oppstå 
kapasitetsproblemer. 
 
I morgenrushet kan det forekomme kapasitetsproblemer i rundkjøringen ved sykehuset. Dette 
gjelder rampen mellom sykehuset og Ytre ringveg i retning mot sykehuset, lokalvegbrua og Egs-
veien. 
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Figur 37 Servicenivå i morgenrushet (7:30 – 8:30) med lilla korridor 2045 

 

Grunnen til kapasitetsproblemene i rundkjøringen ved sykehuset er at rundkjøringen har seks ar-
mer og en relativ stor trafikkmengde. 
 

 
Figur 38 Kødannelse i rundkjøringen ved sykehuset i morgenrushet med lilla korridor 2045 
 
Ombygging av rundkjøringen vil kunne fjerne kødannelsen, se Figur 39. 

 



 
TRANSPORTANALYSE 

 
62 

 
Figur 39 Foreslått geometri for rundkjøringen ved sykehuset 
 
I ettermiddagsrushet vil det oppstå kapasitetsproblemer i rundkjøringen på rv. 9 ved Dalane. 
Ombygging av denne rundkjøringen kan også løse kapasitetsproblemene, se Figur 40. 
 

 
Figur 40 Foreslått geometri for rundkjøringen på rv. 9 ved Dalane 
 
Det vil også i rushtrafikken om ettermiddagen oppstå kapasitetsproblemer i krysset på Vige der 
4-felt Ytre ringveg skal flettes sammen med 4-felt på eksisterende E18 i retning ut fra byen, se 
Figur 41. 
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Figur 41 Servicenivå i ettermiddagsrushet (15:30 – 16:30) med lilla korridor 2045 
 
 

 
Figur 42 Kapasitetsproblemer i krysset på Vige i ettermiddagsrushet med lilla korridor 2045 (blå prikker 
representerer kjøretøy) 
 
Kapasitetsproblemene i krysset på Vige må løses med trafikkreduserende tiltak i byområdet med 
overgang til kollektiv, sykkel og gange. Reduseres trafikken fra Kristiansand sentrum med ca. 25 
%, fra ca. 75 000 kjøretøy per døgn til ca. 55 000 kjøretøy per døgn, fjernes avviklingsproble-
mene i flettingen. Dette viser at målet om nulltrafikkvekst ikke bare er nødvendig på grunn av 
miljøutslipp, men også for å sikre framkommelighet for de som virkelig har behov for å bruke bi-
len. Dette stemmer også med forutsetningene i prosjektet E18/E39 Gartnerløkka-Meieriet at tra-
fikkmengden ikke bør overstige 60 000 kjøretøy per døgn for å sikre kollektivtrafikken god fram-
kommelighet på en 4-felts veg uten egne kollektivfelt. 
 
Aktuelle tiltak for å redusere trafikken til og fra Kristiansand sentrum kan være: 

• Bedre kollektivtilbud 
• Bedre gang- og sykkeltilbud 
• Parkeringsrestriksjoner 
• Bompenger/rushtidsavgifter 
• Arealutvikling som demper behovet for bilbruk 
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7.2 Sort korridor 
Kapasitetsberegningene viser at det ikke vil oppstå kapasitetsproblemer på Ytre ringveg med sort 
korridor. I enkelte punkter på vegnettet rundt Ytre ringveg vil det oppstå kapasitetsproblemer. 
 
I morgenrushet vil det oppstå kapasitetsproblemer i rundkjøringen ved sykehuset, se Figur 43. 
 

 
Figur 43 Servicenivå i morgenrushet (7:30 – 8:30) med sort korridor 2045 
 
Kapasitetsproblemene gjelder rampen mellom sykehuset og Ytre ringveg i retning mot rundkjø-
ringen og på lokalvegbrua over Otra i retning mot rundkjøringen, se Figur 44. 
 

 
Figur 44 Kapasitetsproblemer i rundkjøringen ved sykehuset i morgenrushet med sort korridor 2045 
 
Kapasitetsproblemene kan løses med ombygging av rundkjøringen. 
 
I ettermiddagsrushet vil det som med lilla korridor også oppstå kapasitetsproblemer i krysset på 
Vige. Det er ikke kapasitetsproblemer i rundkjøringen ved rv. 9 på Dalane, se Figur 45. 
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Figur 45 Servicenivå i ettermiddagsrushet (15:30 – 16:30) med sort korridor 2045 
 
I krysset på Vige vil det oppstå lang kø i vestlig retning (fra sentrum).  
 

 
Figur 1. Kapasitetsproblemer i krysset på Vige i ettermiddagsrushet med sort korridor 2045(blå prikker 
representerer kjøretøy) 
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7.3 Rød korridor 
Kapasitetsberegningene viser at det ikke vil oppstå kapasitetsproblemer på Ytre ringveg med rød 
korridor. I enkelte punkter på vegnettet rundt Ytre ringveg vil det oppstå kapasitetsproblemer. 
 
I morgenrushet vil det oppstå kapasitetsproblemer i rundkjøringen ved sykehuset, se Figur 46 
 

 
Figur 46 Servicenivå i morgenrushet (7:30 – 8:30) med rød korridor 2045 
 
Kapasitetsproblemene vil oppstå i lokalvegtunnelen mellom sykehuset og rv. 9 i retning mot 
rundkjøringen og på lokalvegbrua over Otra i retning mot rundkjøringen, se Figur 47. 

 

 
Figur 47 Kapasitetsproblemer i rundkjøringen ved sykehuset i morgenrushet med rød korridor 2045 
 
I ettermiddagsrushet vil det som med lilla og sort korridor også oppstå kapasitetsproblemer i 
krysset på Vige. Det er ikke kapasitetsproblemer i rundkjøringen ved rv. 9 på Dalane, se Figur 
48. 
 

 



 
TRANSPORTANALYSE 

 
67 

 
Figur 48 Servicenivå i ettermiddagsrushet (15:30 – 16:30) med rød korridor 2045 
 
I krysset på Vige vil det oppstå lang kø i vestlig retning (fra sentrum). 
 

 
Figur 49 Kapasitetsproblemer i krysset på Vige i ettermiddagsrushet med rød korridor 2045 (blå prikker 
representerer kjøretøy) 
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8. KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

Nedenfor følger en rekke konklusjoner og anbefalinger som har kommet fram i forbindelse tra-
fikkanalysen av de forskjellige hovedkorridorer og kombinasjonsmuligheter: 
 
E39/E18 gjennom Kristiansand vil ha kapasitetsproblemer i 2045 uten Ytre ringveg 
På delstrekningene fra Tinnheiaveien til Vesterbrua og fra Oddernestunellen til Vollevannet vil det 
i 2045 være en ÅDT på over 85.000 og strekningene vil være overbelastet. De øvrige deler av 
E18/E39 fra Tinnheiaveien til Søm vil ha en trafikkmengde tett på 85.00 og det vil medføre usta-
bil trafikkavvikling og perioder med kø. 
 
Ytre ringveg avlaster eksisterende E39/E18 
Ytre ringveg vil avlaste E39/E18 gjennom Kristiansand og nedbringe trafikkbelastningen til ve-
sentlig under 85.000 kjøretøyer per døgn på nesten hele strekningen unntatt Vige. Det vil med-
føre en forbedret trafikkavvikling. 
 
Kapasitetsproblemer på Vige 
I rushtrafikken (spesielt om ettermiddagen) vil det være kapasitetsproblemer i krysset på Vige 
der 4-felt Ytre ringveg skal flettes sammen med 4-felt på eksisterende E18 i retning ut fra byen. 
Dette må løses med trafikkreduserende tiltak i byområdet med overgang til kollektiv, sykkel og 
gange. Reduseres trafikken fra Kristiansand sentrum med ca. 25 %, fra ca. 75 000 kjøretøy per 
døgn til ca. 55 000 kjøretøy per døgn, fjernes avviklingsproblemene i flettingen.  
 
Aktuelle tiltak for å redusere trafikken til og fra Kristiansand sentrum kan være: 
• Bedre kollektivtilbud 
• Bedre gang- og sykkeltilbud 
• Parkeringsrestriksjoner 
• Bompenger/rushtidsavgifter 
• Arealutvikling som demper behovet for bilbruk 

 
Øvrige kapasitetsproblemer kan løses med ombygging 
Det kan oppstå kapasitetsproblemer i rundkjøringen på rv. 9 ved Dalane og rundkjøringen ved 
sykehuset dersom det ikke er noen form for restriksjoner for biltrafikken. En ombygging av rund-
kjøringene kan løse kapasitetsproblemene. 
 
De korteste korridorene tettest på byen opptar mest trafikk 
Trafikkmodellberegningene viser at de korteste korridorene tettest på byen vil få større trafikkbe-
lastning enn korridorene som ligger lengere vekk fra byen. Dette har betydning for avlastingen 
av E39/E18 gjennom Kristiansand. Denne ekstra avlastningen er imidlertid korte riser. 
 
Økt hastighet på Ytre ringveg medfører større trafikkbelastning 
Jo høyere hastigheten er på Ytre ringveg, jo mere attraktiv blir det for bilistene å benytte denne. 
Dette vil medvirke til å avlaste eksisterende E39/E18 gjennom sentrum.  
 
Gjennomgangstrafikken flyttes fra E39/E18 til Ytre ringveg 
Totalt er det rundt 10.000 kjt per døgn som skal fra E39 vest for Volleberg til E39 øst for Vige el-
ler omvendt i 0-alternativet. Trafikkmodellberegningene viser at stort sett alle lange og mellom-
lange reiser overflyttes til Ytre ringveg og alle korridorer oppnår målsetningen om å overføre all 
lang og mellomlang gjennomgangstrafikk til Ytre ringveg. 
 
Større trafikkbelastning på den nordlige delen av rv. 9 
Ytre ringveg avlaster det øvrige overordnede veinettet med unntak av den nordlige delen av rv. 
9. Dette skyldes at noe av trafikken fra fv. 1 overflyttes til rv. 9, da det er lettere adgang til om-
rådene vest for Kristiansand via rv. 9 og Ytre ringveg.  
 
Ytre ringveg medfører en samlet øking i transportarbeidet (kjøretøykilometer) 
Reiselengden vil med Ytre ringveg øke i tillegg til at det blir flere kjøretøy. Hastigheten er imidler-
tid så høy på Ytre ringveg at man velger å kjøre lengre fordi man likevel sparer tid i forhold til å 
kjøre eksisterende E18/E39.  
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Derfor gir samtlige korridorer en økning i transportarbeidet i forhold til alternativ 0-alternativet i 
2045 på ca. 95.000-115.000 kjøretøykilometer. Økningen i kjøretøykilometer er minst for de kor-
teste korridorene selv om trafikkbelastningen her er størst. Dette skyldes selvsagt at korridorene 
er kortere. 
 
Ytreringveg medfører størst trafikantnytte for bilister og bilpassasjerer 
Den totale nytte er relativt lik for de ulike korridorene, og ligger på mellom 290.000 og 390.000 
kr. per døgn. Bidraget for spart reisetid er hovedkomponenten i trafikantnytten for de ulike korri-
dorene. Trafikantnytten er klart størst for bilister og bilpassasjerer. Ytre ringveg vil gi marginale 
nytteeffekter for kollektivtrafikken, gang og sykkel. 
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9. DRØFTING AV MÅLOPPNÅELSE AV PROSJEKTSPESI-
FIKKE MÅL 

 
I planprogrammet er det oppsatt syv effektmål for prosjektet: 
 
• Ingen kø i rushtidene morgen og kveld. 
• Reduserte avstandskostnader. 
• Næringstrafikken skal ha effektiv atkomst til havn, flyplass og godsterminal. 
• Kortere reisetid i 2045 enn i 2014 i transportkorridorene E18, E39 og rv. 9 

- Kjøretiden skal reduseres med 5-7 minutter mellom Vige – Volleberg (forut-
satt dagens beskrevne tidsbruk og framtidig trafikkhastighet). 

• Transportkostnadene for næringslivet i 2045 skal reduseres med 50 % i forhold da-
gens situasjon (2014). 

• Ingen driftsstans som følge av vanskelig vintervedlikehold. 
• Ingen møteulykker. Ulykkesfrekvensen skal reduseres til 0,06 og skadekostnad skal 

reduseres til mindre enn 0,22. 
 
Måloppnåelsen av prosjektets effektmål er beskrevet enkeltvis for hvert av målene ne-
denfor. 
 
Effektmål 1 
Første effektmål er: 

- Ingen kø i rushtidene morgen og kveld. 
 
Trafikkmodellberegningene viser at trafikkavviklingen i rushtrafikken er god på Ytre 
ringveg i alle korridorer, og at det ikke vil oppstå kø i korridoren. Se evt. avsnitt 5.17 
om trafikkavvikling. 
 
Aimsun-beregninger viser at det kan oppstå kapasitetsproblemer i følgende punkter: 
• Rundkjøringen på rv. 9 ved Dalane. 
• Rundkjøringen ved sykehuset. 
• Krysset på Vige. 
 
Kapasitetsproblemene i de to rundkjøringene kan utbedres med ombygging av rundkjø-
ringene. 
 
I rushtrafikken om ettermiddagen vil det være kapasitetsproblem i krysset på Vige der 
4-felt Ytre ringveg skal flettes sammen med 4-felt på eksisterende E18 i retning ut fra 
byen. Dette må løses med trafikkreduserende tiltak i byområdet med overgang til kol-
lektiv, sykkel og gange. Reduseres trafikken fra Kristiansand sentrum med ca. 25 %, 
fra ca. 75 000 kjøretøy per døgn til ca. 55 000 kjøretøy per døgn, fjernes avviklings-
problemene i flettingen. 
 
Effektmål 2 
Andre effektmål er: 

- Reduserte avstandskostnader. 
 
Trafikantnytteberegningene viser at det er reisetidsbesparelse som er hovedkomponen-
ten i den nytte de ulike korridorene har. Total nytte er relativt lik for de ulike korrido-
rene, og ligger på mellom 290.000 og 390.000 kr per døgn (se Figur 50).  
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Figur 50 Trafikantnytte med Ytre ringveg 2045 [kr.] 
 
Effektmål 3 
Tredje effektmål er: 

- Næringstrafikken skal ha effektiv atkomst til havn, flyplass og godsterminal. 
 
Med Ytre ringveg avlastes E39/E18 med opptil 22.000 kjt/døgn hvilket medfører bedre 
kapasitet på vegen. Dette er en fordel for det nåværende havneområde som vil få en 
mere effektiv atkomst. 
 
Næringstrafikken til og fra det nye havneområde ved Vige inkl. godsterminal vil få en 
vesentlig mere direkte og effektiv adkomst i forbindelse med krysset på Vige. 
 
Ytre ringveg har ikke en direkte effekt for atkomsten til flyplassen. Men næringstrafik-
ken som skal fra flyplassen og gjennom Kristiansand vil kunne kjøre via Ytre ringveg, 
hvor det er god kapasitet og dermed unngå å kjøre inn gjennom Kristiansand. 
 
Effektmål 4 
Fjerde effektmål er: 

- Kortere reisetid i 2045 enn i 2014 i transportkorridorene E18, E39 og rv. 9 
o Kjøretiden skal reduseres med 5-7 minutter mellom Vige – Volleberg 

(forutsatt dagens beskrevne tidsbruk og framtidig trafikkhastighet). 
 
Kjøretida mellom Vige og Volleberg skal reduseres med 5-7 minutter dersom du velger 
Ytre ringveg til fordel for å kjøre gjennom byen. Beregninger fra mottatt fra SVV3 viser 
at kjøretiden i dag er 13 minutter og 37 sekunder fra Vige til Volleberg utenom rushtid 
der trafikken kan gå uhindret. Tabell 41 viser beregnet kjøretid fra Vige til Volleberg i de 
ulike korridorene i 2045. 
 

Tabell 41 Lengde og kjøretid for de ulike korridorene 

 Lilla Sort Rød Blå Grønn 1 Grønn 2 Kombi 1 Kombi 3 Kombi 4 
Hastighet 
(km/t) 

80-
110 

80-
110 

110 110 110 110 110 110 110 

Kjøretid 
9 min 
19 sek 

9 min 
29 sek 

8 min 
22 sek 

8 min 
29 sek 

8 min 
43 sek 

8 min 
47 sek 

8 min 
37 sek 

8 min 
25 sek 

8 min 
14 sek 

 
Sett i forhold til SVV’s beregning og de beregnet kjøretider opfyller rød, blå, 
kombinasjon 1 og kombinasjon 4 kravet om at redusere reisetiden mellom Vige og 
Volleberg med 5-7 minutter dersom du velger Ytre ringveg frem for å kjøre via 
E18/E39. De øvrige alternativer reduserer kjøretiden med 4-5 minutter. 
 
Tallene for dagens beskrevne tidsbruk er som sagt utenfor rushen. I rushen går 
trafikken sagtere og kjøretiden vil derfor være lengere fra Vige til Volleberg. Dette vil 

3 Epost fra Håkon Nordgaard 27/4 2015 «VS: Effektmål» 
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forsterkes frem til 2045 og kjøretiden vil øke til noe mere enn 13-14 minutter. Dermed 
vil alle korridorene oppfylle målet om å redusere kjøretiden med 5-7 minutter. 
 
Effektmål 5 
Femte effektmål er: 

- Transportkostnadene for næringslivet i 2045 skal reduseres med 50 % i for-
hold dagens situasjon (2014). 

 
I NTP 2010-2019 er avstandskostnader omtalt i et av hovedmålene på denne måten:  
”Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraf-
ten i næringslivet og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønste-
ret”. TØI-rapport 956/2008 prøver å forklare hvordan avstand påvirker næringslivets 
kostnader, men som like gjerne kunne blitt forklart som transportkostnader. Forskjellen 
blir at avstandskostnadene kun fokuserer på avstand og utelukker blant annet ulikheter 
i vegstandard. TØI lander på en definisjon av at avstandskostnader er "kostnadene som 
oppstår som følge av å handle over avstand". 
 
I beregningen av avstandskostnader for Ytre Ringvei er det sett på endringen i drifts-
kostnader (kr/time) for tunge biler som er gjennomgangstrafikk. Denne baserer seg på 
endring i antall kjøretøy og kjøretid. Det er her antatt at andelen tunge kjøretøy utgjør 
10 prosent. Driftskostnad er hentet fra EFFEKT. Denne er satt til 503,39 kr/time for las-
tebil. Rød korridor er benyttet til sammenligning. 
 
 Basisvegnett Rød Endring 
Kjøretid 13 min. 37 sek. 8 min. 22 sek. 5 min. 15 sek. 
Gjennomgangstra-
fikk (kjt) 

10 000 kjt 12 500 kjt 2 500 kjt 

Antall tunge (10%) 1 000 kjt. 1 250 kjt. 250 kjt. 
Timer 227 t. 174 t. -53 t. 
Kostnad 114 369 kr. 87 841 kr. -26 527 kr. 

 
Driftskostnadene for gjennomgående tunge kjøretøy blir lavere med Ytre Ringvei enn 
på dagens vegnett, men ikke 50 % lavere.   
 
 
Effektmål 6 
Sjette effektmål er: 

- Ingen driftsstans som følge av vanskelig vintervedlikehold. 
 
En meget stor del av Ytre ringveg ligger i tunnel og derfor er det kun en liten del av 
veien hvor det vil være nødvendig med vintervedlikehold. De strekninger som ikke 
ligger i tunnel anlegges med slake heldninger, hvilket medvirker til å gjøre det relativ 
lett å sørge for vintervedlikehold. 
 
Med to hovedveger forbi Kristiansand (E39/E18 og Ytre ringveg) er det ved snøfall og 
uhell mulig å dirigere all trafikk via den ene vegen mens den andre ryddes og på den 
måte avvikle trafikken på sikker vis. Dermed kan det unngås å lede trafikken ut på 
mindre veger. 
 
Effektmål 7 
Syvende effektmål er: 

- Ingen møteulykker. Ulykkesfrekvensen skal reduseres til 0,06 og skadekost-
nad skal reduseres til mindre enn 0,22. 

 
Alle korridorene på Ytre Ringvei planlegges med vegstandard hvor midtdeler inngår. 
Det forhindrer møteulykker på strekningen. I følge Statens vegvesen håndbok 115, Vei-
ledning av ulykkessteder er det i tabell B1.1 ikke angitt noen skadekostnad for møte-
ulykker for hastighet 100 km/t. Det skyldes færre enn 10 ulykker i løpet av tidsperio-
den 1999-2003. Sannsynligheten anses derfor som liten. I EFFEKT finnes det ikke noen 
nærmere angivelse av ulykkestyper, kun skadegrad. 
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Ulykkesfrekvensen på Ytre Ringvei varierer mellom 0,01 og 0,02, som er under effekt-
målet på 0,06.  
 
Skadekostnaden for Ytre Ringvei er vurdert ut ifra hva som vurderes å være normal 
skadekostnad for tilsvarende veg. Ytre Ringvei bygges som motorveg klasse A med god 
standard. Normal skadekostnad pr kjøretøykm ved fartsgrense 90 km/t for god stan-
dard er 0,22 (Håndbok 115, tabell B1.7). Det er målet for Ytre Ringvei. Gjennomsnittlig 
skadekostnad for veg med 110 km/t er det ikke data for, trolig på grunn av lite erfaring 
med denne type fartsgrense i Norge.  
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