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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune vedtar planprogrammet for kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru
med følgende endringer:
 Planprogrammet endres i tråd med saksutredningens punkt «Endringer av
planprogram».
 Krysset i Søgne vest plasseres ved Lindelia. Veitraseen gjennom Dahl og kryss ved
Eikestøl tas ikke med i de videre utredningene. Planprogrammet tilpasses i tråd med
saksfremlegget.
 Søgne kommune vil fortsatt påpeke viktigheten av grundige utredninger av virkningene
ved ulike traseer og kryssplasseringer på eksisterende veisystem i kommunen.

Bakgrunn for saken:
Forslaget til planprogram fra Statens Vegvesen (SVV) ble lagt på høring av formannskapet i
vedtak 19.2.2014. Planprogrammet har ligget til offentlig ettersyn frem til 15.4.2014. Det kom
32 innspill til planprogrammet. Alle disse med SVVs kommentarer ligger ved saken.
Saksutredning:
Alle innspill til planprogrammet er kommentert av SVV ut fra om de fører til endringer av
planprogrammet eller ikke. SVV har kommet frem til at det gjøres en endring på kartet (kryss
på oransje linje) og noen tekstlige endringer. Administrasjonen er enig med SVV i disse
vurderingene og foreslår at endringene tas inn.
Endringer av planprogram
Dette er de konkrete endringene som fremkommer i SVVs kommentarer:
 Endring av oransje linje ved Klepland medfører endringer av kap.1.5, beskrivelse av
Oransje korridor. Første og andre avsnitt endres til følgende. «Dette alternativet følger
blå og grønn korridor fram til Monan og har kryss ved Monan tilsvarende som blå og
grønn linje. Går deretter i tunnel nord for Klepland og Tangvall for å unngå inngrep
og barrierer i sentrumsområdet. Fra Tangvall vest og gjennom Lunde følger korridoren

i hovedtrekk dagens veg.» Oversiktskart korridorer Volleberg – Døle bru blir endret for
oransje linje mellom Volleberg og Tangvall. Referanse til kryss Klepland øst i pkt 4.2
strykes.
 Det gjøres følgende endringer i teksten:
«Planområdet omfatter nødvendig areal for å kunne utrede plassering av krysset «Døle
bru» øst for dagens E39, dette for å kunne bevare Mjåvann skytebane». Legges til i
Planprogrammet kap. 1.5, under beskrivelse av grønn korridor etter innspill fra Mandal
kommune.
«Valg av løsning må gi et godt veinett med god trafikksikkerhet for alle
trafikantgrupper.» Tas inn i Planprogrammet kap. 1.3 under Samfunnsmål etter innspill
fra Fylkesmannen i Vest-Agder
«Støy og avbøtende tiltak blir utredet også for nærliggende friluftsområder.» Tas inn i
Planprogrammet under utredningstema Støy og luftforurensing og Nærmiljø og
friluftsliv kap.5.1.5/5.2.2 etter innspill fra Vest-Agder fylkeskommune
«5.4.4 Vegrelaterte servicefunksjoner:I utredningen skal det gjøres rede for behov for
og ev. plassering av vegserviceanlegg/bensinstasjon, rasteplass, døgnhvileplass og ev.
andre vegrelaterte servicefunksjoner på strekningen.» tas inn i utredningsprogrammet
som nytt punkt etter innspill fra Vest-Agder fylkeskommune
Endringen som er foreslått på oransje linje innebærer at krysset på alle de foreslåtte
alternativene blir liggende på Monan, og ikke mellom Monan og Klepland som i
høringsutkastet.
I forbindelse med utleggelsen av planprogrammet spurte Søgne kommune spesielt om
høringsinstansenes syn på å ikke gå videre med blå trasé rundt Trysfjorden. Innspillene kan
tolkes noe ulikt, administrasjonen mener at fylkeskommunens innspill gir grunnlag for å gå
videre med bare en trasé.
Fylkesmannen i Vest-Agder tilrår at man holder seg til den foreslåtte metoden i høringsutkastet
for planprogrammet for å ta ut traseer, og anbefaler at men jobber videre med begge traseene
ved Trysfjorden. Samtidig sier de i sin høringsuttalelse til broalternativet: «Ved videre
planlegging av traseen som krysser fjorden må man etter vårt syn detaljplanlegge en utforming
av kryssingen som reduserer skaden til et minimum», og videre, «Klarer man å
sannsynliggjøre en god løsning for denne kryssingen, er det ikke sannsynlig at
miljøvernavdelingen vil fremme innsigelse til traseen på dette punktet.» Administrasjonen vil
påpeke at en detaljeringsgrad som fylkesmannen her etterspør uansett ikke vil komme før i en
reguleringsplan, og vi kan derfor ikke se at fylkesmannen er entydig negativ til å gå videre med
bare en trasé.
Songdalen kommune mener det er en god idé å gå rett på regulering på strekningen vest for
Lindelia.
Ved utleggelsen av planprogrammet vedtok kommunestyret i Søgne og fylkeskommunen at
Lindelia ble vurdert som et fikspunkt, altså et punkt all veialternativene må gå gjennom. Dette
har fylkeskommunen opprettholdt i sin høringsuttalelse. SVV har uttrykt at de ikke er enig i
den vurderingen. Administrasjonen mener at det viktigste for Søgne kommune ikke
nødvendigvis er at alle veiene planlegges gjennom Lindelia, men at krysset med E39 i Søgne
vest ligger ved Lohnelier / Lindelia. Dette er viktig av flere årsaker, det vil gi den beste
adkomsten, eksponeringen og mulighet for videreutvikling av industriområdet. Det vil også gi
en kortere strekning for å komme på hovedveien for de som bor litt vest i Søgne. I et 30 til 50
års perspektiv virker det sannsynlig at bosettingen i Søgne vil vokse videre vestover fra det
planlagte boligområdet i Kjellandsheia, noe som også taler for kryss ved Lohnelier.

SVV legger stor vekt på at fortsatt er en usikkerhet forbundet med alle traseene og ønsker
derfor å ha med to traseer videre på hele strekket gjennom Søgne kommune. Administrasjonen
har en viss forståelse for dette synspunktet, men vil påpeke at det meste av utredninger og
feltarbeid som SVV har tenkt å gjøre i forbindelse med kommunedelplanen er allerede gjort.
SVV ønsker å redusere risikoen for innsigelser på reguleringsplanarbeidet så mye som mulig,
men vi mener at mye av det som påpekes fra ulike myndigheter uansett ikke vil kunne løses før
reguleringsplanarbeidet, da detaljutforming (f. eks. plassering av brokar) vil være avgjørende
for hvorvidt det reises innsigelse eller ikke.
Det hadde vært ønskelig om SVV kunne vært tydelig på hvilke utfordringer og usikkerheter det
konkret var snakk om for traseen i bro over Trysfjorden.
For å imøtekomme SVVs ønske om å ha to traseer gjennom Søgne mener administrasjonen at
det er greit å utrede begge traseene ved Trysfjorden. Men siden det er svært viktig for Søgne
kommune at krysset i Søgne vest etableres ved eksisterende industriområde ser vi ingen grunn
til å utrede videre veitraseen som går gjennom Dahl eller krysset ved Eikestøl (se bildet under).

Ved utleggelsen av planprogrammet vedtok Søgne kommune at Lindelia skulle betraktes som
et fikspunkt og at krysset med E39 skulle legges der. Administrasjonen oppfatter det slik at det
innebærer at det omtalte veistykket var tatt ut under høringsperioden.
SVV sier i kommentarene til vedtaket om utleggelse av forslag til planprogram at de «ønsker
likevel blå linje nord for Try med inn i kommunedelplanarbeidet og med i sammenlikningsgrunnlaget i konsekvensutredningen. Dette for å sikre godt nok kunnskaps og faktagrunnlag
som bakgrunn når endelig korridorvalg skal tas», men de argumenterer ikke for at veistykket
og krysset må inn igjen.
I planprogrammets punkt 1.5 Beskrivelse av foreslåtte veikorridorer står følgende under
beskrivelse av blå korridor: Ved videreføring i blå korridor nord for Try legges toplanskrysset
sør for Tofte slik at krysset kan betjene trafikk fra Søgne vest via en tilførselsvei ned til dagens
kryssområde ved Lohnelier. Vest for kryssområdet krysses Kleivsetdalen på en bru og

korridoren fortsetter mot Midtheia. Teksten må tilpasses at veien skal gå innom krysset ved
Lohnelier / Lindelia.
Fremkommelighet og sikkerhet
Vinterens hendelser viste hvor sårbar eksisterende E39 er ved Trysfjorden. Ved spesielle
værforhold må E39 stenges, helt eller delvis på grunn av faren for is- eller steinras eller
lastebiler som står fast.
Når E39 ved Trysfjorden stenges fører det til en omkjøring på mer enn 30 km på dårlig vei.
Kjøretøyene med høyde over 4 m må enten kjøre en enda lenger omvei eller vente på at veien
skal åpnes. SVV anslo egne kostnader ved vinterens stenging til å være minst en halv million
kroner ekstra om dagen. Kostnadene for næringslivet og samfunnet for øvrig er på mange
millioner kroner pr. dag.
I NTP er det er avsatt 180 millioner kroner til rassikring, hvorav 70 millioner kroner i 2017 og
110 millioner kroner i perioden 2018-2023 for å sikre strekningen. SVV har igangsatt et
overvåkingsprogram med radarmålinger av heia for å forutse store og mellomstore ras.
Fangstnett er under planlegging som vil fange opp mindre steiner og ras. De andre tiltakene
som er vurdert vil gi store inngripen i landskapsbildet i fjorden og det er knyttet usikkerhet til
om beløpet som er satt av er tilstrekkelig til å dekke sikringsbehovet.
På denne bakgrunn er det administrasjonens vurdering at det er viktig å få på plass en ny vei
forbi dette området så raskt som mulig, både fordi dette vil øke sikkerheten til trafikantene,
men også fordi det vil være betydelig bedre samfunnsøkonomi å bruke storparten av de
midlene som er satt av til rassikring til å bygge ny vei.
Økonomi
Fra regjeringen har det blitt lansert planer om å etablere et statlig utbyggingsselskap på vei. Det
skal være i drift i løpet av 2015. E39 fra Kristiansand til Stavanger ser ut til å være en sterk
kandidat til et oppdrag for dette selskapet.
Regjeringen har lovet en sterk satsing på vei og samferdsel. Det er forventninger om at det vil
komme penger til veiutbygginger. Det er viktig for Søgne kommune og for hele regionen at det
foreligger vedtatte veiplaner som er byggeklare dersom det blir bevilget penger til vei.
Rådmannens merknader:
I en av høringsuttalelsene nevnes det en bekymring vedrørende habiliteten til «en person i
kommunen som har eiendom som vil bli berørt». Det antas at det her siktes til kommunalsjef
teknisk. Kommunen har fått utarbeidet en juridisk vurdering som konkluderer med at han er
habil. Etter eget ønske har han erklært seg inhabil i behandlingen av planprogrammet.
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1

Forord

StatensVegvesenRegionsørkunngjordeutleggelsenav Forslagtil Planprogramfor Kommundelplan
med konsekvensutredning
for E39Volleberg- Dølebru i Fevennen,Søgneog SongdalenBudstikkeog
LindesnesAvisden 22.februar2014. Annonsenkunngjorde ogsåformell oppstartav planarbeidetiht.
Plan- og bygningsloven.
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Planarbeidet utløser krav om planprogram og konsekvensutredning jf Plan bygningsloven § 4-1, § 4-2
samt forskrift om KU. Planprogrammet skal gjøre rede for formål, planprosess med frister og
deltagere, opplegget for medvirkning og spesielt i forhold til grupper og interesser som anses som
særlig berørt og hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.
Målet er å ha vedtatt kommunedelplan for ny E39 på strekningen Volleberg – Døle innen juni 2015.

Denne rapport inneholder alle innkomne merknader til planprogrammet med kommentarer fra
Statens vegvesen.
Rapporten inneholder også foreslåtte endringer i forslag til Planprogram m/korridorkart som følge
av innspill i høringsperioden. Forslag til endringer vil bli innarbeidet i endelig Planprogram når
Søgne kommunestyre og Mandal Bystyre har gjort endelig vedtak i saken.
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2 Foreslåtte endringer i Planprogrammet som følge av innspill i
høringsperioden
Statens Vegvesen foreslår følgende rettelser og tilføyelser tatt inn i Endelig Planprogram.
Forslagene er formulert som forslag til vedtak som tas inn i saker til Søgne kommunestyre og Mandal
Bystyre. Endelig Planprogram utarbeides etter at kommunale vedtak er fattet.
1) Viser til merknad fra Mandal kommune.
Merknaden medfører følgende supplering av Planprogrammet kap. 1.5, under beskrivelse av
grønn korridor:
«Planområdet omfatter nødvendig areal for å kunne utrede plassering av krysset «Døle bru»
øst for dagens E39, dette for å kunne bevare Mjåvann skytebane».
2) Viser til merknad fra Fylkesmannen i Vest-Agder.
Etterfølgende tekst blir tatt inn i Planprogrammet kap. 1.3 under Samfunnsmål.
«Valg av løsning må gi et godt veinett med god trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.»
3) Viser til merknad fra Fylkesmannen i Vest-Agder.
Endring av oransje linje ved Klepland medfører endringer av kap.1.5 beskrivelse av Oransje
korridor. Første og andre avsnitt endres til følgende.
«Dette alternativet følger blå og grønn korridor fram til Monan og har kryss ved Monan
tilsvarende som blå og grønn linje. Går deretter i tunnel nord for Klepland og Tangvall for å
unngå inngrep og barrierer i sentrumsområdet.
Fra Tangvall vest og gjennom Lunde følger korridoren i hovedtrekk dagens veg.»
Oversiktskart korridorer Volleberg – Døle bru blir endret for oransje linje mellom Volleberg
og Tangvall. Referanse til kryss Klepland øst i pkt 4.2 strykes.
4) Viser til merknad fra Vest-Agder Fylkeskommune.
Følgende tekst blir tatt inn i Planprogrammet under utredningstema Støy og luftforurensing
og Nærmiljø og friluftsliv kap.5.1.5/5.2.2:
Støy og avbøtende tiltak blir utredet også for nærliggende friluftsområder.
5) Viser til merknad fra Vest-Agder fylkeskommune
Nytt pkt 5.4.4 Vegrelaterte servicefunksjoner tas inn i utredningsprogrammet med følgende
tekst:
«I utredningen skal det gjøres rede for behov for og ev. plassering av
vegserviceanlegg/bensinstasjon, rasteplass, døgnhvileplass og ev. andre vegrelaterte
servicefunksjoner på strekningen.»
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3 VEDLEGG
Innkomne merknader med kommentarer fra Statens vegvesen
3.1 Dok-025 Søgne kommune
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen merker seg vedtak i Formannskapet 19.02.2014 ved utleggelse av
planprogrammet på høring.
Vi merker oss omtalen i saken av kryss Monan, kryss Kjelland, kryss Lindelia/Lohnelier og
kryss Eikestøl. Vi merker oss også kommunens merknader knyttet til fremkommelighet og
sikkerhet på eksisterende vegnett (spesielt Trysfjorden), økonomi og E39 prosjekt som
kandidat til nytt Vegselskap, samt planframdrift og prosess.
Virkningen av de ulike korridorer med hensyn til kryssplasseringer og koblinger til
eksisterende veisystem vil bli utredet ved hjelp av trafikkberegningsmodeller og tatt inn i de
ulike konsekvenser som er omtalt i planprogrammet. Vi viser i den forbindelse også til vår
redegjørelse for bruk av planleggingsmidler fra Søgne kommune av 17.03.14 hvor det
fremgår at vi vil utvide området for trafikkanalyser.
Kommunen betrakter Lindelia som fikspunkt og mener at kryss i Søgne vest bør plasseres
der. Samtidig ber kommunen spesielt om høringsinstansenes syn på å ta ut den blå traseen
rundt Trysfjorden for å gå kunne rett på reguleringsplan for delstrekningen Lindelia – Døle
bru for å spare planleggingstid.
Statens vegvesen ønsker heller ikke å bruke mer tid enn nødvendig på utredninger i denne
saken. Vi ønsker likevel blå linje nord for Try med inn i kommunedelplanarbeidet og med i
sammenlikningsgrunnlaget i konsekvensutredningen. Dette for å sikre godt nok kunnskapsog faktagrunnlag som bakgrunn når endelig korridorvalg skal tas.
Statens vegvesen viser i den forbindelse til forslag til planprogram kap. 1.6.1 siste avsnitt
som beskriver prosess for å ta ut /sile bort korridorer underveis i planleggingen. Dette kan
gjøres når faktagrunnlaget er tilstrekkelig utredet til å gjøre et slikt valg.
Dette standpunktet støttes av Fylkesmannen i Vest-Agder, slik vi oppfatter denne
høringsuttalelsen. Videre mener vi også å finne delvis støtte for vårt standpunkt i
høringsuttalelsen fra Vest-Agder fylkesting hvor det fremgår at kunnskapsgrunnlaget for de
prissatte konsekvensene, pkt 5.1 i forslag til Planprogram, må forbedres før endelig
korridorvalg kan tas.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.2 Dok-027 Norsk Lastebileier-Forbund (NLF)
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen merker seg deres anbefaling av nordre blå linje under Vedderheia og
videre i grønn linje over Trysfjorden, samt gode tilførselsveier til sentrum, industri og havn.
Vi merker oss også innspill om rasteplass område Trysfjorden/Døle bru, og døgnhvileplass i
kryss Mandal øst. Disse forhold ligger inne i det som foreslås utredet i
konsekvensutredningen.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.3 Dok-031 Mandal kommune
Kommentar fra Statens vegvesen
Viser til vedtak i Mandal bystyre 20.03.2014.
Vi ser av saksutredningen at kommunenadministrasjonen ønsker vurdert å justere traseen
samt flytte kryss Døle bru til øst for dagens E39 for å bevare skytebanen og turvei til
Ospedalen.
Konsekvensene for Mjåvann skytebane vil bli utredet i forhold til korridor for ny E39 og
kryssplassering ved Døle bru.
Dersom konsekvensene av ny E39 medfører at Mjåvann skytebane må nedlegges, vil dette
være en erstatningssak/grunnervervssak i gjennomføringsfasen. Ny lokalisering og bygging
av skytebane vil være en egen kommunal/privat planprosess, og ikke del av videre arbeid
med planer for ny E39.
Saksutredningen for Bystyret inneholder også øvrig informasjon som tas med i det videre
utredningsarbeidet.
Konklusjon:
På bakgrunn av merknaden forslår SVV følgende supplering av Planprogrammet kap. 1.5,
under beskrivelse av grønn korridor:
«Planområdet omfatter nødvendig areal for å kunne utrede mulig plassering av kryss «Døle
bru» øst for dagens E39, dette for å kunne bevare Mjåvann skytebane».
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3.4 Dok-033 Vedderheia Velforening m/fl
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer merknadene fra Vedderheia velforening, Vedderheia Nord
Velforening og beboere i Krogan, Lohnelier, Lunde, Hakleiva, Kjelland og Halia.
Vi merker oss ønsket om nordre blå alternativ med tunell under Vedderheia, støyskjerming
og ivaretakelse av natur og miljø og videreføring langs grønn linje i bro over Trysfjorden.
Foreningenes begrunnelser og merknader er forhold som vil bli utredet gjennom den
konsekvensutredningen som er beskrevet i forslag til planprogram.
Konklusjon:
Merknadene medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.5 Dok-034 Jan Stubstad
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer forslaget om justering av korridoren på nordre blå linje vest for
Repstadvannet mot Lohnelier. Linjene i kartet representerer en korridor på ca 200 m bredde
hvor vi i den videre planlegging vil søke å finne den beste plasseringen i terrenget. I dette
området tror vi ikke det er aktuelt å justere linja så langt nord som foreslått bl.a. av hensyn
til konflikten som vi da vil få med området Tag.
Gjennom konsekvensutredningen skal vi komme fram til en korridor som samlet for prissatte
og ikke prissatte konsekvenser er den beste. Vi skal planlegge en vei som skal vare i mange
10-år, som tåler en trafikkhastighet mer enn 100 km/t (det er ikke stilt krav om 130km/t).
For å kunne sammenlikne nytten av ulike prosjekter må konsekvensutredninger
gjennomføres etter samme metode. Analyseperioden er 25 år etter vegåpning, samtidig som
det legges til en restverdi med andel 15/40 som dermed gir nytten av veganlegget etter 40
års drift.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.6 Dok-035 Floke Breland
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer ønsket om lengre tunnel for å bevare tur og
rekreasjonsområder, samt ønsket plassering av tunnelinnslaget i øst mellom Flaubakken på
Klepland og Storeneset ved Volleberg for å redusere påvirkningen av støy, støv og annet
utslipp.
Tunnellengder og endelig plassering av tunnelpåhugg vil bli vurdert i planarbeidet og
konsekvensene for omgivelsene av de øvrige tema i innspillet vil bli utredet slik de er
beskrevet i forslag til Planprogram kap 5.1.5 og 5.2.2.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.7 Dok-036 Mandal Skytterlag
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer ønsket om justert grønn linje slik at det muliggjør videre
eksistens og utvikling av skytebanen. Vi registrerer også standpunktet om at blå linje ikke er
forenlig med videre eksistens for skytebanen.
Statens vegvesen tar også med seg de planer, tegninger og innspill som er mottatt i
forbindelse med tilgrensende planarbeid for E39 Døle bru – Livold.
Konsekvensene for Mjåvann skytebane blir vurdert. Vi viser også til merknadene fra Mandal
kommune, som i hovedsak er opptatt av skytebanen. Se våre kommentarer.
Dersom skytebanen må nedlegges som følge av utbyggingen av ny E39, blir dette en
erstatningssak/grunnervervssak i gjennomføringsfasen. Lokalisering og bygging av ny
skytebane blir ikke del av det videre planarbeid for ny E39.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.8 Dok-039 Try Grendeutvalg
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer merknadene til verdivurderingen av viktige turområder i
Tryområdet, samt merknader til hvor bussene skal kjøre etter utbygd ny E39, herunder
forslag om en rekke tiltak som bør følges opp på eksisterende E39.
Verdivurdering av turveier og turområder vil bli bearbeidet og kvalitetssikret i arbeidet med
konsekvensutredningen.
Forhold til kollektivtransport vil bli utredet for å kunne sammenlikne konsekvensen for
kollektivdrift ut fra ulike korridorer og kryssplasseringer i et framtidig veisystem, dog ikke
ned på rute- og frekvensnivå.
Påpekte forhold knyttet til dagens E39 blir i første omgang formidlet videre til Vest-Agder
Vegavdeling som forvalter og drifter eksisterende vegnett. Samtidig skal
konsekvensutredningen også utrede hvilke tiltak som bør gjøres på avlastet vegnett (dagens
E39).

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.

30

E 39 Volleberg- Dølebru

31

E 39 Volleberg - Døle bru

3.9 Dok-040 Krogan Velforening
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer ønsket om valg av blå trase, og foreningens argumentasjon for
at grønn trase ikke er ønskelig ved Lunde vest.
Vi merker oss også deres synspunkt på at Lunde vest ikke må ofres på bekostning av et ønske
om nytt kryss for framtidig boligbygging på Kjelland.
Konsekvensene av grønn korridors to varianter forbi Lunde vest, med kryssplassering, vil bli
utredet som beskrevet i forslag til Planprogram.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.10 Dok-041 Lunde Velforening
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer foreningens merknader hvor kun nordre blå korridor under
Vedderheia kan aksepteres, og da på betingelse av at den går i sammenhengende tunnel
under hele Lohneskogen fram mot industriområdet på Lohnelier, samt argumentasjonen for
dette.
Statens vegvesen registrerer også at velforeningen ønsker utredet en nordre trase langt
unna befolkningen.
Vi merker oss også deres kommentarer til de ulike korridorene i planprogrammet, fordeler
med tunnel, tunnelsikkerhet, verdiene i natur og turområder, badeplasser,
folkehelseaspektet og fremtidig utvikling.
Lengder på tunneler vil bli vurdert i det videre planarbeidet. Tunnel under Tverråna er
utfordrende. Samtidig er det lite ønskelig å øke lengden vesentlig på tunnelen ut over de
foreslåtte ca. 4 km.
Vi viser til silingsrapporten hvor traser lengre mot nord er silt bort og ønsker ikke å utrede
andre korridorer enn de som er foreslått i Planprogrammet.
Konsekvensene av tiltaket vil for øvrig bli utredet som beskrevet i forslag til Planprogram
med de endringer som blir vedtatt av Søgne og Mandal kommuner.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.11 Dok-042 Lokalbefolkning Lunde vest (262 stk)
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen merker seg en uttalelse med 262 underskrifter fra beboere Lunde vest som
markerer motstand mot grønn linje som krysser gjennom Lunde og som samtidig ønsker at
ny E39 legges i nordligste blå trase.
Underskriftslisten vil bli vurdert i sammenheng med uttalelser fra flere velforeninger i
samme område.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.12 Dok-044 Norsk Maritimt Museum
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen noterer at museet ikke har merknader til forslag til planprogram, men at
museet mener det kan bli behov for arkeologiske undersøkelser under vann ved inngrep i sjø
og vassdrag i reguleringsplanfasen.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.13 Dok-045 Fylkesmannen i Vest-Agder
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer Fylkesmannens merknader:
•

•
•

•

Statens vegvesen merker seg at fylkesmannen legger vekt på følgende tema,
naturmangfold, naturinteresser, jord- og skogbruksarealer, friluftsområder og
adkomsten til disse, støy, kollektivtrafikk, samt viser til rapport «Fysisk kompensasjon
for jord- og naturområder ved samferdselsutbygging».
Disse forhold vil bli utredet i de konsekvenser som er beskrevet i planprogrammet.
Fylkesmannen mener at jordbruksarealene på Klepland er viktige og av stor verdi.
Søgne kommune har bedt om uttalelse til om å ta ut nordre (blå) linje nord for
Trysfjorden allerede nå. Staten vegvesen merker seg at Fylkesmannen mener de ulike
traseene forbi Trysfjorden må gjøre minst mulig skade på naturverdiene både i
anleggsfasen og ferdig anlegg. Det er vanskelig for miljøvernavdelingen å anbefale at
indre trase tas ut allerede nå, og anbefaler å følge prosedyren beskrevet i
Planprogrammet om videre utsiling.
Statens vegvesen merker seg informasjon og innhold knyttet til ROS-analyse som del
av konsekvensutredningen, samt spesielle forhold i Søgne (nærhet mellom
bebyggelse og sprengningsarbeider, områder med marin leire).
Forholdene er dekket opp i planprogrammet kap.5.5

Kommentarer fra SVV:
•

•

•

Etterfølgende tekst foreslås tatt inn i forslag til Planprogram kap. 1.3 under
Samfunnsmål: «Valg av løsning må gi et godt veinett med god trafikksikkerhet for alle
trafikantgrupper.»
Oversiktskart korridorer Volleberg - Døle bru endres slik at gul linje går i tunnel fra
Monan nord for Kleppland, og at kryss øst for Tangvall blir i området Monan
tilsvarende blå og grønn linje. Med kryss på Monan ser vi det ikke som aktuelt å
utrede to halve kryss. Dette blir forslag til gul korridor som vil spare jordbruksarealer
av stor verdi og kulturlandsakpsverdier på Kleppland. Kart blir rettet.
Endring av gul linje ved Kleppland medfører endringer av kap.1.5 beskrivelse av
Oransje korridor. Første og andre avsnitt foreslås endret til følgende:
Dette alternativet følger blå og grønn korridor fram til Monan og har kryss ved
Monan tilsvarende som blå og grønn linje. Går deretter i tunnel nord for Klepland og
Tangvall for å unngå inngrep og barrierer i sentrumsområdet.
Fra Tangvall vest og gjennom Lunde følger korridoren i hovedtrekk dagens veg.

Konklusjon:
SVV foreslår endring av forslag til Planprogram som beskrevet over, jf. kap 2 pkt 2 og 3 over.
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3.14 Dok-046 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen noterer NVE’s merknader hvor det henvises til retningslinje 2/2011 og
prinsipp om identifisering av potensielle farer gjennom ROS-analysen på
kommunedelplannivå.
Vi merker oss også opplysningene om grunnforhold og geoteknikk, flom (200-årsflom),
erosjon, samt vassdragsmiljø og verna vassdrag. Videre også innspillene om utforming av
plankart og bestemmelser knyttet til vassdrag herunder hensynssoner.
SVV anser at NVE’s innspill og merknader blir ivaretatt innenfor planprogrammets
beskrivelse av ROS-analyse og andre utredningstema.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.15 Dok-047 Kystverket Sørøst, Havne- og farvannsavdelingen
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen merker seg påminnelse om at byggverk innenfor havne- og farvannslovens
virkeområde krever tillatelse fra Kystverket.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.16 Dok-067 Vest-Agder Fylkeskommune
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen merker seg Fylkestingets vedtaket 30.04.2014 pkt 1-8. Vedtak og
saksutredning er gjengitt på s 64 – 78.
Til pkt.1:
Framdrift i planarbeidet legges opp til å kunne gjennomføre prosjektet iht. gjeldende NTP.
Til pkt.2 og 3:
Vi registrerer at Fylkeskommunens fastholder Lindelia som fikspunkt. Vi merker oss
argumentene for grønn korridor over Trysfjorden, samt at kostnadskonsekvensene av blå
korridor nord for Try må utredes.
Til pkt.4:
Vi merker oss innspill på at planprogrammet bør suppleres på følgende pkt:
- Utrede to ensidige kryss ved Tangvall etter oransje linje.
Statens vegvesen viser til merknad fra Fylkesmannen og foreslår å endre på oransje linje slik
at denne går i tunnel bak Klepland, jf kap.2 pkt.3).
- Utredningstema kollektivtrafikk må suppleres i hht. saksutredningen.
Vi mener planprogrammets pkt. 4.4 og 5.1.2 er dekkende for utredningen, men tar med
innspillene inn i utredningsarbeidet for temaet som er forutsatt skal skje i samarbeid med
fylkeskommunen.
- Innspill vedrørende støy og avbøtende tiltak for nærliggende friluftsområder blir tatt inn i
forslag til planprogram pkt. 5.1.5/5.2.2, ref kap.2 pkt 4).
- Ev. plassering av veiserviceanlegg/bensinstasjon bør utredes.
Viser til forslag om nytt pkt 5.4.4 Vegrelaterte servicefunksjoner, ref kap 2 pkt 5).
- Reiseopplevelse og estetikk må tas inn i planprogrammet.
Dette blir utredet og beskrevet gjennom forslag til planprogram kap.5.2.1 Landskapsbilde.
- Tiltak på avlastet veg og fv 184 må utredes/vurderes.
Ev. behov for tiltak på avlastet veg blir utredet og beskrevet på bakgrunn av forslag til
planprogram pkt. 4.5 Tiltak på avlastet veg.
Til pkt.5:
Vi merker oss presisering av nasjonale eller viktige regionale arealinteresser knyttet til
fornminnepark på Monan, kulturmiljø på Lunde og landbruk på Klepland.
Alle disse tema blir utredet iht. kap 5 (Konsekvensutredningen) i forslag til Planprogram.
Til pkt.6:
Statens vegvesen vil nyttiggjøre seg øvrige merknader og opplysninger i saksutredningen til
Fylkeskommunen. Disse tas med i det videre plan- og utredningsarbeidet.
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Til pkt.7:
Det gode samarbeidet ønskes videreført inn i arbeidet med konsekvensutredning og
kommunedelplan, ref. forordet i forslag til planprogram samt kap.1.6.
Til pkt.8:
Statens vegvesen merker seg Fylkeskommunens merknad om at E18/E39 fra Vige til
Handeland bør planlegges og utbygges sammenhengende, og bør inngå som en del av
ansvaret i et nytt Vegselskap.
Det pågår for tiden sammenhengende planlegging fra Vige til Livold, men mål om å få
vedtatt en sammenhengende korridor på kommunedelplannivå på strekningen i løpet av
2015.

Konklusjon:
Deler av Vest-Agder Fylkeskommune sitt vedtak medfører endring av Planprogrammet.
Viser til dette dokument kap.2 pkt. 4) og 5).
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3.17 Dok-049 Tordis og Arvid Andersen
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer deres merknader vedrørende:
•
•
•

•

Full tilslutning til høringsuttalelse fra Lunde Velforening, se kap. 3.10.
Merknad om støy og luftforurensing som et alvorlig problem.
Merknad om at Lohneskogen er vurdert til for lav verdi, med følgende begrunnelse:
- området er kontinuerlig brukt som turområde
- området benyttes til terrengløp og orientering
- området er viktig jaktområde for storvilt
- er hekkeområde for en rekke fuglearter fast eller periodisk
- tidligere plan om beskjeden utbygging av boliger ved Tag.
- tidligere plan om golfbane ved Tag.
- tidligere forslag om naturreservat for Lohneskogen Nord.
- verdien av kulturminner, miljø og kulturlandskap ved Tag.
- viktighet å bevare området når det er stort press på andre areal i kommunen med
økt utbygging.
- viktighet å bevare området for rekreasjon med fred og ro, frisk luft og naturens
lyder, lukter og synsinntrykk.
Statens vegvesen merker seg deres innspill om økt tunnel lengde fra ca. 4 til 5 km
fram mot Lohnelier industriområde, for å bevare Lohneskogen, men også fordi en
anleggsperiode med daglinje har store ulemper som ingen kan «overleve».

Innspillene blir tatt med i de utredningstema og verdisetting som gjøres i det videre arbeidet
med konsekvensutredning. Tema er beskrevet i planprogrammet.
Lengde på tunneler blir utredet i det videre arbeid, men forlengelse av tunnel under
Tverråna og mot Lohnelier medfører et annet lengdeprofil (høyder og stigning) som pr. i dag
er vurdert som ikke ønskelig.
Vi merker oss også deres opplysning om grunnvannsbrønn for deres eiendom.
I silingsrapporten er det tatt bort korridor for ny E39 lenger nord, og denne ønskes ikke med
i videre utredning. Det er heller ikke aktuelt å utrede nye korridorer nord for Søgne
kommune.
Det er stort ønske nasjonalt, regionalt og lokalt å bygge ny E39 så raskt som mulig. Dette for
økt trafikksikkerhet, økt fremkommelighet, bedret bo- og arbeidsmarked i regionen, samt
legge til rette for framtidig utvikling. Å utsette veiplanen er derfor ikke aktuelt.
77

E 39 Volleberg - Døle bru

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.18 Dok-050 Ole Andreas Kongsgaarden

Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer beskrivelsen av store kvaliteter i sommerparadiset og
adkomstvegen fram til dette på østsiden av Trysfjorden.
Adkomstvegen fram til hytta er del av kulturminnet Postveien med god opplevelse som
gangadkomst.
Vi merker oss at dere er svært lite begeistret for korridoren med bro over Trysfjorden,
synspunktet om at dette blir negativt for synsinntrykk og støy, samt merknaden om at hvis
broalternativet velges må det sørges for fortsatt god landeveis adkomst til
hytteeiendommen.
SVV tar opplysningene med i det videre planarbeidet.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.19 Dok-051 Try Vannverk
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen merker seg opplysningen om at Moskeslåttkjønn er vannkilden til Try
vannverk, som forsyner 10 eneboliger, 6 uthus og 4 sommerhus.
Vi merker oss også bekymringen for at ny E39 i blå korridor nord for Try vil kunne forringe
kvaliteten på vannet i vannkilden.
Vi tar opplysningene med i det videre planarbeidet.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.20 Dok-052 Fastboende og hyttefolk på Holmen og Ospedalen (175 stk)
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer merknader som i hovedsak inneholder følgende:
•
•
•
•

•

Bro over Trysfjorden anses sterkt uheldig i landskapsbildet. Det vises til begrunnelse i
silingsrapporten for bro over Kleivsetvannet og Repstadvannet..
Lindelia er ikke et «fikspunkt». Fylkeskommunens og kommunens edtak av dette
begrenser muligheten for reel vurdering av alternative korridorvalg.
Merknader/innspill til temarapporter og verdisetting av arealer på begge sider av
Trysfjorden.
Argumenter for og mot de foreslåtte korridorer, samt vurdering at den blå nordre
korridoren videreført nord for Try anses å være best, samt at kryss ved Eikestøl bør
flyttes østover.
Grønn og oransje korridor er uakseptabel.

Merknadene/innspillene blir tatt med i det videre arbeidet med kommunedelplan og
konsekvensutredning som gjennomføres i hht. endelig Planprogram, herunder
bearbeiding/kvalitetssikring av de foreløpige temarapportene. For korridorer som skal
utredes vil konsekvensene av vei i terrenget og broer over vann og daler bli utredet i
konsekvensutredningen i hht. kap.5.2.1 Landskapsbilde i forslag til Planprogram.
Statens vegvesen ønsker primært at korridorene blå og grønn skal utredes i en
konsekvensutredning, og at korridorvalget gjøres deretter, men åpner i forslag til
Planprogram opp for at korridorer kan tas ut tidligere dersom det foreligger tilstrekkelig
grunnlag for dette og kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen er enige i dette.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.21 Dok-053 Interessentgruppen E39 Søgne for fremtiden
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer at deres høringsuttalelse er identisk med uttalelsen fra
«Fastboende og hyttefolk på Holmen og i Ospedalen».
Statens vegvesen viser til vår kommentar til ovenfor nevnte uttalelse, se kap. 3.20.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.22 Dok-054 Håvard Pedersen
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer kommentarene knyttet til diskusjonen om fikspunkt eller ikke
ved Lindelia/Lohnelier. Videre registrerer vi bekymringene over at en bru over Trysfjorden
kan bli sjenerende for både fastboende og turister i fremtiden, samt innspillet om at
eiendom nær sjø har høyere potensielt høyere verdi enn ubebodde skoger inne i landet og at
veien derfor bør legges inn i landet. Videre registrere vi bekymring over at en sentral
kommunalt ansatt som eier eiendom som kan bli berørt i ett eller flere av alternativene som
vi har fremmet, ikke har erklært seg inhabil.

Statens vegvesen betrakter ikke Lindelia som et fikspunkt, noe som bekreftes ved at vi
fremmer forslag om også å utrede korridorer som ikke går innom «fikspunktet».
Når det gjelder bekymringen rundt konsekvensene av en bru over Trysfjorden, så vil dette i
konsekvensutredningen bli utredet gjennom flere tema (landskapsbilde, støy, kostnader,
mm) som er nærmere beskrevet i Planprogrammets kap 5.
Statens vegvesen har i egne rekker fokus på at medarbeider er habile, og vi har tatt opp
habilitets forholdet med Søgne kommune. Dette ut fra ønske om stor troverdighet i videre
arbeid og sikkerhet for videre planframdrift.
Statens vegvesen ønsker for øvrig mest mulig medvirkning og stor åpenhet i planarbeidet og
videre prosess. Samarbeid med media og medieomtale er ønskelig. Vi mener at vi har hatt
dette så langt i denne saken.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.
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3.23 Dok-055 Ida Knutsen
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer deres syn på at ny E39 burde tatt av ved Dyreparken og gått
adskillig lenger inne i landet hvor den ville skape større verdier, gi liv og muligheter til indre
bygder.
Vi registrer også innspillet om en justert indre linje fraMonan til Døle Bru, satt sammen av
silingsrapportens korridorer 1, 2 og 17. Vi merker oss oppfatningen om at av de fremlagte
korridorer anses det at den minst ødeleggende traseen er nordre blå korridor, og at den
ønskes utredet med tunnel som fortsetter til forbi industriområdet Lohnelier.
Lengder på tunneler vil bli vurdert i det videre planarbeidet. Tunnel under Tverråna er
utfordrende. Samtidig er det lite ønskelig å øke lengden vesentlig på tunnelen ut over de
foreslåtte ca. 4 km.
Ny E39 fra Kristiansand og vestover slik forslagene foreligger har stor nytte også for Søgne
kommune, og vi ønsker utredet de forslag som fremmes i planprogrammet. Vi viser forøvrig
til silingsrapporten hvor traser lengre mot nord er silt bort og ønsker ikke å utrede andre
korridorer enn de som er foreslått i Planprogrammet.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen endring av Planprogrammet.
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3.24 Dok-056 Elisabeth Holmen
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer beskrivelsen av store kvaliteter på Holmen og Trysfjorden, som
- kystpreget tettsted
- stille miljø
- trekkferjefestival
- 2 par hekkende fiskeørn
Samt overskriften: «Nei til bru over Trysfjorden».
Opplysningene tas med i det videre planarbeidet og konsekvensutredningen under de tema
som er beskrevet i forslag til planprogram kap. 5.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.25 Dok-057 Songdalen kommune
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen merker seg vedtaket i Planutvalget den 10.04.2014:
Songdalen kommunen forventer at nytt kryss ved Monan utformes og dimensjoneres for å
sikre best mulig flyt for trafikken til/fra Songdalen.
Søgne kommunes vedtak om å spare planleggingstid for delstrekningen Lindelia – Døle bru
gjennom å gå rett på detaljregulering støttes.
Kommunen mener også at støykonsekvenser av nytt kryss ved Monan for beboere på
Volleberg og Birkelid i permanent situasjon og anleggsfasen må vurderes. Videre må
konsekvensene av ny E39 for bussdrift og busstilbud gjennom Songdalen beskrives.
Videre arbeid med kommunedelplanen vil vise utforming av kryssløsning samt beregne
trafikkmengder og kapasitet i krysset.
Støykonsekvenser av nytt kryss ved Monan og konsekvensene av anleggsperioden vil bli
behandlet i konsekvensanalysen jf. Forslag til planprogram kap 5.1.5.
Konsekvensene for kollektivtrafikken som følge av tiltaket vil bli utredet gjennom
konsekvensanalysen. Dette vil omfatte kollektivruter, kollektivknutepunkt og både lokal og
regional kollektivdrift, jf. forslag til Planprogram kap 5.4.3.
Saksutredningen for Planutvalget innholder også øvrig informasjon som tas med i det videre
utredningsarbeidet.
Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.26 Dok-058 Try og Dahl veigruppe
Kommentar fra Statens vegvesen
Vi er kjent med deres brev fra juni 2013 hvor 92 beboere ønsker en rask realisering av en
tryggere og bedre E39 med bro over Trysfjorden (grønn korridor).
Statens vegvesen registrerer deres merknader/kommentarer spesielt rettet mot
delstrekningen Lohnelier – Døle bru hvor hovedtema kan oppsummeres som følger:
- funksjonalitet og arkitektur for broer og at det bør være krav til kvalitet og estetikk på
bruer både over Trysfjorden og for broene langs korridoren nord for Try.
- anleggskostnaden for alternative korridorer av ny E39 må sammenliknes på likt grunnlag
- driftskostnadene også må med i regnestykket.
- ved å bygge etter grønn linje gir det kortest veg og unngår en ekstra tunnel.
- tunnel på blå korridor for ny E39 krever omkjøringsrute langs dagens E39 ned til Try og
forbi rasutsatt strekning.
- ønske om tidlig valg av en korridor så raskt som mulig for raskere realisering av ny veg.
- støtte til Vest-Agder Fylkeskommune og Søgne kommune som i sine vedtak sier at Lindelia
må betraktes som fikspunkt, og forventninger til Statens vegvesen om å følge dette opp.
- at grønn linje muliggjør en kort og god adkomst til næring/industriområdet Lohnelier.
- indre linje nord for Try vil ikke møte fremtidens behov
- å bevare natur og dyreliv, samt konsekvenser for jaktterreng, friluftsliv på Holmensheia og
badeplassen ved Kleivsetvannet.
- forventet behov for 4-felts veg fra øst mot nytt boligområde i Kjellandsheia, og nytten av
grønn linje med kryss ved Kjelland - .
Punktene er oppsummert i en anbefaling hvor Statens vegvesen bes å følge opp de
anbefalinger som er gitt av Fylkeskommune og Kommunen om jobbe mot en trase med bro
over Trysfjorden.
Statens vegvesen er opptatt av rask planlegging hvor vedtak gjøres på et solid faglig
grunnlag, slik at ny E39 kan bygges på denne strekningen så tidlig som mulig. Vi har
forståelse for flere av synspunkteten, men har per i dag ikke nok fakta til å kunne konkludere
i korridorvalget gjennom Søgne kommune.
Kommentarene og innspillene tas med i det videre utredningsarbeidet.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.27 Dok-059 Naturrelaterte foreninger: NZF, ABF, NOF
Kommentar fra Statens vegvesen
NZF = Nors Zoologisk Forening, sørlandsavdelingen
ABF = Agder Botaniske Forening
NOF = Norsk Ornitologisk Forening, Kristiansand og omegn lokkallag.

Organisasjonene støtter Naturvernforbundets uttalelse, se kap. 3.28.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.28 Dok-060 Naturvernforbundet i Vest-Agder
Kommentar fra Statens vegvesen
Naturvernforbundet har også uttalt seg til forslag til planprogram for E39 fra Døle bru til
Livold. Vi er kjent med denne uttalelsen.
Statens vegvesen registrerer Naturvernforbundets bekymring for «bilisme-utviklingen» og
dens negative sider, samt henvisingen til klimaforliket 2012 og NTP 2014-2023 hvor det
fremgår at personbiltrafikken i storbyområdene ikke skal vokse. Videre også omtalen av at
lavere vegstandard og lavere trafikkhastighet er positivt for både miljø og for trafikksikkerhet
Vi merker oss deres omtale og forslag til endringer av alle korridorer i planprogrammet for
delstrekningene Lohnedalen og Trysfjorden. Her vises til bla. verdifulle naturområder
benyttet mye til tur, jakt, rekreasjon, våtmarksområde, sopparter, ålegress, fiskeørn samt
verdifullt natur og kulturlandskap.
Vi oppfatter Naturvenforbundets konklusjon som følgende:
•
•
•
•
•

Ingen av de 3 traseforslagene anbefales i nåværende form.
Anbefaler å utrede en ny korridor helt nord i eller nord for kommunen.
Blå nordre korridor kan være tilfredsstillende betinget av at den legges i tunnel helt
vest til inn i Lohnelier industriområde.
Grønn/oransje trase frarådes, men kan vurderes med tunnel opp Lohnedalen.
Indre blå linje nord for Try kan aksepteres fordi bro over Trysfjorden er for brutal.

For Statens vegvesen er Klimaforliket og NTP 2014-2013 sentrale dokument som er svært
viktige for dokumentasjon av måloppnåelse ved den fremtidigeE39 utbyggingen.
De tema som omtales i uttalelsen fra Naturvernforbundet vil i all hovedsak bli utredet i
Konsekvensutredningen, jf kapittel 5 i forslag til Planprogram. Tunnellengder og behov for
avbøtende tiltak i forhold til boligområder, natur- og friluftsområder mm vil bli vurdert i det
videre arbeidet.
Statens vegvesen ønsker ikke å ta ut korridorer eller legge inn ytterligere nordre korridorer,
men å beholde de korridorer som er beskrevet i forslag til Planprogram. I gjennom videre
arbeid med kommunedelplanen og konsekvensutredningen vil korridorene bli forbedret
med mål om å redusere de negative konsekvensene.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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3.29 Dok-061 Erik Henriksen
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer ønsket om ikke å legge kryss på Klepland da tap av dyrkbart
areal vil medføre at det ikke blir lønnsomt å drive landbruk. Videre ønsket om blå linje og
kryss nord for bebyggelsen på Monan. Spiller også inn forslag om rasteplass for bilførere og
lastebiler ved kryss Døle bru.
Behov for og plassering av rasteplasser og hvileplasser for tyngre kjøretøy vil bli utredet i
konsekvensvurderingen og det videre planarbeid..
Statens vegvesen foreslår å justere planprogrammet slik at utredningen av kryss på Klepland
bortfaller. Samtidig foreslår vi å justere oransje korridor slik at denne også starter ved
Monan og går i tunnel bak Klepland. (Se våre kommentarer til uttalelse fra Fylkesmannen i
Vest-Agder (kap.3.13)) Dette bl.a. av jordvernhensyn.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram. Men deler av
uttalelsen anses ivaretatt gjennom forslag om endring av Planprogrammet på bakgrunn av
Fylkesmannens uttalelse, jf kap 3.2.
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3.30 Dok-062 Astrid Henriksen
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer ønsket om ny E39 fra Farvannet ved Brennåsen, inn i tunnel
mellom Birkelid og Rismyr og deretter i tunnel lenger nord enn de foreslåtte korridorer.
Videre registrerer vi motstanden mot alle korridorer som berører Klepland og Monan for å
spare landbruksareal fra egen og andres eiendommer som nå har avgitt nok areal til veg.
Statens vegvesen ønsker ikke å ta inn nordre korridorer som er silt bort eller å vurdere nye
korridorer med utgangspunkt lenger øst ved Farvannet.
Statens vegvesen foreslår å justere planprogrammet slik at utredningen av kryss på Klepland
bortfaller. Samtidig foreslår vi å justere oransje korridor slik at denne også starter ved
Monan og går i tunnel bak Klepland. (Se våre kommentarer til uttalelse fra Fylkesmannen i
Vest-Agder (kap.3.13)) Dette bl.a. av jordvernhensyn.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram. Men deler av
uttalelsen anses ivaretatt gjennom forslag om endring av Planprogrammet på bakgrunn av
Fylkesmannens uttalelse, jf kap 3.2.
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3.31 Dok-064 Beboere på Klepland
Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen registrerer deres merknader hvor dere viser til en rekke konsekvenser for
Klepland som grend når det gjelder alternativet for ny E39 som med utvidelse av dagens veg
(oransje korridor). Vi registrerer også at dere viser til en rekke fordeler som nordre påhugg
ved Monan (blå og grønn korridor) har for området Klepland.
Statens vegvesen skal utrede de ulike konsekvensene for korridorene gjennom
konsekvensutredningen som beskrevet i forslag til Planprogram. Opplysningene tas med i
det videre utredningsarbeidet.
Statens vegvesen foreslår å justere planprogrammet slik at utredningen av kryss på Klepland
bortfaller. Samtidig foreslår vi å justere oransje korridor slik at denne også starter ved
Monan og går i tunnel bak Klepland. (Se våre kommentarer til uttalelse fra Fylkesmannen i
Vest-Agder (kap.3.13))
Vi må komme lengre i planleggingen før vi kan konkludere hvor det beste tunnelpåhugget på
Monan ligger, slik at søndre påhugg ved Monan vil bli utredet sammen med grønn og oransje
korridor.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram. Men deler av
uttalelsen anses ivaretatt gjennom forslag om endring av Planprogrammet på bakgrunn av
Fylkesmannens uttalelse, jf kap 3.2.
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3.32 Dok-065 Søgne Misjonskirke
Kommentar fra Statens vegvesen
Vi merker oss beskrivelsen av misjonskirken og nabobygget «garasjen», hvor dere tilbyr gode
og positive aktiviteter for barn og unge, samt at menigheten flyttet inn i nyrenoverte lokaler
her i 2006.
Vi merker oss også at menighetens årsmøte 26.februar 2014 vedtok å protestere mot grønn
korridor gjennom Lohne, og anbefaler valg av et nordligere alternativ som korridor for ny
E39.
Merknadene/opplysningene blir tatt med inn i det videre planarbeidet med bearbeiding av
korridorene samt i konsekvensutredningen ved verdisetting/vurdering av de ulike tema
beskrevet i planprogrammet.

Konklusjon:
Merknaden medfører ingen forslag om endring av forslag til Planprogram.
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E39 Volleberg-Døle bru
Kommunedelplan med konsekvensutredning
Kommune: Søgne og Mandal

Region sør
Prosjektavdelingen
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Forord
Statens vegvesen Region sør har etter ønske fra Søgne kommune satt i gang et planarbeid for å
avklare trase for framtidig E39 gjennom Søgne kommune på strekningen Volleberg – Lindelia.
Parallelt med dette har Statens vegvesen også jobbet med planer for strekningen Lindelia til Livold i
Lindesnes. Statens vegvesen har underveis i prosessen i samråd med Søgne kommune funnet det
hensiktsmessig å lage en egen plan gjennom Søgne kommune for strekningen Volleberg (Songdalen
grense) – Døle Bru (i Mandal kommune).
Vegtiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det skal derfor
fastsettes et planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte,
og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Programmet viser hvilke alternativer som blir vurdert
og hvilke utredninger som anses nødvendig for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Planprogrammet
beskriver i tillegg opplegg for medvirkning og informasjon, særlig i forhold til grupper og interesser
som antas å bli særlig berørt.
Søgne og Mandal kommuner er ansvarlige myndigheter og skal fastsette programmet.
Statens vegvesen leder planarbeidet som blir forankret i koordinerings- og samarbeidsgrupper med
representanter fra kommuneadministrasjonen, fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens
vegvesens prosjektgruppe.
Det er utarbeidet en silingsrapport over forkastede alternativer som er vedlegg til planprogrammet.
I januar 2013 ble det annonsert igangsatt arbeid med planprogram for strekningen Lindelia – Livold.
Det ble den 23.04.2013 avholdt en åpen dag på Try bedehus. April/mai 2013 ble det annonsert at det
var igangsatt arbeid med traseavklaringer samt utarbeidelse av planprogram for E39 på strekningen
Volleberg - Livold. Den 09.10.2013 ble det avholdt en åpen dag i Biblioteket i Søgne for denne
delstrekningen.
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet:
Nils Ragnar Tvedt

Jon Terje Ekeland

Prosjektleder
SVV
91829408

Planleggingsleder
SVV
95816608

Informasjon om kommunedelplanarbeidet er å finne på egen nettside på
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39vollebergdolebru
Uttalelser/merknader skal være skriftlige og sendes:
Statens vegvesen Region Sør, Boks 723 Stoa, 4808 Arendal eller e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
innen 15. april 2014. Merk innspill med «E39 Volleberg - Døle Bru»
Kristiansand, 27 januar 2014
Anette Aanesland
Avdelingsdirektør, prosjektavdelingen
Statens vegvesen – Region sør
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1 INNLEDNING
1.1. Formål med planprogrammet og planarbeidet

I 1995 utarbeidet Statens vegvesen en kommunedelplan for strekningen Lindelia – Døle Bru. På
bakgrunn av usikkerhet rundt valg av trase og at prosjektet ble skjøvet ut i tid, ble planarbeidet stilt i
bero.
Statens vegvesen skal nå utarbeide kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) for firefelts E39
gjennom Søgne kommune og inn øst i Mandal kommune. Formålet med dette planprogrammet er å
fastsette hvilke vegkorridorer og temaer som skal utredes i den kommende konsekvensutredningen.
Det skal også gjøre rede for planprosessen og medvirkningsmulighetene.
Formålet med planarbeidet er å få en vedtatt kommunedelplan med KU for firefelts E39 på
strekningen Volleberg (Songdalen grense) – Døle Bru (øst i Mandal kommune). Kommunedelplanen
skal vise en korridor for den framtidige riksvegen. Den skal også vise lokalvegnettet, ev. nødvendige
tilførselsveger, kryss, plassering av kollektivanlegg, mv. Planarbeidet forutsetter en justering av
gjeldende kommunedelplan for E39 på strekningen Breimyrkrysset – Volleberg. Denne har sitt
endepunkt ved Storenes i Songdalen kommune. Planarbeidet må tilpasse endepunktet på denne
traseen til videreføringen av E39 gjennom Søgne kommune. Framdriften må avpasses med
framdriften til ny E39 Døle Bru - Livold. Viktig blir også å avklare kryssplasseringene.
Prosjektet inngår som en del av det vedtatte konseptet i konseptvalgutredningen
(midtrekkverkskonseptet) for E39 Søgne – Ålgård. Det er anbefalt at strekningen Volleberg - Lindelia
bygges som firefelts veg med skiltet hastighet 100 km/t. KS1 – rapport (2012/13) utført av Vista
analyse og Holte Consulting støtter denne konklusjonen. Regjeringens vedtak fremgår av brev datert
13.03.13 fra Samferdselsdepartementet.

Kart 1. Oversikt med avgrenset planområde

1.2 Bakgrunn - dagens veg

Den aktuelle vegstrekning fra Volleberg til Døle Bru har for dårlig standard med tanke på dens
funksjon som stamveg mellom Kristiansand og Stavanger. Det er høy ÅrsdaøgnTrafikk (ÅDT) og
mange trafikkulykker spesielt mellom Volleberg og Tangvall. Strekningen Tangvall – Lindelia har høye
4
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ulykkeskostnader. Fram til Lunde er det en del randbebyggelse. Dagens veg fra Songdalen grense i
øst til Døle Bru i Mandal er ca. 15,7 km lang og avkjørselsfri frem til Lindelia. Det er flere kanaliserte
T-kryss og fire par busslommer på strekningen. Mellom Storenes – og Monan er det en strekning på
ca 1 km med smal (16 m) firefeltsveg med midtdeler. Denne vegbredden skal videreføres vestover og
avsluttes med en rundkjøring ved Tangvall slik at total lengde på smal firefeltsveg blir ca 3 km.
Anlegget antas ferdigstilt i løpet av 2014. Fra Klepland forbi Tangvall og videre frem til og med Lunde
går vegen gjennom områder med mye dyrket marka og med til dels tett bebyggelse på begge sider av
vegen. Strekningen fra Lunde til Lindelia (ca. 2,5 km) ligger i sideskrått skogsterreng uten
randbebyggelse. På strekningen Lindelia – Døle Bru går vegen forbi en rasutsatt strekning ned mot og
langs med Trysfjorden. Vestover fra Try og opp Trybakken er det anlagt forbikjøringsfelt og
midtdeler.

Monan, Klepland og Tangvall sett fra øst (Foto: Mediepartner)

1.3 Ny E39 - mål

Samfunnsmål: (prosjektets virkning på samfunnet)
Valg av løsning må gi en god effekt for gjennomgangstrafikken, men også en effektiv tilknytning til
E39 for beboere og næringsliv i Søgne. Veg- og transportløsningen skal totalt sett bidra til et bedre
nærmiljø for Søgnes innbyggere. Valg av løsning skal legge til rette for kommunens ønskede utvikling
i nærområdet til både dagens og fremtidig trase for E39, i henhold til de statlige retningslinjer som
foreligger.
Effektmål (virkning for brukerne; transport, ulykker, miljø, nytte/kostnadstall, mm.)
• Redusert kjøretid og avstandskostnader på strekningen Volleberg – Døle Bru
5
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•
•
•
•
•

Ingen møteulykker
Ingen driftsstans som følge av vanskelig vintervedlikehold
God framkommelighet for kollektivtrafikken.
Trafikkseparering med gode kryss- og vegløsninger, planfrie kryssinger for gående og
syklende, samt redusert konflikt mellom de ulike reisetyper (gjennomgangstrafikken,
handlereiser mellom bolig og kjøpesenter).
Antall støyutsatte boliger skal reduseres.

1.4 Bakgrunn for valg av alternativer

Statens vegvesen har vurdert 24 korridorer med noen varianter for ny veg gjennom Søgne. Disse har
kommet frem gjennom en kreativ prosess, der blant annet innspill på ideseminar, innspill fra
enkeltpersoner, åpne dager i Søgne, tidligere utredninger og planarbeid så som tidligere forslag til
kommunedelplan på strekningen Lindelia – Døle Bru fra 1995 er vurdert.
Siling
Siling betyr å redusere antall alternativer som skal vurderes. Når færrest mulige korridoralternativer
legges til grunn for utredningsarbeidet gir det en effektiviseringsgevinst. Dette oppnås gjennom
redusert utredningsbehov som igjen medfører reduserte kostnader til planlegging og spart tid i
planprosessen.
I silingsfasen har alle alternativer som det etter Statens vegvesen sitt syn ikke er formålstjenlig å
utrede videre blitt forkastet. Vi står nå igjen med et mindre antall realistiske alternativer som skal
vurderes videre i en konsekvensutredning. Det foreligger en egen silingsrapport som gjør rede for
silingen (utvelgelsen) av de vegtraseene som skal utredes videre. Silingen er primært gjort på
bakgrunn av en vurdering av anleggs- og vedlikeholdskostnader, vegnormalene (HB017)
trafikkberegninger og antatte konsekvenser for ikke prissatte konsekvenstema. For de ikke prissatte
konsekvensene er det gjennomført noe feltarbeid og utarbeidet temarapporter for naturmiljø,
kulturmiljø, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv. Alternativer som antas å gi store negative
konsekvenser for ett eller flere tema er silt ut.

Vurderte alternativer
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1.5 Beskrivelse av foreslåtte vegkorridorer

Alle korridorer med unntak av utvidelse til fire felt i dagens trase har utgangspunkt i et toplanskryss
som ligger ved Monan. Alle alternativer samles igjen i nytt kryss ved Døle Bru. Statens vegvesen
anbefaler utredning av tre alternative korridorer. Korridorene vises på kart med linjer. Linjer
representerer en korridorbredde på ca 200 m. Der hvor korridoren følger traseen for eksisterende
veg, vil aktuell korridorbredde være mindre enn ca 200 m. Dette gjelder spesielt i Tangvall-Lundeområdet.
På bakgrunn av idéseminar, samarbeidsmøter, fagvurderinger og hensynet til effektiv planlegging i
den videre prosessen, anbefales det at følgende vegkorridorer utredes videre:

Vegkorridorer som foreslås utredet. Se vedlegg for større kart

Korridorene er vist med en mulig plassering innenfor planområdet. På bakgrunn av
konsekvensutredningen som gjennomføres som en del av kommunedelplanarbeidet kan korridorene
flyttes og justeres innenfor planområdet. Korridorene vil kunne kombineres på tvers av hverandre.
Det er ikke tatt detaljert stilling til bro, tunnel eller veg i dagen, men områder som åpenbart vil måtte
krysses av enten bro eller tunnel er nevnt under hver enkelt korridor.

Blå korridor
Blå korridor innebærer et midtre alternativ gjennom Søgne som både kan kombineres med bru over
Trysfjorden i grønn linje og veg nord for Try i blå linje.
Fra Songdalen grense ved Volleberg krysses Søgneelva på skrå med en ny bru. Det etableres et fullt
toplanskryss ved Monan som skal betjene trafikk mot både Tangvall og Somgdalen kommune.
Korridorene går inn i tunnel vest for Monan. På kartet er to alternative påhugg vist. De geologiske
forholdene på stedet vil være med på å styre hvor det beste startpunktet vil være. Hele området
mellom de to påhuggene er å anse som mulig startpunkt for tunnelene.
Mot vest er den blå korridoren vist i to varianter. Den ene med relativt lang tunnel under Vedderheia
og Repstadveien til Tverråna. Den andre med en kortere tunnel og bru over Repstadveien mellom
Lunde skole og Tinntjønn skole. Begge korridorene er vist med kryssing av Hellersdalen i plan, men
kan også legges i dypere varianter her.
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Videre vestover kan blå korridor videreføres enten ned mot Lohnelier/ Lindelia og videre over
Trysfjorden i grønn korridor eller nord for Try gjennom Midtheia og med bru over Trysmyra.
Ved en kobling ned mot grønn korridor etableres det et toplanskryss ved Lindelia som betjener
trafikk fra Søgne mot vest og til industriområdet ved Lohnelier.
Ved videreføring i blå korridor nord for Try legges toplanskrysset sør for Tofte slik at krysset kan
betjene trafikk fra Søgne vest via en tilførselsvei ned til dagens kryssområde ved Lohnelier. Vest for
kryssområdet krysses Kleivsetdalen på en bru og korridoren fortsetter mot Midtheia. Gjennom
Midtheia går veien i tunnel før den krysser Trysmyra på en bru ca 90 m over bakkenivå. Vest for brua
går korridoren i dagsone med relativt tung skjæring mot Døle bru. Mjåvatnet skytebane vil måtte
flyttes.
Korridorene medfører ikke spesielle problemer i forhold til geometri eller stigningsforhold. Største
stigning er i størrelsesorden 4-4,5%. Kombinasjonen med tunnel under Vedderheia og bru over
Trysfjorden er det som gir kortest kjørelengde mellom Volleberg og Døle bru.

Grønn korridor
Grønn korridor er et alternativ som går nord for Tangvall og Lunde sentrum og kommer ned mot
eksisterende veg ved Kjelland.
Søgneelva krysses på skrå med ny bru. Toplanskryss ved Monan etableres etter samme prinsipp som
for blå korridor.
Korridorene går inn i tunnel vest for Monan omtrent i samme område som den blå korridoren. De
geologiske forholdene på stedet vil være med å styre hvor det beste innslagspunktet vil være. Hele
området mellom de to påhuggene er å anse som et mulig angrepspunkt for tunnelene.
Kryssingen av Hellersdalen er vist i dagsone på samme måte som for blå korridor, men en dypere
variant er mulig. Ved Lunde skole er korridoren vist i to varianter, henholdsvis sør og nord for skolen.
Dette er for å illustrere en brei korridor, ettersom det er viktig å finne en mest mulig optimal
plassering i et område med store verdier.
Med den grønne korridoren er det mulig å få til et kryss som gir mulighet for at det framtidige
boligområdet på Kjellandsheia kan kobles raskt ut på den nye veien.
Videre vestover følger korridoren i hovedtrekk eksisterende vei. Utvidelsen vil bli tatt på innsiden av
dagens vei for å unngå fyllinger ut i naturreservatet/våtmarksområdene ved Lohne.
Ved en ny vei i denne korridoren vil det også være naturlig å etablere et nytt toplanskryss ved
Lindelia som betjener trafikk mot industriområdet ved Lohnelier.
Fra Lindelia er det to alternativer vestover. Enten kryssing av Trysfjorden eller en sammenkobling
med blå korridor ved Tofte. Krysset for en slik løsning vil også ligge ved Lohnelier.
Trysfjorden krysses på en lang bru ca. 55m over fjorden og ca. 500m sør for trekkferjen ved Holmen.
Videre vestover går korridoren opp Dyredalen og runder Teinåsen sør for skytebanen ved Mjåvann.
Korridorene medfører ikke spesielle problemer med tanke på geometri eller stigningsforhold. Største
stigning er i ca. 4,5% vest for Trysfjorden.
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Oransje korridor
Dette alternativet følger i all hovedsak eksisterende vei fra Monan til Lohnelier, med unntak av en
kort tunnel i Hamreheia nord for Tangvall for å unngå inngrep og barrierer i sentrumsområdet.
Et kryss for å betjene trafikk mot Songdalen og Tangvall må etableres i området ved Monan/
Klepland. Fra rundkjøringen som nå skal bygges ved Tangvall vil det måtte bli en parallell lokalveg
bort til kryssområdet.
Gjennom Lunde følger korridoren i hovedtrekk dagens veg. Fra Kjelland og videre mot vest følger den
grønn korridor til Lindelia hvor det etableres et nytt toplanskryss. Fra Lindelia er det to alternativer
vestover. Enten kryssing av Trysfjorden eller en sammenkobling med blå korridor ved Tofte og nord
for Try som beskrevet over.
Korridorene medfører ikke spesielle problemer med tanke på geometri eller stigningsforhold. Største
stigning er ca. 4,5% vest for Trysfjorden.

1. 6 Planprosess og framdrift
1.6.1 Planprogram
Dette planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, hvordan og når planprosessen skal
gjennomføres og hvilke vegkorridorer og temaer som skal utredes innenfor planområdet. Vedlagt
forslag til planprogram er en silingsrapport som viser hvilke alternativer som har vært vurdert så
langt i prosessen, og begrunnelse for hvorfor disse har blitt forkastet. Forslag til planprogram med
silingsrapport skal behandles i Formannskapet i Søgne kommune før det blir sendt på høring til
offentlige myndigheter og berørte organisasjoner. Etter avtale med Mandal kommune legger Statens
vegvesen dokumentene ut på høring der samtidig med høringen i Søgne. Høringsfrist settes til 6 uker.
Høringsuttalelsene til planprogrammet vil bli kommentert og innarbeidet i et notat før kommunal
sluttbehandling, 2. gangs behandling i Formannskap og endelig vedtak i Søgne og Mandal
kommunestyrer. Vedtatt planprogram gir grunnlaget for det videre planarbeid med
kommunedelplanen gjennom Søgne kommune og inn i Mandal kommune.
Forslag til konsekvensutredning og kommunedelplan er planlagt lagt ut til offentlig ettersyn rundt
årsskiftet 2014/2015.
Når det gjelder ev. vider siling av alternativene forbi Trysfjorden eller gjennom Søgne, i prosessen
mellom ferdigstillelse av planprogram og fullføring av kommunedelplan med KU, kan dette
gjennomføres på følgende måte:
Korridorene vurderes ut fra beregnede kostnader, trafikktall, foreløpig oversikt over ikke prissatte
tema og lokale/regionale virkninger. Dersom vurderingene gir så klare resultater at det ikke anses
hensiktsmessig å gjennomføre full konsekvensutredning av alle korridorene, legges en rapport med
forslag om bortsiling av korridoren(e) fram for Fylkesmannen i Vest Agder, Vest Agder
fylkeskommune og berørte kommuner til uttalelse. Dersom det er enighet mellom disse om å sile
korridoren(e) bort, legges dette til grunn for det videre planarbeidet.
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1.6.2 Informasjon og medvirkning i planprosessen
Vegprosjektet har egen nettside på http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39vollebergdolebru. Her
vil informasjon om prosjektet og planarbeidet bli lagt ut fortløpende.
Utlegging av planprogram og silingsrapport til offentlig ettersyn vil bli annonsert på nettsiden, på vår
facebookside www.facebook.com/E39Sorlandet, i Fædrelandsvennen og Søgne og Songdalen
budstikke. Det vil bli avholdt åpen dag/informasjonsmøte i høringsperioden hvor beboere og
grunneiere, velforeninger, lag og organisasjoner vil bli gitt mulighet til å komme med innspill og ta
opp spørsmål vedrørende arbeidet med planprogrammet og det fremtidige planarbeidet.
Det vil bli utarbeidet nærinformasjon med bred informasjon om planleggingen av vegprosjektet.
1.6.3 Framdriftsplan for kommunedelplanarbeidet
ARBEIDSOPPGAVER
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ANSVAR

TIDSPUNKT/FRIST

Foreløpige verdivurderinger
natur, kultur, landskap,
friluftsliv, nærmiljø. Arbeid med
silings-rapport og forslag til
planprogram
Åpen dag Try
Åpen dag Søgne bibliotek

Vegvesenet

April - desember
2013

Vegvesenet
Vegvesenet

23. april 2013
9. oktober 2013

Politisk behandling av forslag til
planprogram
Planprogram utlegges til
offentlig ettersyn. Oppstart av
arbeid med kommunedelplan
og konsekvensutredning.
Åpen kontordag/åpent møte
Høringsfase for
planprogrammet (Minimum 6
uker)
Vegvesenet og samarbeidsgruppa vurderer innspill.
Revisjon av planprogram
Fastsetting/vedtak av
planprogram
Utarbeide konsekvensutredning
og forslag til kommunedelplan
Oversending av planforslag til
kommunen
1.gangs behandling av
kommunedelplan
Utsending til offentlig ettersyn
Høringsfase (8 uker)

Søgne kommune

Februar 2014

15. Folkemøte
16. Planforslaget bearbeides etter
høringen.
17. 2.gangs behandling av
kommunedelplan
18. Sluttbehandling i
kommunestyret.

BEHANDLING

Formannskapet

Mars – april 2014
Vegvesenet
Vegvesenet/kommunene

I høringsperioden
15.april 2014

Vegvesenet

April – mai 2914

Søgne og Mandal
kommuner
Vegvesenet

Juni 2014

Vegvesenet
Søgne og Mandal
kommuner
Vegvesenet
Vegvesenet og
kommunene
Vegvesenet
Søgne og Mandal
kommuner
Søgne og Mandal
kommuner

Forslag til framdrift
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Kommunestyret

Juni – November
2014
November 2014
Desember 2014

Formannskapet

1. januar – 1. mars
2015
I høringsperioden

Mai 2015

Formannskapet

Juni 2015

Kommunestyret
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1.6.3 Videre planlegging
Statens vegvesen planlegger for en umiddelbar videreføring av det foreslåtte kommunedelplanarbeidet gjennom å utarbeide reguleringsplan. Statens vegvesen forventer at en slik fremdrift gjør
det mulig at reguleringsplan for strekningen kan vedtas i Søgne og Mandal kommuner i 2016.

2 Rammer og føringer
2.1 Nasjonale og regionale føringer

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

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

2.1.3 Rikspolitiske retningslinjer og føringer i lovverk som legges til grunn
- Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging (1993)
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
- Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen
- Stortingsmelding nr 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand
- Naturmangfoldsloven
2.1.4 KVU - Konseptvalgutredning
Det ble i 2011 utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for E39 på strekningen Søgne - Ålgård.
Denne utredningen gir viktige rammebetingelser for arbeidet med kommunedelplanen.
KVU-en gir en vurdering av både areal- og transportspørsmål, inkludert langsiktig
transportmiddelfordeling, restriktive tiltak overfor trafikken, framtidige investeringsbehov,
jordvernhensyn og forhold knyttet til klimagassutslipp. Målet med en KVU er at statlige myndigheter
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skal komme inn i en tidlig planfase og at det derigjennom blir lagt rammer for hva som bør inngå i
den videre planleggingen.
Prosjektet er en del av det anbefalte Midrekkverkskonseptet som pga trafikkmengden betyr at det
skal planlegges firefeltsveg på strekningen. Under punktet «Oppfølgende planlegging» i KVUdokumentet er prosjektet omtalt som følger:
Lindelia – Døle bru (5 km) i Søgne og Mandal kommune. Ny firefelts veg som erstatter bakkene ved
Trysfjorden. Tiltaket bør også omfatte utbedringstiltak langs dagens veg (midtrekkverk og planskilte
kryss, samt forbikjøringsfelt i Vatnebakken) på de tilstøtende strekningene Tangvall –Lindelia (ca 6
km) og Døle bru – Vatne (3 km).

Kart som viser konsept for ny E39 Søgne – Ålgård, vedtatt av regjeringen mars 2013
2.1.5 NTP 2014-2023
Strekningen Volleberg – Døle Bru er ikke omtalt som et eget prosjekt i NTP. Delstrekningen LindeliaDøle Bru er omtalt i forslag til handlingsprogram 2014-2017 (2023) på følgende måte:
Prosjekt Søgne – Lyngdal vil bli gjennomført i flere utbyggingsetapper. Første etappe er Livold –
Fardal med oppstart i første fireårsperiode og ferdigstillelse i seksårsperioden. De to neste etappene,
Lindelia – Døle Bru og Udland – Oftedal, bygges ut i siste seksårsperiode.
Prioritering av Lindelia – Døle Bru –Livold og Udland – Oftedal er betinget av lokal tilslutning til et
opplegg for delvis bompengefinansiering.
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2.1.6 Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050
Planen skal legge til rette for bærekraftig utvikling og balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet
regionen. Effektivisering av arealforbruk og transportarbeid i regionen er viktige mål i planen.
I regional plan er følgende momenter i anbefalt strategi av betydning for planarbeidet:
• Utviklingen av kommunikasjonene i regionen, bl.a.:
- Hinderfri firefeltsveg (E39) Gartnerløkka – Tangvall
- Prioriteringstiltak for kollektivtransporten på strekningen Tangvall – Sørlandsparken
• Strategi for Søgne kommune
- Søgne bør ta høyde for å vokse med 5.000 innbyggere innen 2050
- Tangvall bygges ut i øst-vest retning med boliger, handel og næring med
Tangvallveien som byggegrense mot jordbruksarealene i sør
- Bygge opp under aksen Tangvall-Lunde-Kjellandsheia for å skape grunnlag for et godt
kollektivtilbud
- Lohnelier næringsområde utvides betydelig. Kontorarbeidsplasser bør konsentreres til
Tangvall/Linnegrøvan hvor det er mulig å gi et godt kollektivtilbud
• Styrking av eksisterende sentre
Kommunesenterene på Tangvall (inkludert Linnegrøvan) og Nodeland skal styrkes , og det
legges ingen begrensninger når det gjelder utvikling av handel.

Kart 5. Prioriterte vegtraséer i Regional plan for Kristiansandsregionen (ATP-samarbeidet)
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2.2. Lokale vedtak og føringer
2.2.1 Kommuneplanene for Søgne 2012-2023 og Mandal 2008-2017 arealdeler
Kommuneplanen for Søgne kommune viser ny trase for E39 på strekningen Lindelia – Mandal grense.
Traseen går nord for Try.

Kart: 6 Utsnitt fra kommuneplanen (Søgne kommune)

Kommuneplanen for Mandal kommune viser ny trase for E39 til Søgne grense. Traseen har retning
mot kryssing av Trysfjorden.

Kart: 7 Utsnitt fra kommuneplanen (Mandal kommune)

14

E39 Volleberg-Døle bru- Forslag til Planprogram

2.2.2. Kommuneplan for Søgne 2012-2023 – målsettinger hentet fra samfunnsdel
Søgne kommune skal ha et variert næringsliv, preget av vekst og høy verdiskapning. Søgne skal være
en attraktiv kommune å etablere ny virksomhet i. Kommunen skal i kommende planperiode; arbeide
for at sentral infrastruktur i og til regionen blir oppgradert og utbygd til å møte dagens behov for rask
og effektiv forflytning av varer og arbeidskraft.
En fullt utbygd firefelts veg (E-39) fra Kristiansand til Søgne er viktig for næringsutviklingen og
bosettingen i kommunen.
Søgne tilrettelegger for myke trafikanter og det lages utbyggingsmønster som vil begrense
transportbehovet.
Utvidelsen av Lohnelier næringsområde ligger inne i Regional plan for Kristiansandsregionen og er
lagt inn i kommuneplanen. Ut fra forventet utbyggingstakt, vil den foreslåtte utvidelsen ikke komme
før sist i kommuneplanperioden. For kommunen er det viktig å sikre utvidelsen av Lohnelier
næringsområde fordi kommunen ikke har andre store næringsområder. Adkomst til skytebane, som
også ligger inne i gjeldende kommuneplan, er tiltenkt i tilknytning til næringsområdet.
Tangvall
Utvikle Tangvall som regionsenter vest for Kristiansand og Linnegrøvan som næringsområde som
henger sammen med Tangvall. Ny kommunedelplan for Tangvall vil avklare utbyggingsmønsteret
framover. Utbyggingstakten på Tangvall ”reguleres” av at det ikke tillates boliger i første etasje.
Dermed blir det tilgangen på næringsetableringer som styrer utbyggingstakten på Tangvall i forhold
til hvor mange nye leiligheter som vil komme.
Bolig- og næringsområde i Toftelandslier
I Regional plan for Kristiansandsregionen er Toftelandslier foreslått som næringsområde. Grunneierne
har ønsket boligbygging på en del av arealet. For å avklare arealbruken i området skal det utarbeides
kommunedelplan. Første fase for E39 må avklares før det kan utarbeides kommunedelplan.
2.2.2 Kommunedelplaner
Følgende vedtatte kommunedelplaner er av betydning for planarbeidet:
Kjellandsheia vedtatt 16.06.2011
I kommunedelplanen for Kjellandsheia, Leireheia og Oftenes kan det bygges ca. 1500 boenheter og
dette vil være kommunens hovedutbyggingsområde i lang tid framover. Områder som ligger nært
opp til Kjellandsheia, Leireheia og Oftenes, er ikke tatt inn i kommuneplanen fordi det er tilstrekkelig
med utbyggingsområder i denne delen av kommunen. Planlagt utvidelse av Lunde skole tar høyde for
første fase av utbyggingsplanene i kretsen. Tomter for barnehager ligger inne i kommunedelplanen
for Kjellandsheia, Leireheia og Oftenes.
Før det kan gis byggetillatelse til nye boligenheter og fritidsboligenheter, næringsbygg eller bygg for
offentlig- eller privat tjenesteyting i området Lunde – Trysfjorden, må det være etablert et nytt
midlertidig kryss til E39 på Kjelland med tilhørende veganlegg. Gjennom utbyggingsavtaler som sikrer
oppfyllelse av rekkefølgekravet kan kommunen tillate at nye tiltak etableres i området før fullt ferdig
kryss på E39 med tilførselsveier er ferdig bygd. Per nå kan det bygges inntil 400 boenheter i området
før rekkefølgekravet om midlertidig kryss må være på plass. Endelig to-planskryss må være på plass
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når 1200 enheter er bygd. Per 07.01.2014 er det gitt byggetillatelse til 143 av de 400 boenhetene.
Midlertidig kryss antas tidligst å måtte etableres i 2016.

Kommunedelplan for Kjellandsheia.
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2.2.3 Reguleringsplaner
Følgende vedtatte reguleringsplaner er av betydning for planarbeidet:
- Lunde 08.09.2005

Denne reguleringsplanen viser regulert toplanskryss mot dagens E39 ved Kjelland.
Øvrige reguleringsplaner av betydning for planarbeidet:
- Lunde skole – Hakleiva
- Steinbrudd og massedeponi på Knibe 21.06.2007
- Lohnelier næringsområde 13.10.2005
- E39 Storenes – Tangvall 14.12.2004
- Tangvall sentrum 16.06.2005

2.3 Andre forhold

- Naturreservatene Torjusheia, Lunde, Lohne, Småtjønna
- Planlagt grunnvannsverk mellom Tangvall og Volleberg
- Jordvern/Jordbruksarealene i området Klepland-Tangvall-Lunde

2.4. Planer under utarbeidelse av betydning for planarbeidet
-

Kommunedelplan for Sykkel
Kommunedelplan Tangvall
Reguleringsplan for skytebane v/Årdalen
Reguleringsplaner innenfor kommunedelplan for Kjellandsheia
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3 Planområdet og dagens situasjon
3.1 Planområdet

Planområdet for kommunedelplanen framgår av kart 1. Det omfatter områdene langs E39 på
strekningen fra Songdalen grense i øst til Døle Bru i Mandal kommune i vest. De største arealene
ligger på nordsiden av dagens E39 på strekningen Klepland – Lohnelier og fram til Trysfjorden. Vest
for Trysfjorden er det også med et større område sør for E39 som bla. omfatter Ospedalen og
Dyrdalen.

3.2 Trafikkforhold

Dagens trafikktall for E39 gjennom Søgne er som følger:
- På strekningen Volleberg – Tangvall: ÅDT =15600 12% lange kjøretøy (2012-tall)
- På strekningen Tangvall – Lunde: ÅDT = 9500 14% lange kjøretøy (2012-tall)
- På strekningen Lunde – Døle bru: ÅDT = 8700 15% lange kjøretøy (2012-tall)

Dagens E39 vest for Lunde. Foto: SVV

Trafikkprognosene som ble utarbeidet i forbindelse med Konseptvalgutredningen (KVU) for Søgne Ålgård, legger til grunn en trafikkøkning til ca 16000 i 2040 ved Døle Bru mot ca 8700 i dag.

3.3 Trafikkulykker

Siste 10 års periode (2003-2012) er det registrert 62 personskadeulykker på E39 på strekningen
Volleberg – Døle Bru med 12 drepte, 9 hardt skadde og 103 lettere skadde.
I 2013 har det per 01.11.2013 vært 4 personskadeulykker med 1 drept og 4 lettere skadde på
strekningen Volleberg – Døle Bru.
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3.4 Kollektivtransport

Lokalrutene mellom Søgne og Kristiansand har holdeplass inne på Tangvall mens
regionbuss/ekspressbuss stopper langs E39. Lokal buss trafikkerer fv 114 mellom Lohnelier og
Tangvall.
Det er bygd innfartsparkering på Tangvall (>100 plasser) og ved Døle bru (utvidet i 2013 til over 40
plasser) med sykkelparkering på begge steder.

3.5 Landskapsbilde

Landskapet fra Volleberg i øst til Døle bru i vest er kystnært med sørlig tilknytning til Skagerrak. Det
generelle landskapsbildet kjennetegnes av skogkledde dalsider med blandingsskog, heier med
knauser, voller og lave fjell. Terrenget ligger gjerne mellom kote 100 og 200 moh på heiene og de
høyere liggende strøk. I de lavere liggende strøk er det åpne landskapsområder med jorder, vann og
bebyggelse.
Vegetasjonen består for det meste av blandingsskog, gjerne dominert av furu i høyere liggende
terreng og løvtrær i lavere terreng. Mange innslag av eikeskog og plantefelt med gran.
Terrengformen går i mange retninger men hoveddragene går i nord-sør. Trysfjorden, er et stort,
karakteristiske nord-sørgående landskapsrom, som gjennomskjærer landskapet fra kysten til
innlandet med langstrakte daler og brede vannspeil. Ved Trysfjorden er tilknytningen til sjøen
gjenkjennelig med småbåtmiljø og eldre harmonisk bygningsmiljø som Ospedalen og Holmen.

Oversiktskart Volleberg-Døle bru

Eksisterende E39 går igjennom Søgne i en øst-vestgående korridor. Langs stekningen frem til
Lindelia/Lohnelier er det bebyggelse mellom kulturlandskap og skogvokste fjellsider. Fra øst går
eksisterende E39 fra Volleberg, gjennom Monan, Klepland, forbi Tangvall og Lunde, via Lone og
Lohnelia, innover mot bunnen av Trysfjorden og videre vestover til Døle bru.
Største konsentrasjonen av bebyggelse er ved Tangvall som er kommunesenteret. Lunde har et
helhetlig, eldre bygningsmiljø (med bygninger fra 17-, 18-, og 1900-tallet) som tidligere var
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kommunesenter. De to elvene; Søgneelva og Lundeelva renner igjennom planområdet, henholdsvis
fra øst og fra vest, før de renner videre sørover i sjøen. Det er to store byggefelt, Volleberg nordøst
for, og Vedderheia nordvest for Tangvall.
Lohnelier er et større industriområde mellom Trysfjorden og Tangvall. Utenfor tettstedene er
bebyggelsen dominert av mindre byggefelt, spredte eneboliger, småbruk/gårdsbruk gjerne med hvite
hovedhus og røde låver. I enkelte områder er flere eneboliger og småbruk/gårdsbruk samlet sammen
på et avgrenset område. Repstadtunet fremhever seg som særlig idyllisk plass med harmonisk
bygningsmiljø, kulturlandskap og vakker natur.

Flyfoto Søgne. Lone nærmest, Vedderheia, Lunde og Tangvall i det fjerne Foto: Mediepartner

Den som reiser igjennom Søgne opplever en bygd med lavmælt bebyggelse, gårder og jorder langs
vegen, omkranset av skogbevokste lave fjellsider og de høyere fjellsidene, vannet og bygningsmiljøet
i det storslåtte landskapsrommet Trysfjorden.

3.6 Nærmiljø og friluftsliv

Planområdet strekker seg fra Volleberg i øst til Døle bru i vest. Her er det landbruk, spredt
bebyggelse, boligområder, friluftsområder og tettstedsbebyggelse. Eksisterende E39 går gjennom
planområdet, bebyggelsen er hovedsakelig lokalisert langs vegen. Ellers er områdene nord for vegen
preget av skogsområder mens områdene sør for vegen i større grad består av jordbruksarealer.
Naturområdene på Lindåsen, Torjusheia og Smørheia er populære friluftsområder. Både lokale og
folk fra nabokommunene benytter heiene til friluftsaktiviteter sommer og vinter. Her er fine
turmuligheter med et godt opparbeidet sti- og løypenett. Vegen gjennom Hellersdalen er også svært
viktig som turveg, flere rundløyper kobler seg på denne vegen. Løypene benyttes både til fots og
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sykkel. Friluftsområdene blir også benyttet til jakt- og fiske. Det ligger populære, lokale badeplasser
blant annet ved Maries høl og Stemmen.
Tangvall, som er Søgne kommunes administrasjonssenter, ligger ved eksisterende E39. Funksjoner
som rådhus, lege, idrettsplass, handel o.l. er lokalisert her, foruten at det er stor bosetning her.
Tangvall er det viktigste nærmiljøområdet i kommunen. Området rundt det tidligere
administrasjonssenteret i Søgne på Lunde er også et viktig nærmiljø. Stedet har særpreg med
historiske, identitetsskapende elementer og kvaliteter som kirke og gammel bebyggelse.
Det bor barn og unge i hele planområdet. De største boligområdene er Vedderheia og ved Volleberg.
Idrettsplassene med fotball, tennis etc. på Tangvall er mye brukt av ulike aldersgrupper. På Lunde
ligger Lunde barneskole. Tinntjønn ungdomsskole og Tinntjønnhallen ligger like ved boligområdet på
Vedderheia. Tinntjønnhallen er mye benyttet av befolkningen i hele Søgne.
Av nye tiltak i planområdet, planlegges det blant annet store boligområder på Kjellandsheia,
videregående skole på Tangvall, og skytebane øst for Smørheia.

Flyfoto over Tangvall Foto: Mediepartner

3.7 Kulturmiljø

Planområdet ligger hovedsakelig i Søgne kommune, og litt inn i Mandal, og går fra Volleberg til Døle
bru. Søgne er ei bygd med lange historiske røtter. Det er prestegården i Søgne, Søgne gård, som i
følge Søgneboka, har gitt navn til bygda. Søgne har trolig opprinnelig vært et elvenavn, altså navnet
på elven som renner forbi gården. En rekke arkeologiske funn fra steinalder, bronsealder og jernalder
forteller om relativt omfattende aktivitet og bosetting i området. Gården Søgne var tidlig et lokalt
maktsentrum, og ble etter kristningen på 1000-tallet, bygdas religiøse sentrum med kirkested og
prestegård. Fra forhistorisk tid er det innenfor planområdet flere spor fra steinalder, bronsealder og
jernalder, både løsfunn, graver og aktivitets- og bosetningsspor.
Ved en brygge på Hummervikholmen utenfor Søgne er det funnet skjelettrester av en kvinne, som er
datert tilbake til om lag år 6500 f.Kr. Dette er de eldste levninger etter mennesker som er funnet i
Norge. Hun har fått navnet Sol, og omtales ofte som Søgnekvinnen.
Både på Klepplandsmonen og på Lunde er det gjort flere funn fra bronsealder og jernalder, og på
Lunde er det også flere store steinalderboplasser. Bosetningssporene er ikke synlige på overflaten,
men er funnet ved fjerning av matjordlaget og ved prøvestikking, i tillegg til at det opp gjennom
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årene er funnet en stor mengde økser, flintavslag og flintredskaper i overflaten av åkrene. Her er
også synlige kulturminner, som heller og gravhauger, og på Klepplandsmonen er det en
fornminnepark.
Lunde var Søgnes administrasjonssentrum fra ca 1775 til 1974. Navnet Lunde betyr hellig lund. Rett
ovenfor Lunde kirke ligger Søgne Bygdemuseum. Små båter kan gå opp elva til Lunde. "Lundetuna"
har bevart sitt gamle og særegne bygningsmiljø med et stort antall bygninger i tradisjonell
sørlandsstil med liggende vestlandspanel og hovedinngang midt på framsiden av huset.
Holmen og Try ligger helt vest i Søgne kommune. Try var en viktig gård allerede i middelalderen. Try
ble tidlig et sted preget av handel mellom bøndene og fremmede salgsfolk, og var et knutepunkt for
handel og trafikk fra gårdene lenger inne i landet.

Repstadtunet Foto: Multiconsult

I Trysfjorden har det vært drevet kapervirksomhet. På Sandnes, senere kalt Holmen, var det
bosetning allerede i steinalderen, og det er flere bosetningsspor også fra bronsealder/jernalder her.
På Try er det også gjort funn fra steinalder. På Holmen er bebyggelsen samlet på en slette der
Holmensåna renner ut. Holmen har lange tradisjoner innen håndverk og industri. Trolig var det
skipsverft her på 1500- tallet. Fra siste del av 1500- tallet var det sagbruk her.
Fra Holmen kom det ferje over til Ospedalen. I 1882 ble ferja mellom Holmen og Ospedalen del av
Vestlandske hovedvei. Ferja ble trukket over sundet og var i drift til 1923, da hovedveien ble lagt om.
Da veien ble lagt om Try i 1923, ble Knuden bygd ved Dyrdalsheia for å forsere oppstigningen her.
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3.8 Naturmiljø/naturmangfold

Planområdet består av et lavtliggende hovedsakelig skogkledd kystnært landskap samt
kulturlandskapet ved Tangvall, Lunde og Lohne. Det er stor variasjon i naturtyper i området.
Søgneelva/Songdalselva og Lundeelva krysser planområdet og er områdets største elver. Fire
naturvernområder ligger innenfor eller tilgrensende til planområdet: Småtjønna naturreservat,
Lohnetjønn naturreservat, Torjusheia naturreservat og Lunde naturreservat.
Eksisterende data om naturtypelokaliteter, rødlistearter på land og i ferskvann og svartelistearter er
gjennomgått og sammenstilt. Rødlistearter er arter som er enten sjeldne eller som har hatt en
markert tilbakegang i Norge. Svartelistearter er innførte arter som utgjør en trussel mot stedegne
arter.
I 2013 er utført naturtypekartlegging basert på DN-håndbok 13 planområdets dagsoner slik at det nå
er helt oppdaterte data fra naturtypekartlegging. Alle MIS-områder i undersøkelsesområdet er
undersøkt. Ca. 50 naturtypelokaliteter er registrert innenfor planområdet, hvorav 25 lokaliteter er
nykartlagt. Seks lokaliteter har verdi A (nasjonal verdi) etter DN-håndbok 13.

Holmen og Trysfjorden sett fra rasteplass på E39. Foto: AsplanViak

De mest verdifulle lokalitetene er knyttet til skogsmiljø av naturtypene rik edelløvskog og gammel
fattig edelløvskog bortsett fra Lohnetjønn naturreservat som er en rik kulturlandskapssjø. Ellers er
det registrert mange naturtypelokaliteter med verdi B (regional verdi) eller middels til store verdier
etter SVV håndbok 140. Den største konsentrasjonen av spesielt verdifulle skogarealer ligger rundt
Trysfjorden med mange verdifulle edelløvskoger og ved Lindelia og Lohnelier.
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Spesielt Søgneelva/Songdalselva og Lundeelva har naturverdier innen flere kategorier av temaet;
både skogkledte kantsoner og ferskvannsmiljøer med verdifullt naturmangfold knyttet til for
eksempel anadrome fiskearter (laks og sjøørret), fugler og rike strand-sumpskogsmiljø.
Flere sårbare og sjeldne fuglearter hekker eller har hekket innenfor planområdet, som hubro
(hekking er usikker), hvitryggspett, dvergspett, fiskeørn, vandrefalk og nattravn. Den viktigste
lokaliteten for våtmarksfugl er Lohnetjønn naturreservat.
Forekomster av anadrome og katadrome fiskearter som sjøørret, laks og ål er kartlagt i flere bekker i
planområdet. Flere elver og bekker har en stor verdi for fisk. Den viktigste lokaliteten for ål er
Kleivsetvannet.

Vårmarihånd i rik edelløvskog nedenfor Havåsen (Foto: AsplanViak).

Det er også gjort overordnet vurderinger av vannmiljø med avgrensning av nedbørsfelt, innhenting
av eksisterende vannkvalitetsdata og klassifisering av vassdrag i forhold til vannkvalitet.
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3.9 Naturressurser
I planområdet finner vi noen av de beste landbruksområdene i Søgne kommune og i Vest Agder. De
største arealene med dyrka mark er på Klepland og rundt Tangvall. Jordene er flate og relativt
lettbrukte. Områdene holdes i god hevd. Mye av den dyrka jorda ligger langs dagens E39.
Skogsområdene i planområdet er av varierende bonitet og driftsforhold. I dalsidene ned mot de
dyrkede arealene på slettene er det stort innslag av lauvskog. Overgangen mellom natur- og
kulturlandskap er mange steder noe diffus, med en gradvis overgang fra åpen mark til skogsareal.
I planområdet er det ett masseuttak i drift i dag. Dette ligger på Knibe.

Dyrka mark i Tangvallområdet

Stemmevann har tidligere vært kommunal krisevannskilde for drikkevann, men er for tiden ute av
drift. Grunnvannsressursene langs nedre del av Lundeelva og Søgneelva er karakterisert som
betydelige. Det foreligger planer om et grunnvannsverk ved Søgneelva mellom Volleberg og
Kleppland.
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3.10 Geologi og geoteknikk

I Søgne kommune finner vi større kvartærgeologiske avsetninger i Lonedalen ved Lunde, Tangvall og
Kleplandsområdet. I Tangvall-Kleplandområdet er det varierende grunnforhold med sandrike
breelvavsetninger over marine avsetninger (leire eller kvikkleire). Det er varierende tykkelse på
avsetningene.
I Lundeområdet er avsetningene dominert av leire med et tynt topplag (1-3 m) av sandige
elveavsetninger. Det er grunt til fjell i området med mange oppstikkende fjellkoller.
Eksisterende kunnskap tilsier at det kan være geotekniske utfordringer knyttet til ev. kryssing av
elvedalene langs Søgneelva og mellom Lunde og Lohne.

Kart som viser løsmassefordeling i Søgne (fra ngu.no)

Det vil i forbindelse med planarbeidet bli foretatt grunnundersøkelser spesielt rettet mot kartlegging
av bløt grunn og kartlegging av løsmassetykkelser i forbindelse tunnelportaler og tunneloverdekning.
Som grunnlag for utarbeidelse av planprogrammet er det utført en innledende geologisk vurdering av
linjene. Videre geologiske undersøkelser må være av et slikt omfang at det gir grunnlag for å fastslå
at alternativene er gjennomførbare. Undersøkelsene skal ellers avdekke hvilke ingeniørgeologiske
problemstillinger som må håndteres i anleggsfasen, og hvilke økonomiske og tekniske konsekvenser
dette innebærer.
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Hovedbergarter
I planområdeter det hovedsakeliggrunnfjellsbergartersommigmatittiskebåndgneiser(oransje),
øyegneiser(rosa)og granittiskegneiser(lysrosa)somdominerer(sekart på nesteside). Disse
bergartenetilhører det somkallesAgderkompleksetog utgjør de eldstebergartenei området
(prekambriskalder).

Volleberg
Dølebru

Det er ingenkjente forekomsterav sulfidholdigbergi planområdet.

Strukturgeologiskehovedtrekk
Regionener pregetav N-Sgåendedalerog foliasjoneni store delerav områdethar sammeretning
(varierermellom NV-SØtil NØ-SV).Svakhetssonerparalleltfoliasjonener utbredt. I tillegg
kjennetegnesområdetavmarkertesvakhetssonermed retning ØNØ-VSVtil NØ-SV.
Svakhetssonenekarakteriseresvedoppknustbergog svelleleire.

Tunneldriving
I tunnelsammenhengkandet genereltsiesat gneisbergarteneer middels- til godt tunnelfjell, og fordi
de størstesvakhetssonene
gjerneer borterodert (fremståri dagsomforsenkningeri terrenget) er
det hovedsakeligde mindresvakhetssonene
somskaperutfordringenevedtunneldrivingi dette
området.Overdekningeni tunneltraséenevil ha innvirkningpå plasseringav tunnel og påhugg,samt
påvirkevalgav drivemetode,sikringstype/-omfangog økonomi.
Videremå det tashensyntil hydrogeologiskeforhold, somsetningsproblematikkog dreneringav
vann, da flere av linjenegårunder myr/vann.
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Rasproblematikk
Langs dagens trasé er det spesielt strekningen langs fjellsiden innerst i Trysfjorden som er rasutsatt.
Dette rasutsatte partiet unngås både for indre og ytre alternativ. Andre rasutsatte strekninger i
planområdet må kartlegges i senere planfaser.

Videre arbeid
Korridorene som ligger til grunn i planprogrammet går stort sett i terreng der det er fjell i grunnen.
Ut ifra de videre undersøkelser må det fremkomme om noen av korridorene vil by på
geologiske/geotekniske utfordringer som gjør at korridoren(e) ikke er gjennomførbar(e).
Det må gjøres enkelte grunnundersøkelser i 2014. Målsettingen er at vi gjennom undersøkelser får
kunnskap om geologi og geoteknikk i vegkorridorene til et nivå som gjør at vi kan utarbeide
kostnadsoverslag, og gi trygghet for gjennomføring

4 Ny E39 - Vegstandard

I Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 står det at E39 Lindelia – Døle bru - Livold er prioritert med
oppstartmidler i siste del av planperioden 2018-23. Prioriteringen er betinget av at det blir tilslutning
til et opplegg for delvis bompengefinansiering. Det er i forslag til Handlingsprogram satt opp oppstart
av bygging på delstrekningen Lindelia – Døle bru.
Åpningsåret er det året det er realistisk at vegen kan åpnes for trafikk. Statens vegvesen foreslår å
sette antatt åpningsår til 2022.
Prognoseåret er det året som legges til grunn for dimensjoneringen av vegen. Normalt settes
prognoseåret til 20 år etter antatt åpningsår. Prognoseåret settes til 2042.

4.1 Vegstandard og utforming

Prosjektet er en del av nasjonal rute 3 Oslo – Kristiansand – Stavanger, og er med det en TERN – veg
(Trans European Road Network). Dette medfører spesielle krav til kryss og tunneler.
Krav til vegens standard og dimensjonering er gitt i lovverk og i Statens vegvesens håndbøker, der de
viktigste kriteriene er vegens funksjon, forventet trafikkmengde og planlagt hastighet.
Ved planlegging av nye veger skal det legges til grunn forventet trafikkmengde (ÅDT) 20 år etter
vegåpning, og dersom denne trafikkmengden er over 12000 skal vegen ha fire felt. Vegen skal
planlegges for en trafikkhastighet på 100 km/t. Kurvatur tilstrebes å ikke ligge på minimumsverdier,
slik at det kan åpne opp for høyere skiltet hastighet på et senere tidspunkt, og fordi det
erfaringsmessig er uheldig å bruke minimumskurvatur på overordnede planer.
Det vil bli behov for bygging av tunneler på vegstrekningen. Håndbok 021, Vegtunneler, angir ulike
dimensjoneringsklasser for tunnel basert på trafikkmengde (ÅDT) og tunnellengde. Valgt tunnelklasse
er sett i sammenheng med den vegstandard som er valgt.
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E39 på strekningen har i dag en årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 16000 frem til Tangvall. Videre vestover
faller trafikkmengden slik at den ved avkjøringen til Holum (Døle Bru) ligger på ca. 8700. Ved
planlegging av nye veger skal det legges til grunn forventet trafikkmengde (ÅDT) 20 år etter
vegåpning, og dersom denne trafikkmengden er over 12000 skal vegen ha fire felt og 20 m bredde
(H8). Er trafikkmengden over 20.000 skal vegen ha fire felt og 23 m bredde (H9). Alle kryss skal være
planskilte.
Alle korridorer inneholder tunnel. Håndbok 021, Vegtunneler, angir ulike dimensjoneringsklasser for
tunnel basert på trafikkmengde (ÅDT) og tunnellengde. Valgt tunnelklasse er sett i sammenheng med
den vegstandard som er valgt.
Følgende dimensjoneringsklasser legges til grunn i det videre arbeidet:
Hovedvegen utformes etter dimensjoneringsklasse H9/H8. (fig 3) Det tilstrebes en bedre linjeføring
enn minimumskurvatur. Vegen planlegges for en skiltet hastighet på 100 km/t. Byggegrense 100m til
hver side. Tunneller skal ha profil T9,5 med to løp og klasse E (fig 4). Minste avstand mellom kryss er
3000 m.

Figur 3 Tverrprofil H9, 23 m vegbredde

Figur 4 Tunneler med profil T 9,5, to tunnelløp. (mål i m) Tunnellklasse E.
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4.2 Mulige kryssplasseringer

Etter silingsprosessen vurderer Statens vegvesen det til å være to aktuelle kryssplasseringer i Søgne
Øst og tre aktuelle i Søgne vest:
• Monan og Klepland øst i øst
• Kjelland, Lindelia/Lohnelier og Tofte i vest
Kryss ved Klepland øst gjelder bare dersom vegutvidelsen legges i dagens trase. I tillegg blir det kryss
ved Døle Bru rett over grensen til Mandal kommune.
Strekningen med ny firefeltsveg skal være fri for avkjørsler og alle kryss skal være planskilte.
Utforming av kryssløsningene skal vises i konsekvensutredningen.

4.3 Løsninger for gående og syklende
Ny E39 planlegges ikke med langsgående gang- og sykkelveg. Gående og syklende skal ha et godt
tilbud som bør søkes løst langs eksisterende vegnett. Hovedsykkelvegen gjennom Søgne behandles i
kommunedelplan for sykkel. Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelvegen og kjørevegen skal være
planskilt.

4.4 Løsninger for kollektiv

I planarbeidet må det vurderes etablering av kollektivknutepunkt og ev. tilrettelegging for forbedring
av infrastrukturen for kollektivtjenestene i tråd med strategiene for Søgne kommune omtalt i
regional plan for Kristiansandsregionen.
Parallelt med dette planarbeidet er det satt i gang en utredning om Bussmetro i ATP-området, som
kan være av betydning for plassering av ev. kollektivterminal(er).

4.5 Tiltak på avlastet veg

I planarbeidet må det vurderes ev. behov for justeringer/endringer/tilpassinger på avlastet vegnett
(gammel E39) som følge av endret funksjon, for at dette skal fungere etter hensikten, jf også NArundskriv 97/13.

5 KONSEKVENSUTREDNING
Konsekvensene for de ulike temaene skal beskrives med utgangspunkt i Statens vegvesens håndbok
140, konsekvensanalyser. I konsekvensutredningen skal det gjøres en samfunnsøkonomisk analyse
som tar for seg både prissatte konsekvenser og ikke-prissatte konsekvenser. Detaljeringsnivået skal
tilpasses slik at kun beslutningsrelevante forhold utredes.

5.1 Prissatte konsekvenser

Beregning av prissatte konsekvenser skal utføres med programmet EFFEKT. Dette er Statens
vegvesen sitt hovedverktøy for å utføre nytte-kostnadsanalyser i forbindelse med veg- og
transportprosjekter. I EFFEKT blir de prissatte konsekvensene av et veg- og trafikktiltak beregnet og
sammenstilt. Analyseperioden av de samfunnsøkonomiske virkningene er 25 år regnet fra
åpningsåret. Sammenligningsåret i en konsekvensutredning skal være det første hele året den nye
vegen er i bruk, det vil si året etter åpningsåret. Sammenligningsåret settes til 2023.
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Som et grunnlag for EFFEKT- beregningene skal det utarbeides en trafikkmodell som viser forventede
trafikkmengder og fordeling av trafikk mellom de ulike alternativer, samt gjenværende trafikk på
eksisterende veg.
Analysen omfatter følgende tema:
• Trafikant og transportbrukernytte
• Operatørnytte
• Budsjettvirkninger for det offentlige
• Ulykker
• Støy og luftforurensing
• Restverdi
• Skattekostnader
5.1.1 Trafikant- og transportbrukernytte
Det skal beregnes endringer i trafikantenes tidskostnader og kjøretøyers driftskostnader.
5.1.2 Operatørnytte
Operatørnytte skal beregnes for å få fram summert endring i driftskostnader for operatørene av
kollektiv-, parkerings- eller bomselskapene. Med operatørselskaper menes selskaper som står for
offentlig transportvirksomhet eller selskap som bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport.
Det tas hensyn til følgende operatørselskaper:
• Kollektivselskaper
• Bompengeselskaper
• Andre private aktører
5.1.3 Budsjettvirkning for det offentlige
Budsjettvirkninger for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter og
omfatter bl.a investeringskostnader for nytt tiltak, og framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for
ny og eksisterende veg. Anleggskostnadene for tiltaket utarbeides ved hjelp av ANSLAG- metoden.
5.1.4 Ulykker
Det skal gis en beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen på strekningen for dagens situasjon, og
det skal beregnes forventede ulykker i de aktuelle vegnett for hele analyseperioden. Ulykkene skal
kategoriseres etter skadegrad og ulykkestype.
De totale samfunnsøkonomiske kostnader for en trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske
kostnadene og det velferdstap trafikkskadde og pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap
av helse eller leveår.
5.1.5 Støy og luftforurensing
Konsekvensene av støy og luftforurensing er for en stor del prissatt og inngår som en del av tiltakets
nytte-/kostnadsanalyse, men støy og luftforurensning har også virkninger som ikke er prissatt. De
ikke-prissatte virkningene kommer fram i vurderingene av nærmiljø og friluftsliv.
Analysen av støy fra vegtrafikken skal gjøres i tråd med T-1442, Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanlegging. Analysen av luftkvalitet skal gjøres i tråd med T-1520, Retningslinje for behandling
av luftkvalitet i arealplanlegging.
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I forbindelse med de prissatte konsekvensene skal det gis informasjon om:
Støy:
•
•
•

Antall boenheter og institusjonsplasser i henhold til støysoner benevnt som gul (55-65dB) og
rød (>65dB) støysone.
Antall personer utsatt for mer enn 30 dB innendørs støynivå i rom til varig opphold, og mer
enn 55 dB utendørs støynivå utenfor rom til støyfølsom bruk
Støyplageindeks (SPI)

Luftforurensning og klimagasser:
• Antall personer utsatt for NO2 og PM10 over nasjonale mål
• Utslipp av NOX og CO2-ekvivalenter oppgitt i tonn
5.1.6 Restverdi
Restverdi er uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt.
5.1.7 Skattekostnad
Av Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomiske analyser (Finansdepartementet 2005)
framgår det at det for alle inn- og utbetalinger over offentlige kasser skal beregnes en ekstra
skattekostnad på 20 øre pr. krone. Dette gjelder også bevilgninger til drift og vedlikehold av veger
samt tilskudd til kollektivtransport.

5.2 Ikke prissatte konsekvenser
For de ikke prissatte konsekvensene skal kriterier for vurdering av verdi og omfang benyttes. Ved å
sammenholde områdenes verdi med omfanget av tiltaket, skal det gjøres en samlet vurdering av de
ulike alternativenes konsekvenser for hvert tema og hvilke alternativer som er dårligst og best for
hvert fagtema. Konsekvenser som følge av at eksisterende veg avlastes skal inngå i den samlede
vurderingen av tiltakets konsekvenser. Avbøtende tiltak som ikke inngår i tiltaket skal beskrives, men
inngår ikke i den samlete vurderingen. Eventuelle konsekvenser i anleggsperioden skal beskrives i
eget kapittel. Det skal gis en kort beskrivelse av oppfølgende undersøkelser og arbeid med temaet på
neste plannivå.
5.2.1 Landskapsbilde
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som
følge av tiltaket. Begrepet omfatter både natur- og kulturlandskapet. Temaet tar for seg både
hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra
vegen. Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste hovedtrekkene og verdiene i landskapet.
Omfangsvurderingene som skal gjøres er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer
det aktuelle tiltaket vil medføre for omgivelsene. Veganlegget vil påvirke området gjennom direkte
inngrep og nærføring.
Omfang og konsekvens skal vurderes ut fra følgende kriterier:
• Alternativenes lokalisering og linjeføring i horisontal- og vertikalplanet
• Alternativenes dimensjon/skala
• Alternativenes utforming og materialbruk
Viktige punkter på vegstrekningene for alternativene, herunder bruer, tunnelportaler, mv. skal
visualiseres ved hjelp av fotoillustrasjoner, 3D-modeller eller lignende, for å synliggjøre
omfang/konsekvenser av tiltaket. Dette gjelder særlig passering av Trysforden og dalen innenfor Try
samt kryssingen av Lohnedalen v/Lunde og kryssing av Søgneelva v/Monan/Tofteland Lier.
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Alternativene skal vurderes i forhold til:
• Nær- og fjernvirkning
• Viktige landskapsformer og -rom
• Tilpasning veg / terreng
Mulige avbøtende tiltak skal beskrives. Det skal gjøres rede for trafikantenes synsinntrykk og
reiseopplevelse ved de ulike alternativene.
5.2.2 Nærmiljø og friluftsliv
Temaet nærmiljø skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det berørte området.
Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. Ny veg vil påvirke
nærmiljøet gjennom arealbeslag, barrierevirkning, støy og luftforurensning. Omfangsvurderingene
skal gi en beskrivelse av hvor store negative eller positive endringer tiltaket antas å medføre for
nærmiljøene i området.
Begrepet friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og
naturopplevelser. Temaet friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for brukerne av området.
Konsekvensen av et vegtiltak omfatter endring av arealenes kvalitet for å drive friluftsliv på grunn av
arealbeslag, endret tilgjengelighet, lokal luftforurensning og støynivå.
Omfang og konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv skal vurderes ut fra følgende kriterier:
• Bruksmuligheter for området
• Barriere for ferdsel mellom viktige målpunkt
• Attraktivitet
Dagens bruk av de berørte områdene skal kartlegges gjennom kontakt med skoler, idrettslag, mv.
Eksisterende kunnskap skal systematiseres og suppleres med nye opplysninger. Barn og unges bruk
av arealene skal synliggjøres.
Barrierevirkninger og arealforbruk som følge av de ulike alternativene skal vurderes i forhold til
boligområder, skole og fritidsaktiviteter. Det er spesielt viktig å vurdere behov for og plassering av
krysningspunkt som sikrer ferdsel og friluftsliv i området. Behov for ev. omlegging av sti- og
turvegnett skal vurderes.
Det skal vurderes om vegtiltaket kan ha innvirkning på/bryte opp etablerte sammenhenger i
nærmiljøene. Barrierevirkningen mellom boligområder, friluftsområder og nærmiljøfunksjoner vil
også kunne bli endret. Betydningen av nedklassifiseringen av dagens E39 skal inngå i vurderingene.
De ulike alternativene vil bli vurdert utfra dette.
Påvirkningen av nærmiljø som ikke dekkes av støyberegning skal inngå. Støysituasjonen i
friluftsområder skal omtales. Viktige punkter for utredningen vil være dagsonen ved Lunde skole,
kryssingen mellom Lunde og Tinntjønn skoler med dagsone vestover gjennom Havåsen samt
utvidelse til firefelt i dagens trase for E39.
Ev. konsekvenser for friluftslivet i anleggsperioden skal beskrives.
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5.2.3 Naturmiljø og naturmangfold.
Tema naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters
levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda),
limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og saltvann), og biologisk mangfold
knyttet til disse.
En detaljert konsekvensutredning for tema naturmiljø i henhold til Statens vegvesens håndbok 140
skal utarbeides for traséene med verdi-, omfangs- og konsekvensvurdering. Naturmiljø skal utredes
med fokus på viktige enkeltlokaliteter og viktige landskapsøkologiske trekk. Det skal samles
tilstrekkelig dokumentasjon til å oppfylle naturmangfoldlovens dokumentasjonskrav etter §§ 8 -12
som omhandler «kunnskapsgrunnlaget», «føre-var-prinsippet», «økosystemtilnærming og samlet
belastning», «kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver», «miljøforsvarlige
teknikker og driftsmetoder».
Konsekvensutredningen skal belyse ulike alternativers omfang og konsekvens for naturmiljø,
herunder vannmiljø. Arealbeslag, oppsplitting av viktige naturområder og forurensningsrisiko for
vann og vassdrag vil være de viktigste elementene i omfangsvurderingen.
Det vil være behov for mer detaljert undersøkelse av de kartlagte naturtypelokalitetene i forhold til
arealbeslag og fragmentering/oppsplitting når mer detaljerte tekniske tegninger foreligger. Flere
spesielt viktige naturtypelokaliteter vil berøres av én eller flere traséer. Fokus bør være på A og Blokaliteter. Spesielt gjelder dette de verdifulle områdene rundt Trysfjorden samt Huseheia og
områdene ved Lohnelier. Det skal gjennomføres oppfølgende undersøkelser av sopp da mange
lokaliteter med rik edelløvskog ikke er kartlagt. Det er også behov for bedre kunnskap vedrørende
viktige viltområder i skog, for eksempel for hvitryggspett og nattravn.
Det er behov for å belyse viltområdene i naturbase bedre, inkludert vilttrekk i området (inkludert evt.
plassering og utforming av krysningspunkter). Det er også behov for å gjøre en grundigere vurdering
av naturverdier knyttet til bekkene i området. Eventuelle forekomster av prioriterte arter og utvalgte
naturtyper i henhold til Naturmangfoldloven må avklares og belyses.
Det skal også gjøres vurderinger av potensiell forurensning av vann og vassdrag som bakgrunn for
hvilke tiltak som skal settes inn for å minimere forurensningsfare. Påvirkning på registrert
naturmangfold i ferskvann og påvirkning av resipienters økologiske tilstand skal belyses tilstrekkelig.
Avbøtende tiltak i forhold til plassering og utforming av krysningspunkter for trekkende hjortevilt og
viltgjerding skal foreslås. Avbøtende tiltak i forhold til kryssing av elver og bekker som er viktig for
anadrome og katadrome fiskearter skal foreslås.

5.2.4 Kulturmiljø
Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er alle spor etter
menneskelig virksomhet i det fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser
til. Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større
sammenheng.
Det er et strategisk mål at både mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og
kulturmiljøer skal bevares for framtiden og ivaretas og forvaltes med grunnlag i deres verdi som
kunnskaps-, opplevelses- og bruksressurser. Transportetatene har et særskilt sektoransvar for ikke å
ødelegge områder med stor kulturhistorisk verdi.
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Noen av miljøene vil ha større tåleevne enn andre med hensyn til det aktuelle tiltaket. Linjeføringen
og utformingen av anlegget vil også ha betydning for vurdering av konsekvens. Spesielt vil plassering
og kryssing av «Lohnedalen» ved Lunde ha betydning for kulturmiljøene i nærheten.
Innen planområdet er det mange verdifulle kulturmiljøer. De største verdiene og størst potensiell
konflikt er knyttet til Holmen/Ospedalen/Try, Lunde, Monan (fornminneparken) og Repstad. Noen av
miljøene vil ha større tåleevne enn andre med hensyn til det aktuelle tiltaket. Linjeføringen og
utformingen av anlegget vil også ha betydning for vurdering av konsekvens.
Utredningen skal redegjøre for hvilke verdifulle kulturmiljøer som blir berørt av de ulike
alternativene. Det skal redegjøres for områdets kulturhistorie, hvilke kulturmiljøer som blir
berørt, hva miljøene består av, hvilke tidsepoker de tilhører, samt en vurdering av de ulike
kulturmiljøenes verdi. Kulturmiljøene skal avgrenses på kart med verdivurdering. Det skal videre
vurderes og beskrives hvordan kulturmiljøene blir berørt av de ulike vegalternativene med
kryssområder. Det skal blant annet redegjøres for hvordan anleggets utforming, linjeføring og skala
påvirker kulturmiljøene. Ved å sammenholde kulturmiljøenes verdi med omfanget av tiltaket, skal
det gjøres en samlet vurdering av de ulike alternativenes konsekvenser for temaet og hvilke
alternativer som er dårligst og best for dette fagtemaet. Avbøtende tiltak som ikke inngår i tiltaket
skal beskrives, men inngår ikke i den samlete vurderingen. Eventuelle konsekvenser i
anleggsperioden skal beskrives i eget kapittel.

5.2.5 Naturressurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksressurser, fisk, vilt, vannforekomster,
berggrunn og mineraler. Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for
verdiskaping og sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Det legges vekt på
ressursgrunnlaget i utredningen, ikke det enkelte bruks økonomi. I dette planarbeidet vil
konsekvensutredningen kun omfatte landbruk og vannressurser.
Omfanget skal vurderes i forhold til effekten tiltaket vil få med hensyn til arealbeslag, oppdeling av
arealer, forurensning av jord og avlinger, og eventuelt endrede vekstvilkår som følge av veganlegget.
I konsekvensutredningen skal arealbeslag av produktiv jord beregnes og vurderes for hvert alternativ.
Driftsmessige ulemper på overordnet nivå vil bli kort beskrevet. Virkninger i forhold til skogbruk vil bli
vurdert på et overordnet nivå.
Vannressursdelen vil omfatte hensynet til Stemmevannet og det planlagte uttak av grunnvann langs
Søgneelva som potensielle drikkevannskilder. Verdivurderingen vil knyttes opp mot brukerinteresser
(drikkevannskilde) og regelverk knyttet til dette. Det vil bli vurdert omfang av de ulike alternativene
på kort og på lang sikt – samt for både anleggsfasen og driftsfasen. Det skal gjøres rede for prinsipper
for overvannshåndtering, og hvilke tiltak som må gjøres for å unngå forurensing av vannkilden. Disse
forholdene vil være forskjellige avhengig av hvilken trase som velges, og utredningen skal gjøre rede
for dette.
Eventuell påvirkning på grunnvannsressursene langs Søgneelva skal kartlegges. Tiltakets omfang og
konsekvens skal vurderes. Det skal foreslås avbøtende tiltak ved eventuelle negative konsekvenser.
På samme måte skal grunnvannsressursene langs Lundeelva vurderes. Det skal foreslås avbøtende
tiltak ved eventuelle negative konsekvenser.
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Noen private brønner berøres av vegtrasealternativene. Det antas at eventuelt berørte brønner kan
erstattes. Brønner skal kartlegges og det skal vurderes kapasitet og kvalitet av brønnene før
anleggsstart. Dette gjelder også eventuelle energibrønner.

5.3 Lokal og regional utvikling

Det skal beskrives hvordan tilgjengelighetsforbedringer og/eller endrede forutsetninger for å utnytte
arealer kan gi nye muligheter for befolkning og næringsliv.
Målet er å synliggjøre hvilke nye muligheter som oppstår og om noen svekkes, og hva som kan bli
sannsynlig utvikling som følge av tiltaket.
Store arealer i og utenfor planområdet er under sterk utvikling med hensyn til næringsetableringer
og spesielt boligbygging. Konsekvenser av ny veg i forhold til dette er derfor viktig å få belyst.
Eksisterende planer, framtidige utbyggingsplaner, tanker og muligheter rundt framtidige
utviklingsområder skal kartlegges og vurderes.
I konsekvensutredningen vil bl.a. følgende temaer bli vurdert:
• Muligheter for arealutvikling i området som avlastes langs eksisterende
• Muligheter for arealutvikling i området som følge av ny veg.
• Hvordan ulike alternativer og kryssplassering påvirker mulighetene for boligutvikling og
næringsutvikling.
• Hvordan tiltaket samsvarer med mål trukket opp i kommunale og regionale planer.
Utredningen av dette temaet må skje i nært samarbeid med berørte kommuner og Vest Agder
fylkeskommune.

5.4 Andre forhold som skal vurderes
5.4.1 Trafikkbelastning og trafikksikkerhet

Det er en klar målsetting at eksisterende veg skal få en vesentlig reduksjon i trafikkmengde og bli
erstattet av ny veg som oppfyller moderne krav til trafikksikkerhet. Dette vil føre til økt
trafikksikkerhet for alle brukergrupper. Miljøbelastningen med vegtrafikkstøy og luftforurensning vil
bli vesentlig redusert for beboerne langs eksisterende veg. Disse forholdene vil være forskjellige
avhengig av hvilken vegtrase som velges, og utredningen skal gjøre rede for dette.
Det skal gjennomføres trafikkanalyser som også viser trafikkbelastningen på det avlastede vegnettet
med bakgrunn i de nye vegtraseene. Kryssplassering og utforming skal studeres spesielt. Ev. behov
for tiltak på avlastet vegsystem skal foreslås for å oppnå ønsket utvikling i Tangvall – Lunde området.
5.4.2 Gang- og sykkeltrafikk
Gang- og sykkeltrafikkens forhold ved de ulike alternativ skal omtales og sammenlignes med dagens
situasjon. Sammenhengende sykkelvegnett, og mulighetene for å kunne sykle til kollektivknutepunkt,
skole og nærmiljøfunksjoner vil bli vurdert.
5.4.3 Kollektivtrafikk
I utredningen skal det gjøres rede for konsekvenser og muligheter ved de ulike alternativene.
Forhold som kan inngå utredningen kan være:
• Robust linjenett
• Behov for omstigningssteder/kollektivterminaler
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•
•
•

Samordning mellom ulike transportfunksjoner innen kollektivtransporten
Samordning med andre transportmidler
Trafikksikkerhet

Utredningen av kollektivtrafikk bør gjøres i samarbeid / samordnes med Vest Agder fylkeskommune
og berørte kommuner.

5.5 Risiko og sårbarhetsanalyse

Det skal utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS – analyse) for prosjektet. ROS– analyse skal
være en realistisk framstilling av risikobildet hvor man vurderer hvorvidt den planlagte vegen vil
medføre endret risiko for mennesker, miljø og /eller materielle verdier. Analysen skal utføres for
både anleggsfasen og driftsfasen. Hovedhensikten med en ROS– analyse er å gjøre en systematisk
gjennomgang av mulige uønskede hendelser og å vurdere hvilken risiko disse hendelsene
representerer. Sannsynligheten for at en hendelse inntreffer må anslås. ROS– analysen skal utføres
så tidlig at resultatene kan brukes til å justere planen om avdekkete risikoer medfører behov for det.
Sentrale ROS– forhold i dette prosjektet er:
• Tiltak for å unngå forurensing av elver og vassdrag
• Tiltak for å unngå annen forurensing i anleggsfasen, for eksempel av grunnen
• Sikkerheten i tunneler
• Samfunnsviktig infrastruktur, inklusive kraft- og teleforbindelser
• Omkjøringsalternativer
• Skred og flomfare
• Grunnforhold, herunder sulfidholdig berg
• Trafikksikkerhet
NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag (1/2008) inngår i vårt
beslutningsgrunnlag.

5.6 Etappevis utbygging

Ved å dele veganlegget inn i delparseller har man mulighet til å få samfunnsnytte av tiltaket på et
tidligere tidspunkt enn om hele prosjektet bygges under ett. En etappevis utbygging kan også gi
større fleksibilitet for finansieringen av anlegget.
Vegkorridorene som foreslås utredet vil i ulik grad gi mulighet til å dele anlegget opp i delstrekninger.
Konsekvensutredningen skal redegjøre for mulighetene for etappevis utbygging som foreligger for de
ulike alternativene.

5.7 Konsekvenser i anleggsperioden

Det skal vurderes om tiltaket vil medføre lokale konsekvenser i anleggsperioden.
Vurderinger av konsekvenser i anleggsperioden skal gjøres i forhold til:
• Utslipp til vassdrag og grunn
• Trafikksikkerhet og trafikkavvikling for alle trafikkantgrupper
• Helse, miljø og sikkerhet i anleggsfasen
• Støy/støv i forhold til nærmiljø og friluftsliv
• Anleggstrafikk i forhold til skoleveger og lokaltrafikk
• Deponi- og riggområder
• Nærføring til verdifulle natur- og kulturmiljøforekomster.
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•

Eventuelle avbøtende tiltak i anleggsperioden skal omtales

5.8 Sammenstilling og anbefaling

De prissatte og ikke prissatte konsekvensene skal sammenstilles i henhold til metodikken i Håndbok
140. Alternativene skal rangeres. De ulike alternativenes grad av måloppnåelse skal drøftes.
Statens vegvesen skal med grunnlag i de gjennomførte utredninger komme med en begrunnet
anbefaling til ansvarlig myndighet (Søgne og Mandal kommuner). Det skal gis en anbefaling med
hensyn på om tiltaket bør gjennomføres. Videre skal det anbefales en løsning og en standard for
vegen.
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