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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til planprogrammet for ny E39 på strekningen
Døle bru – Livold:
 Søgne kommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre østover, må
Lindelia betraktes som et fikspunkt. En vil da kunne gå rett på reguleringsplan Lindelia
- Døle bro. Dette av hensyn til å sikre muligheten til rask forsering av etappen Lindelia
- Døle bro (strekningen forbi Trysfjorden), og for å sikre helhetlig planlegging av E39
fra Kristiansand til Stavanger.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.01.2014
Behandling:
Orientering ved rådmann Holum i forkant av behandlingen
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til planprogrammet for ny E39 på strekningen Døle bru –
Livold:
 Søgne kommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre østover, må Lindelia
betraktes som et fikspunkt. En vil da kunne gå rett på reguleringsplan Lindelia - Døle bro.
Dette av hensyn til å sikre muligheten til rask forsering av etappen Lindelia - Døle bro
(strekningen forbi Trysfjorden), og for å sikre helhetlig planlegging av E39 fra Kristiansand til
Stavanger.
Repr. Kjelland Larsen (AP) fremmet fellesforslag på vegne av AP og Venstre:
Søgne kommune synes planprogrammet for ny E 39 på strekningen Døle bru-Livold er akseptabelt.

Votering:
Det ble votert i følgende rekkefølge:




Rådmannens forlag til vedtak vedtatt med 5 stemmer (H, KRF) mot 2 stemmer (AP, V).
Fellesforslaget fra AP og Venstre ble dermed ikke votert over.

Innstilling:
Søgne kommune gir følgende høringsuttalelse til planprogrammet for ny E39 på strekningen Døle
bru – Livold:
 Søgne kommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre østover, må Lindelia
betraktes som et fikspunkt. En vil da kunne gå rett på reguleringsplan Lindelia - Døle
bro. Dette av hensyn til å sikre muligheten til rask forsering av etappen Lindelia - Døle
bro (strekningen forbi Trysfjorden), og for å sikre helhetlig planlegging av E39 fra
Kristiansand til Stavanger.

Bakgrunn for saken:
Søgne kommune har fått oversendt melding om oppstart av planarbeid og høring av
planprogram av kommunedelplan for ny E39 på strekningen Døle bru – Livold. Søgne
kommune er høringsinstans som nabokommune til Mandal kommune som er en del av
planområdet. I oppstartsfasen av planarbeidet var strekningen Lindelia – Døle bru omfattet av
kommunedelplanen. Statens Vegvesen arbeider nå med å fremme en egen kommunedelplan for
strekningen Volleberg – Døle bru.
Prosjektet inngår i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014 – 2023 som en del av strekningen E39
Lindelia – Oftedal med oppstart i 2018 – 2023.
Saksutredning:
Planområdet berører ikke Søgne kommune direkte. Som nevnt inneholdt planområdet i
oppstartsfasen også strekningen Lindelia – Døle bru. Denne delstrekningen er nå tatt ut av
planområdet og er en del av kommunedelplanen for Volleberg – Døle bru. Administrasjonen
mener det er viktig for Søgne kommune med en rask realisering av strekningen da den i dag
fremstår med en dårlig veistandard og for å unngå rasfarlige områder ved Holmensheia. Statens
Vegvesen har tidligere påpekt at E39 langs Trysfjorden er blant de dårligste vegstrekningene
mellom Stavanger og Oslo. Vegvesenet har også sagt at dersom Søgne kommune og Statens
Vegvesen samler seg om en trasé i løpet av våren 2014, kan byggingen komme i gang i 2018.
Med byggestart i 2018 kan ny motorveg forbi Trysfjorden stå ferdig i 2020/2021. Det er
tidligere sagt at denne fremdriften er avhengig av at Statens Vegvesen utarbeider
reguleringsplan for strekningen uten å gå veien om kommunedelplan.
Fylkestinget har i møte 17.12.2013 gitt høringsuttalelse om at Lindelia må betraktes som et
fikspunkt i videre planlegging og at en da kan gå rett på reguleringsplan Lindelia – Døle bru,
sak 91/13 pkt. 4. Fikspunkt er punkter langs den planlagte veien der alle aktuelle alternativer
møtes. Disse punktene vil samtidig være naturlige slutt-/startpunkter for en eventuell etappevis
gjennomføring av anlegget.
Administrasjonen foreslår å gi høringsuttalelse likelydende som vedtaket i Fylkestinget. Dette
for å påpeke viktigheten av en rask realisering av strekningen Lindelia – Døle bru og at en for
denne strekningen går rett på reguleringsplan uten å gå veien om kommunedelplan. Lindelia
som fikspunkt vil kunne kombineres med de fleste av traséforslagene på strekningen Volleberg
– Lindelia som inneholder et kryss vest i Søgne. For strekningen Lindelia – Døle bru foreligger
det to alternativer, en indre trasé rundt Trysfjorden og en ytre trasé med bro over Trysfjorden.

Administrasjonen mener Søgne kommune i liten grad påvirkes av trasevalg av de ulike trasene
i planprogrammet. Det er derfor ikke foreslått å gi høringsinnspill til trasevalg på nåværende
tidspunkt.
Rådmannens merknader:
Ingen merknader.

Vedlegg
1 Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av forslag til planprogram
2 Planprogram E39 Døle bru – Livold november 2013
3 Saksprotokoll Fylkestinget 17.12.2013
4 Saksfremlegg Fylkestinget 17.12.2013
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1 Forord
Statens Vegvesen Region sør startet januar 2013 arbeidet med planprogrammer for prosjekt E39
Lindelia – Livold. Målet er å ha vedtatt korridor for ny 4 felt motorveg med fartsgrense 100 km, innen
2015. Plassering av toplanskryss og korridorer for tilførselsveger er også del av vegløsningen for ny
E39. Det skal også vurderes og i tilfelle hvor, det er hensiktsmessig å anlegge kollektivknutepunkter
og mulig rasteplass. Tungbiltrafikken utgjør en stor andel av trafikken på E39. Plassering av
døgnhvileplass og kontrollplasser skal vurderes. Videre om det på strekningen er riktig å anlegge et
driftssenter, for vegseksjonen og entreprenører på driftskontraktene.
E39 Lindelia‐Livold er i sin helhet på 34 km målt etter dagens europaveg og i tre kommuner; Søgne,
Mandal og Lindesnes. Prosjektet er i NTP 2014‐23, men er ikke fullfinansiert. Det er inne med en
oppstartbevilgning i andre periode, 2018‐23. Planleggingen må derfor innrettes for etappevis
utbygging.
Dette er planprogrammet for en kommunedelplan med KU, for delstrekningen E39 Døle bru‐Livold.
Delstrekningen E39 Lindelia‐Døle bru vil komme i egen sak, alternativt sammen med E39 gjennom
hele Søgne kommune.
E39 Døle bru‐Lindelia er en strekning på 27,5 km etter dagens veg og i Mandal og Lindesnes
kommuner. Disse to kommunene er planmyndighet og skal vedta planprogrammet.
Planen utløser krav om planprogram og konsekvensutredning ifølge. 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.
Statens vegvesen leder planarbeidet og planprosessen er forankret i en prosjektorganisasjon som er
et fellesskap av vegvesenet, de tre kommunene, fylkeskommunen og fylkesmannen. I
koordineringsgruppa møter politiske ‐administrative – og fagledere. Koordineringsgruppa
koordinerer og legger premisser for planarbeidet og er ledet av avdelingsdirektøren i
Prosjektavdelingen, Statens vegvesen Region sør.
Effektivisering av planleggingen er et mål for alle store vegprosjekter. I dette prosjektet skal
prosjektorganiseringen med samarbeidsgrupper, koordineringsgruppen og god kontakt med
lokalpolitikere, gi effektiviseringsgevinst. Gjensidig og åpen informasjonsutveksling, kommunikasjon,
diskusjon og forpliktende samarbeid, bidrar til at relevante forhold kommer med i planleggingen og
gjør at de mest realistiske vegløsninger blir planlagt videre.
De vegkorridorene som er med i dette forslag til planprogrammet for E39 Døle bru‐Livold, er valgt ut
etter et en åpen prosess med mange innkomne forslag til traseer, og etter et omfattende
silingsarbeid. Det er utarbeidet en silingsrapport som dokumenterer hvilket beslutningsgrunnlag
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som ligger til grunn for at det enkelte forslag siles bort og dermed ikke er foreslått i planprogrammet,
se vedlegg.
Statens vegvesen legger ut forslag til planprogrammet for KDP med KU for E39 Døle bru – Livold, til
offentlig ettersyn samtidig med varsling av planoppstart.
Merknader og innspill til planprogrammet sendes innen 15.01 2014 til:
firmapost‐sor@vegvesen.no eller adr. Region sør, Serviceboks 723 4808 ARENDAL.
Kommunene Lindesnes og Mandal skal fastlegge endelig planprogram.
Ønsket framdrift er at forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning sendes på høring i
begynnelsen av 2015 og at vedtatt plan foreligger innen høsten 2015.

Kontaktpersoner for informasjon om planprogram og kommunedelplanen med KU:

Nils Ragnar Tvedt
Prosjektleder

Solveig Hellevig
Planleggingsleder

SVV

SVV

Rune Stokke
Rådmann

Arne Wilhelmsen
Kommunalsjef
samfunnsutvikling
Mandal kommune

Lindesnes kommune

Informasjon om kommunedelplanarbeidet er å finne på nettsiden:
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lindelialivold
Kristiansand, november 2013
Anette Aanesland
Avdelingsdirektør, prosjektavdelingen
Statens vegvesen – Region Sør
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2 Sammendrag
Statens Vegvesen Region Sør, prosjektavdelingen, varslet januar 2013 oppstart på planprogrammene
for prosjekt E39 Lindelia – Livold. Det er et stort investeringsprosjekt som følger anbefalt konsept i
KVU for E39 Søgne grense – Ålgård. Ny E39 Lindelia‐ Livold vil når det er ferdig bygd erstatte cirka 34
kilometer av dagens E39 med 4‐felts veg med skiltet hastighet 100 km/t.
Prosjektet er med i Nasjonal Transportplan 2014 – 2023.
Prosjektets totale investeringsramme er på 6,3 milliarder kroner. Prosjektet er ikke fullfinansiert, så
det planlegges i delstrekninger. Dette er forslag til planprogram for kommunedelplan med
konsekvensutredning for 27,5 km av strekningen, fra Døle bru til Livold.
Vedtatt korridor for strekningen skal være vedtatt innen 2015.
Planprogrammet anbefaler kommunedelplanlegging av 1 til 3 korridorer på ulike delstrekninger, se
vedlagte oversiktskart og beskrivelsen kap.7.
Nødvendige tilførselsveger fra kryss på E39, både nye og utbedring av eksisterende veger, er med i
planen. Tiltak på veg til Lindesnes for å lede trafikk til/fra kryss på Livold er også med. Disse tiltak er
også vist på oversiktskart.
Planarbeidet skal også vurdere om noen av kryssområdene egner seg til kollektivknutepunkt, raste ‐
plass, døgnhvileplass, kontrollplass for tungbilkontroll og driftssenter for drift/vedlikehold av E39.
Ved kombinasjon av de korridorer som er foreslått i utredningen forventes det at linjen med laveste
investeringskostnad er representert, gitt føringer i Nasjonal Transportplan, og at endelig vegsystem
kan gi god trafikkfordeling og god nytte.
En rekke andre korridorforslag er omtalt i silingsrapporten som vedlegg til planprogrammet.
I silingsrapporten er det gitt faglig vurdering / begrunnelse for hvorfor disse ikke er anbefalt utredet.
Forslag til planprogram er utarbeidet i et bredt faglig og politisk samarbeid. Det som her legges fram
er basert på informasjon og medvirkning i et arbeid som har pågått dette året. Se kap.5
silingsprosess.
Den organisering av prosjektet, som har vært virksom i arbeidet med planprogrammet, vil bli
videreført i kommunedelplanarbeidet. Det er en organisering i samsvar med plan og bygningsloven
og Statens vegvesens håndbok 151 for styring av planlegging og gjennomføring av
utbyggingsprosjekter. Se kap.3 organisering.
En plattform for Informasjon og medvirkning, er lagt ved utarbeidelse av planprogrammet. Statens
vegvesen har invitert til og mottatt, mange innspill til vegløsninger for ny E39. Det er fra
enkeltpersoner, grupperinger, interesseorganisasjoner, næringsorganisasjoner og lokalpolitikere.
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Kontaktnettet, informasjonskanalene og de åpne møtene som er innarbeidet og kjent, vil danne
grunnlaget for den videre planprosessen. Se kap.11 Planprosess og framdriftsplan.

3 Organisering
Storting og regjering har i NTP 2013‐23 lagt til grunn at effektiv planlegging er avgjørende for å nå
målene i Nasjonal transportplan om framkommelighet, sikkerhet, miljø og universell utforming.
Effektiv planlegging er i stor grad avhengig av god organisering, for å få til et godt samarbeid mellom
Statens Vegvesen, fagmyndigheter fylkeskommunalt, regional stat og andre statlige myndigheter og
sist, men ikke minst, kommunene. Kommunene er planmyndighet, etter plan og bygningsloven.
For store samferdselsprosjekt over 750 mill. kr, er det Finansdepartementet som styrer første del av
planleggingen i Konseptvalgutredning KVU og kvalitetssikring av denne i KS1.
Den videre planlegging skjer etter Plan og bygningsloven (PBL) og ved utarbeidelse og behandling av
kommunedelplaner med konsekvensutredninger og reguleringsplaner (se kap.11) og med
kommunene som planmyndighet. Det er selvfølgelig også kommunene som vedtar
planprogrammene for planene.
Godkjente planer etter plan og bygningsloven, vedtatt i kommunestyrene / bystyrene i de berørte
kommuner, er derfor en forutsetning for å gjennomføre hovedtyngden av investerings‐ og
vedlikeholdstiltakene på vegnettet.
Sitat: NTP 2014‐23. s.88.
Planprosesser for store samferdselsprosjekt er omfattende og tar lang tid. Regjeringen har som mål å
halvere planleggingstiden.
Etter regjeringens syn er effektiv planlegging avgjørende for å nå målene i Nasjonal transportplan om
framkommelighet, sikkerhet, miljø og universell utforming. Økte bevilgninger har ytterligere
aktualisert behovet for raskere og mer effektive planleggingsprosesser.
«Godkjente planer etter plan og bygningsloven er en forutsetning for å gjennomføre hovedtyngden
av investerings‐ og vedlikeholdstiltakene på vegnettet. Etter regjeringens syn er effektiv
planlegging et avgjørende for å nå målene i Nasjonal transportplan om framkommelighet,
sikkerhet, miljø og universell utforming.
Stikkord for prosesser som har tatt kortest tid er:
 God prosjektledelse
 God informasjon og dialog med aktørene
 Forpliktende samarbeid for å holde framdrift og få interessemotsetninger.»
Det er kommunestyret og bystyret som er øverste myndighet og i siste og endelige instans vedtar
planene etter plan og bygningsloven. En organisering av planprosjektene som gir en planprosess som
Planprogram – Kommunedelplan med KU

7

E 39 Døle bru - Livold

involverer og forplikter lokalpolitisk nivå, kan være avgjørende viktig for en effektiv planprosess, (se
de to siste kulepunkter).
Statens vegvesens håndbok for hvordan en skal styre store prosjekter, er utgangspunktet for
prosjektorganiseringen, håndbok 151. I henhold til denne har en opprettet prosjektorganisering
med følgende:
Prosjekteier. Prosjektavdelingen ved leder Avdelingsdirektør Anette Aanesland
Prosjektleder. Prosjektavdelingen har prosjektlederen i de store planprosjektene. Her er
prosjektleder, Nils Ragnar Tvedt
Prosjektorganisasjon i SVV består av mange fagpersoner i Statens vegvesen og med innleid
kompetanse. Prosjektorganisasjonen skal utarbeide forslag til planprogram, kommunedelplan med
konsekvensanalyse og reguleringsplaner.
Intern Samarbeidsgruppe er del av statens vegvesens prosjektorganisering.
Ekstern samarbeidsgruppe er i med administrasjonen i Mandal kommune, Lindesnes kommune,
(Søgne kommune), Vest Agder Fylkeskommune ved plan, samferdsel samt regional
Kulturminnemyndighet /fylkeskonservator, Fylkesmannen ved miljøvernavdelingen,
landbruksavdelingen, fylkesberedskapssjef. Mattilsyn og NVE er ikke p.t med fast og vil bli trukket
inn ved behov i videre planlegging. Det samme kan gjelde flere etater og statlige myndigheter, som
eksempelvis politiet og brannvesen.
Koordineringsgruppa er ledet av Statens vegvesen ved leder av prosjektavdelingen. I
koordineringsgruppa møter i tillegg fra prosjektavdelingen, prosjektleder. Videre ledelsen i Vest
Agder vegavdeling ved avdelingsdirektør Johan Mjaaland. Kommunene og fylkeskommunen møter
med politisk ledelse, ordførere og ledere i det faste planutvalg og administrativ ledelse.
Koordineringsgruppa for prosjektet har følgende mandat, jmf. Ref.1 ste møte 31.01 2013 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Som formål å koordinere planarbeidet
Som formål å legge premisser for planarbeidet
Bidra til redusert planleggingstid
Sikre gjensidig informasjonsflyt
Sikre at relevante forhold blir tatt hensyn til i planprosessen
Sikre rett nivå på utredningsarbeidet (« godt nok»)
Sikre koordinering over kommunegrenser
Sikre sammenhengende linje gjennom 3 kommuner
Sikre likt lydene vedtak i de ulike kommunene
Forankre anbefaling hos beslutningstakerne
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Organisasjonskart for prosjekt E39 Lindelia‐Døle bru‐ Livold ( av 31.01 2013 ) :

4 Innledning
4.1 Mål og bakgrunn
E39 er viktig transporttåre mellom Kristiansand og Stavanger, Sørvestlandet og Østlandet, og en
meget viktig transportforbindelse til kontinentet. Den aktuelle strekningen har for dårlig standard til
sin funksjon som stamveg. Det settes derfor i gang arbeid med mål å få vedtatt en kommunedelplan
som avklarer framtidig korridor og som gir grunnlag for en reguleringsplan.
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Dagens E 39, september 2013. Foto: SVV – Solveig Hellevig
Vegen har i dag alt for dårlig standard og er svært langt fra å innfri regjereringens nasjonale
transportmål om « et effektivt, tilgjengelig og miljøvennlig transportsystem, som dekker
samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling».
Herunder: «regjeringen vil i planperioden særlig prioritere å øke trafikksikkerheten, forbedre
framkommeligheten og redusere avstandskostnadene.»
Prosjektet skal gjennomføre kommunedelplaner fra Lindelia i Søgne via Døle bru i Mandal til Livold i
Lindesnes kommune. Det er krav om konsekvensutredning. Dette er planprogrammet for
delstrekningen E39 Døle bru‐Livold, som er 27,5 km av i alt 34 km fra Lindelia til Livold.
Det skal vedtas en korridor for ny 4 – felts E39, fastsette plassering av toplanskryssene og fastlegge
korridorer for tilførselsveger.

Samferdselsanlegg.
Det skal vurderes om noen av kryssområdene egner seg til en større døgnhvileplass /
kollektivknutepunkt og/eller rasteplass.
Det skal vurderes om noen av kryssområdene egner seg til en kontrollplass.
Det skal vurderes om noen av kryssområdene egner seg til å bygge opp et driftssenter.
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Prosjektet har slik målprioritering:
1. Trafikksikkerhet
2. Framkommelighet og redusert reisetid
3. Økonomi
4. Kvalitet
5. Framdrift
1)2)Effektmål:
 10 minutter kortere kjøretid mellom Lindelia og Livold.
 Reduserte avstandskostnader.
 Ingen driftsstans som følge av vanskelige vintervedlikehold.
 Ingen møteulykker og ulykkesfrekvens skal reduseres til 0,08 (trafikksikkerhetshåndboka
tabell 1.2.1.)
 Skadekostnader skal reduseres til mindre enn 0,22 (TØI rapport 851/2006)

3)Det skal legges vekt på å minimere bygging av tunneler og bruer, for ved det å redusere
investeringskostnadene og framtidige driftskostnader.
Videre skal korridoralternativ med laveste investeringskostnader med, selv om dette kan være
politisk kontroversielt.
Tiltak på avlastet veg som følge av at vegen får en annen funksjon skal med i totalkostnadene. I siste
oppdateringer er prosjektet E39 Lindelia‐Livold antatt med en kostnad på 6,3Mrd kr.
4) Det skal tilstrebes en gjennomgående god romkurve for alle trasealternativer som utredes. Det
vil være uheldig å ta i bruk minimums parametere fra håndbok 017 i denne planfasen. Stoppsiktkrav
på bruer og i tunneler skal det være spesiell oppmerksomhet på. Vedtatt planpolicy for Region Sør
legges til grunn for planarbeidet.
Arkitekturstrategien for Statens Vegvesen og region sør gir rammebetingelser for prosjektet.
5) NTP og regjeringens mål om effektivisering av planleggingen er en rammebetingelse.
Prosjektet skal legge grunnlaget for formell kommunedelplanprosess inkludert organisering av
prosjektet.
Korridor for hele strekningene E39 Lindelia ‐ Livold skal være vedtatt i løpet av 2015. Dette gir mulig
oppstart på bygging i 2018 og delåpning / åpning vil ut fra gitte vegbevilgninger til bygging bli etter
2020.
4.1.1 Statens Vegvesen mål, visjoner
Det er regjering og Stortinget som legger de nasjonale målene for transportpolitikken i Norge
gjennom Nasjonal transportplan. Det nasjonale mål for transportpolitikken er å :
Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker de behov
samfunnet har for transport og som fremmer en regional utvikling.
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Statens vegvesens samfunnsansvar er uttrykt slik i `Vegvesenboka`, ledelse, styring og organisering:
Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt
og sikkert fram. Vi har ansvaret for å forvalte, planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde riks og
fylkesveger, og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter.

SVV-Visjon: «på veg for et bedre samfunn»

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.

4.2 Statlige føringer
Nasjonal transportplan (NTP) 2014‐2023:
Nasjonal Transportplan ble godkjent i Statsråd 12.april 2013.
Omtale av prosjektet i NTP:
Regjeringen har behandlet KVU/KS1 for E39 Søgne – Ålgård. Regjeringen har konkludert med
«Midtrekkverkskonseptet» for utbygging. Planlegging skal ta utgangspunkt i utvikling til
vegnormalstandard. Det settes i gang sammenhengende planlegging fra Kristiansand til
Handeland.
Ved omtale av Korridor 3 Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger under
Riksveginvesteringer i korridoren betrakter Regjeringen strekningen Søgne – Lyngdal som ett
prosjekt.
Med grunnlag i regjeringens behandling av KVU/KS1 prioriteres i første omgang utbygging av
strekningen Søgne – Lyngdal i Vest‐Agder. Utbyggingen er nødvendig fordi vegen mellom
Kristiansand og Stavanger har en viktig transportfunksjon som ikke ivaretas godt nok med
dagens lave standard med dårlig framkommelighet, særlig for tungtransporten. Utbyggingen har
dessuten en stor positiv beregnet samfunnsøkonomisk nettonytte. Strekningen har dårlig
kurvatur med stedvis mye randbebyggelse og nedsatt fartsgrense. Strekningen er svært
ulykkesbelastet.
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.
Oppstartmidler med statlig andel 550 mill. kr og annen finansiering 500 mill. kr.
Planprogram – Kommunedelplan med KU
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Strekningen Søgne – Lyngdal legges opp til å gjennomføre utbyggingen i flere utbyggingsetapper.
Delparsellen Livold – Fardal som første etappe med oppstart fireårsperiode 2014‐17.
Delstrekningen Udland – Oftedal er ført opp som utbyggingsetappe i perioden 2018‐23.
Mellomstrekningen Fardal – Udland beskrives i NTP som del av framtidig E39. Fra Fardal til
Udland er det allerede bygget med 3,9 km ny tofelts veg med forbikjøringsfelt og midtrekkverk.
Strekningen ble åpnet for trafikk i 2011.
Med dette bekrefter Statsråd at Livold er et gitt endepunkt for dette Planprogrammet.
Planprogram strekningen Døle bru – Livold er en delstrekning innen for
konseptvalgutredningen E39 Søgne – Ålgård og innen for Prosjektet Søgne – Lyngdal.
Formuleringen i NTP, vedtatt i Statsråd, medfører at denne delstrekningen skal bygges som 4‐
felts veg med gitt endepunkt på Livold.
Handlingsprogram 2014‐2017(2023):
Handlingsprogrammet er en oppfølging av Nasjonal Transportplan, og forventes vedtatt tidlig i
2014
Handlingsprogrammet følger opp NTP med oppstart av Lindelia– Døle bru– Livold i perioden
2018‐23 med andel stat 410 mill. kr og annen finansiering 510 mill. kr. Handlingsprogrammet
beskriver også at det er delstrekningen Lindelia – Døle bru som bygges ut i siste seksårsperiode.
Budsjett 2013‐2014:
Ingen bevilgninger til E39 Døle bru – Livold.
Planlegging finansieres over planmidler på stamvegrute Korridor 3.

5 Silingsprosess
Se vedlagte Silingsrapport av 20.11 2013.
Innsamling av mulige trase alternativer startet for full kraft ved oppstart med planprogrammet,
første uka i januar 2013. Prosjektet har samlet inn mulige traseer for ny E39 helt til nå i november
måned. Dette året har mange engasjert seg og gitt prosjektet traseforslag og gode innspill.
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I NTP 2013‐23 om effektivisering av planleggingen for de store samferdselsprosjektene, står
formulert, det Statens vegvesen har erfart, at planprogram kan benyttes til å begrense antall
alternativer som skal utredes i planleggingen etter PBL. For å kunne innfri målene om framdrift, har
derfor prosjektet samtidig med innsamlingsarbeidet, arbeidet med trase forslagene. De er blitt
kvalitetssikret , foredlet og silt fra. Nå mener Statens vegvesen at vi står igjen med et sett med
realistiske forslag til Vegløsninger for Ny E39 som framlegges i dette Forslag til planprogram.
Den første kvalitetssikringa /foredlinga av et traseforslag, har vært å `tegne den opp`. Da
framkommer også hvilke konsekvenser som medfølger i tunneler og bruer og arealbeslag. Ny E39
skal innfri håndbøkenes strenge krav til geometri for en 4 felts motorveg, bygd for 100 km i timen.
Det er helt grunnleggende at vegtraseen har `slake` svinger og `liten` stigning.
Arbeidet med planprogrammet har også bestått i å verdisette de arealene som vi ser at kan være
aktuelle å beslaglegge for ny E39 hoved korridor. Det har vært samlet inn tilgjengelig kunnskap på de
ulike tema som er beskrevet i håndboka for Konsekvensutredninger. Videre er det gjort nye
registreringer og gjort nye analysearbeid, blant annet trafikkmodeller.
Trafikkmodeller er nødvendig for å kunne vite om vi får trafikk på vegen.
Planprogram – Kommunedelplan med KU
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Med grunnlag i verdisettingen har en i Silingsarbeidet silt fra korridorer. Alle traseforslag som er tatt
ut er begrunnet i det Statens vegvesen mener er beslutningsrelevante fakta. Dette er dokumentert i
Silingsrapporten.
Etter dette innsamlingsarbeid og silingsarbeid som har pågått dette året, står vi nå tilbake med de
Vegløsninger for ny E39 på strekningen Døle bru‐ Livold, som er lagt fram her i forslag til
planprogram.

6 Rammebetingelser
6.1 Veglovene
Statens vegvesens rammer er gitt gjennom følgende lov og instruks:
Lov nr.23 av 21,06 1963. Vegloven «Formålet med denne loven er å tryggja planlegging, bygging,
vedlikehald og drift av offentlege og private veger, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som
trafikantane og samfunnet til ei kavar tid kan vere tente med. Det er overordna målsetting for
vegstyresmaktene å skale størst mogleg trygg og god avvikling av trafikken og ta omsyn til grannane,
eit godt miljø og andre samfunnsinteresser elles»
Offentlege vegar er riksvegar, fylkesvegar og kommunale vegar.
Lov nr.4 av 18.06 1965 Vegtrafikkloven.
Instruks av 15.03 fastsatt av Samferdselsdepartementet med hjemmel i vegloven.

6.2 Lover som i tillegg til Plan‐ og bygningsloven ligger til grunn for
arealplanlegging
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) av 13. mars 1981, siste
endringer trådt i kraft 1. januar 2010
Forurensningsloven har blant annet til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å sikre en
forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen
eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.
For forurensning som oppstår i anleggsfasen vil det som hovedregel være nødvendig med tillatelse
fra forurensningsmyndigheten etter forurensningsloven § 11. Tillatelse etter denne bestemmelsen er
blant annet nødvendig for virksomhet som overskrider det som er vanlig forurensning fra midlertidig
anleggsvirksomhet. De nødvendige tillatelsene vil bli innhentet i forbindelse med utarbeidelse av
byggeplan for prosjektet.
Lov om kulturminner (Kulturminneloven) av 9. juni 1978, siste endringer trådt i kraft 1. januar 2010
Kulturminneloven har som generelt mål å verne kulturminner og kulturmiljøer. Loven setter forbud
mot inngrep i automatisk fredete kulturminner og gir i tillegg hjemmel til å frede nyere tids
kulturminner. Veganlegg som kommer i konflikt med kulturminner som er vedtatt fredet etter
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kulturminneloven §§ 15, 19 eller 20 (dvs. fredning av bygninger/anlegg, fredning av område rundt et
fredet kulturminne eller fredning av et kulturmiljø), vil ikke kunne gjennomføres uten at det fattes
vedtak om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene i kulturminneloven.
Kulturminner fra før 1537 (reformasjonen) og de til enhver tid stående byggverk med opprinnelse fra
perioden 1537 til 1649 er automatisk fredete dersom ikke annet er bestemt. Andre kulturminner kan
fredes gjennom vedtak fattet av Riksantikvaren. I påvente av slikt vedtak kan fylkeskommunen fatte
vedtak om midlertidig fredning av kulturminner.
Kulturminneloven § 9 pålegger Statens vegvesen å undersøke om tiltaket virker inn på automatisk
fredete kulturminner. Denne undersøkelsesplikten gjelder ved utarbeidelse av reguleringsplan.
Undersøkelsen kan foregå ved at planen for tiltaket sendes fylkeskommunen, som skal avgi uttalelse
innen 3 måneder.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) av 19. juni 2009
Naturmangfoldloven erstatter den tidligere naturvernloven fra 1970. Naturmangfoldslovens formål
er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske
prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskers
virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden.
Loven inneholder blant annet bestemmelser om at offentlige beslutninger som berører
naturmangfoldet så langt det er rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger (§ 8).
Naturmangfoldloven (tidligere naturvernloven) gir også grunnlag for vern av områder.
Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) av 24. november 2000, siste endringer trådt i
kraft 1. januar 2010
Vannressurslovens formål er å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og
grunnvann.
Som vassdrag regnes alt stillestående eller rennende overflatevann med års sikker vannføring, med
tilhørende bunn og bredder inntil høyeste flomvannstand.
Lov om jord (Jordloven) av 12. mai 1995, siste endringer trådt i kraft 1. januar 2010
Jordloven har blant annet som formål at arealressursene skal bli brukt på den måten som er mest
gagnlig for samfunnet og de som har yrket sitt i landbruket. § 9 i jordvernloven sier at ”Dyrka jord må
ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar jord må ikkje
disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida.”
I brev av 21.02.2006 fra Miljøverndepartementet og Landbruks‐ og matdepartementet til
kommunene, fylkeskommunene, fylkeslandbruksstyrene og fylkesmennene understrekes
kommunenes ansvar for å trekke jordvernhensyn inn i kommuneplanarbeidet for å oppnå det
nasjonale målet om å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen
2010.
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Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982, siste endringer trådte i kraft 28.
desember 2009.
Formålet med loven er å fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og
søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte.
Kapittel 4a i loven om miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte
eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske
og sosiale miljøfaktorer. Det følger av § 4a‐5 at kommunestyret kan pålegge den ansvarlige for et
forhold ved en eiendom eller virksomhet å utrede mulige helsemessige konsekvenser av forholdet.
Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven trer i kraft 1. jan 2014
iflg. Res. 21 juni 2013 nr 707.
Formålet med loven er å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne. Loven skal bidra til
nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. § 15.
Universell utforming av bygninger, anlegg mv. For bygninger, anlegg og uteområder rettet mot
allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan‐ og bygningsloven.

6.3 Rikspolitiske retningslinjer
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal‐ og transportplanlegging(1993)
Hensikten med denne er at oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og transportplanlegging
både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer.
Retningslinjenes punkt 2 slår fast at:
Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig
perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av
kommunegrensene.

Retningslinjene gir også føringer for avveiing mellom verne‐ og bruksinteresser. I retningslinjenes
punkt 3.3 heter det blant annet:
Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks‐ og naturområder.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør utformes slik at en unngår omdisponering av store,
sammenhengende arealer med dyrket eller dyrkbar mark av høy kvalitet.

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1989)
For å styrke og synliggjøre barn og unges interesser i planleggingen er det gitt rikspolitiske
retningslinjer for barn og unge. Retningslinjene stiller krav til at oppvekstmiljø og arealer som skal
benyttes av barn og unge skal være sikret mot forurensing, støy, trafikkfare og annen helsefare.
Retningslinjene stiller også krav om at det skal være arealer i nærmiljøet hvor barn kan utfolde seg og
skape seg sitt eget lekemiljø, og at det skal skaffes fullverdig erstatning for områder som barn og
ungdom bruker dersom slike områder blir bygget ned.
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Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag
Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag gjelder for vassdragsbeltet, dvs. hovedelver,
sideelver, større bekker, sjøer og tjern og et område på inntil 100 meters bredde langs sidene av
disse, samt andre deler av nedbørfeltet som det er faglig dokumentert at har betydning for
vassdragets verneverdi.
Vernet gjalt i utgangspunktet mot kraftutbygging, men Stortinget har senere forutsatt at
verneverdiene heller ikke må undergraves av andre inngrep. Retningslinjene legger særlig vekt på å
unngå inngrep som reduserer verdien for landskapsbilde, naturvern, friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner
og kulturmiljø, sikre referanseverdien i de mest urørte vassdragene, sikre og utvikle
friluftslivsverdien, særlig i områder nær befolkningskonsentrasjoner, sikre verdien knyttet til
forekomster/områder i de vernede vassdragenes nedbørfelt som det er faglig dokumentert at har
betydning for vassdragets verneverdi samt å sikre de vassdragsnære områdenes verdi for landbruk
og reindrift mot nedbygging der disse interessene var en del av grunnlaget for vernevedtaket.

6.4 EU direktiv
Vanndirektivet – EU’s rammedirektiv for vann av 22. desember 2000.
Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om
nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i
ferskvann, grunnvann og kystvann. Det skal settes miljømål som skal være konkrete og målbare.
Forvaltningen av vann skal være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av sektorer,
systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning.

6.5 Forventningsdokument etter Plan og bygningsloven
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 24. juni 2011
Regjeringen utarbeidet et helhetlig dokument som handler om hva fylkeskommunene, kommunene
og statlige myndigheter forventes å ta særlig hensyn til i planleggingen. Dokumentet spenner fra
områder som klima og naturmangfold til trafikk, næringsutvikling og oppvekstvilkår. Regjeringens
forventninger til regional og kommunal planlegging for temaet samferdsel og infrastruktur:
• statlige, regionale og kommunale
planprosesser som omhandler samferdsel
samordnes, og at fylkeskommunene og
kommunene har en aktiv rolle i statlig
transportplanlegging.

utbygging mot områder med færre
arealkonflikter.
• fylkeskommunene som den nye store
vegeieren i Norge bidrar aktivt til å følge opp
miljømålene i samferdselspolitikken.

• fylkeskommunene gir innspill til
transportetatenes utredninger av
transportbehov, blant annet som grunnlag for
å prioritere transporttilbud som kan dreie ny

• areal‐ og transportplanleggingen samordnes
slik at behovet for transport reduseres og
grunnlaget for klima‐ og miljøvennlige
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transportformer styrkes. Planlegging av
sykkel‐ og gangveier vektlegges.

effektive logistikknutepunkt, og at det i
planlegging av sjøområder tas hensyn til
farledene for skipstrafikken.

• planleggingen bidrar til å unngå nedbygging
av viktige naturtyper, friluftsområder,
kulturlandskap og dyrka mark, og inngrep i
viktige kulturminner og kulturmiljø. Prosjekter
med stor negativ konsekvens for
naturmangfold bør i utgangspunktet ikke
gjennomføres, og nye traseer bør der det er
mulig legges utenfor biologisk viktige områder
og truet natur.

• infrastruktur for kollektivtrafikken, gang‐ og
sykkelvegnett og utbyggingsmønster vurderes
i sammenheng for å øke tilgjengeligheten for
alle brukere, og at planleggingen bidrar til et
sammenhengende og universelt utformet
gangnett.
• fylkeskommunene og kommunene gjennom
planleggingen bidrar til å sikre helsemessig
trygt drikkevann.

• klimagassutslipp, luftforurensning og støy
reduseres og forebygges, og at det tas hensyn
til klimaendringer i planlegging av ny
infrastruktur.

• fylkeskommunene og kommunene legger til
rette for framføring av elektronisk
kommunikasjon over hele landet, herunder
nye framføringsveier og effektiv gjenbruk av
eksisterende foringsveier.

• det tas hensyn til næringslivets transporter
og at virksomheter som skaper tungtransport
lokaliseres til områder med god tilgjengelighet
til hovedvegnett, jernbane og havner.

• det tas hensyn til Forsvarets arealbehov når
dette er nødvendig for å ivareta landets
forsvarsevne og i henhold til vedtatte
nasjonale forsvarsplaner.

• fylkeskommunene og kommunene i
samarbeid med statlige fagmyndigheter bidrar
til at godsterminaler og havner utvikles som

6.6 Nasjonale planer og strategier
Nasjonal transportplan (NTP) prioriterer hvilke innsatsområder transportpolitikken i Norge skal
konsentrere seg om de kommende ti år. Planen blir revidert hvert fjerde år. Gjeldende NTP ble
revidert og godkjent i Stortinget dette år.
St.meld. nr. 26 ((2012‐2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023, dat. 12.04.2013
Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er:
Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets
behov for transport og fremmer regional utvikling.
Det nasjonale målet deles i fire hovedmål for transportpolitikken:
 Framkommelighet og regional utvikling: Bedre fremkommelighet og reduserte
avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet, og for å bidra til å
opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.
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Trafikksikkerhet: En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt
skadde i transportsektoren.
Miljø: Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra
til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse‐ og miljøområdet.
Universell utforming: Et transportsystem som er universelt utformet.

Framkommelighet

Trafikksikkerhet

Miljø

Redusere reisetider i og
mellom landsdeler.

Halvere antall drepte og
hardt skadde i vegtrafikken
innen 2024

Redusere
avstandskostnader mellom
regioner.

Opprettholde og styrke det
høye sikkerhetsnivået i
jernbane‐, luft‐ og
sjøtransport

Bedre påliteligheten i
transportsystemet

Universell
utforming
Bidra til å redusere Bidra til at hele
klimagassutslippene reisekjeden blir
i tråd med Norges
universelt
klimamål.
utformet.
Bidra til å oppfylle
nasjonale mål for
ren luft og støy
Bidra til å redusere
tapet av
naturmangfold
Begrense inngrep i
dyrket jord

Bedre transporttilbudet
Redusere
rushtidsforsinkelser for
kollektivtransport i de fire
største byområdene
Bedre fremkommeligheten
for gående og syklende

Tabell: Hovedmål med etappemål
§ 6.3 Effektivisering av planprosessen
Regjeringen har som mål å halvere den totale planleggingstiden for store samferdselsprosjekt. Etter
regjeringens syn er effektiv planlegging avgjørende for å nå målene i Nasjonal transportplan om
framkommelighet, sikkerhet, miljø og universell utforming.
Stikkord for prosessene som har tatt kortest tid er: god prosjektledelse, god informasjon og dialog
mellom aktører, forpliktende samarbeid for å holde framdriften og få interessemotsetninger. Bruk av
tid på å avklare interessekonflikter tidligst mulig er derfor viktig. Det kan også redusere tidsbruken i
reguleringsplanfasen. (Det vises til effektiviseringsprosjektet i SVV; Effektivisering av planlegging.
Forprosjekt. Statens vegvesens rapporter, nr. 88.)

Arkitektur. Nå, Norsk arkitekturpolitikk, Plan, 27.08.2009
Planen skal være et verktøy for å styrke kvaliteten i – og bevisstheten om – arkitekturen og våre
fysiske omgivelser og synliggjøre et samlet statlig arkitekturfelt. Det er avledet seks innsatsområder
for regjeringens arkitekturpolitikk: (se neste side)
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1) Miljø‐ og energivennlige løsninger skal prege arkitekturen
2) Byer og tettsteder skal utvikles med arkitektur av god kvalitet
3) Staten skal ivareta kulturmiljø og bygningsarv
4) Kunnskap, kompetanse og formidling skal løfte arkitekturen
5) Staten skal være et forbilde
6) Norsk arkitektur skal være synlig internasjonalt
Planen er implementert i Statens vegvesen gjennom: Statens vegvesens Strategi for god arkitektur,
gjeldende 2012‐2015
KVU, Konseptvalgutredning
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
skal komme inn i en tidlig planfase og at det derigjennom blir lagt rammer for hva som bør inngå i
den videre planleggingen.
KVU for E39 Søgne – Ålgård
Vedtatt i Samferdselsdepartementet 13.03.2013.
Konseptvalgutredningen er utført som et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen Region sør,
Statens vegvesen Region vest og Jernbaneverket.
Samfunnsmålet for KVU‐en er fastsatt til: I 2040 skal transportetterspørselen mellom Søgne og
Ålgård håndteres effektivt og forutsigbart, og med vesentlig færre alvorlige ulykker enn i dag.
Prosjektet omtales i KVU: Planlegging av strekningen Døle bru – Vigeland forbi Mandal (Mandal og
Lindesnes kommuner) bør prioriteres. Dette er en relativt omfattende vegstrekning (rundt 25
kilometer) som bør planlegges under ett. Trafikkprognosene tilsier behov for firefeltsveg.
Bakgrunn: Statens vegvesen la ut på høring mars 1993 :
Forslag til kommunedelplan for E18 Døle bru‐ Ime 1993. Planen ble ikke vedtatt.

6.7 Regionale planer
Regionplan Agder 2020
Fylkestingene i Aust‐Agder og Vest‐Agder har vedtatt at planlegging av felles tiltak i regionen skal skje
gjennom en regionplan for hele Agder. Regionplan Agder 2020 ble vedtatt av Aust‐Agder og Vest‐
Agder fylkesting i juni 2010. Planen er en prioritering av viktige mål for regionen, og har fem
hovedsatsingsområder: Klima, Det gode liv, Utdanning, Kommunikasjon og Kultur.
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Satsingsområde Kommunikasjon omhandler transportnettet og elektronisk
kommunikasjonsinfrastruktur. Det er et overordnet mål å få økte og mer forutsigbare bevilgninger til
videreutvikling av infrastrukturen i hele landsdelen. Et virkemiddel i den regionale
samferdselspolitikken er at landsdelen utarbeider felles prioriteringer som alle står samlet bak.
Videreutvikling av vegnettet er ikke bare avhengig av statlige bevilgninger, men også av at man lokalt
og regionalt sørger for prioriteringer og effektivt planarbeid. For E18 og E39 er målet å få
sammenhengende motorveistandard gjennom Agder
Hovedtiltak som beskrives for transportplanleggingen er blant annet:
 Utarbeide og vedta felles transportplaner som grunnlag for videreutvikling av infrastrukturen
i landsdelen.
 Gjennom et samordnet og kunnskapsbasert arbeid med trafikksikkerhet skal antall
trafikkulykker reduseres.
 Kollektivtrafikkens konkurranseevne må styrkes, slik at flere får en reell mulighet til å velge
kollektive transportmidler. Utviklingen av et mer konkurransedyktig og tilgjengelig
kollektivtilbud er en del av regionens satsing på bedre infrastruktur.
 Det skal tilrettelegges for et attraktivt tilbud av sykkelruter, turveger og for sykkel som
transportmiddel. Kristiansand, Grimstad og Mandal er nasjonale sykkelbyer
Behovet for å redusere klimautslippene gjør det nødvendig i sterkere grad å se arealplanleggingen i
sammenheng med transportplanleggingen. Ved å utvikle velfungerende transportsystemer der areal‐
og transportplanlegging sees i sammenheng, kan det totale transportbehovet reduseres.

Regionplan Lindesnes 2009
Lindesnesregionen omfatter de fem kommunene Audnedal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral.
Samarbeidet er formalisert gjennom Lindesnesrådet og en felles regionplan, Regionplan Lindesnes
2009. Planen presenterer mål, strategier og tiltak innen for de ulike planområdene; Menneskene,
Naturressursene, Infrastrukturen, og Det vi skal skape.
Målsetting for veisatsing: Utarbeide en regional veistrategi som ligger til grunn for en samlet
prioritering av veiinvesteringer i regionen. Ny E39 gjennom regionen med tilslutningsveier.
Trafikksikkerhetsplan basert på bla 0‐visjonen.
Målsetting for kollektivtilbud og sykkel: Opprettholde godt busstilbud på strekningen Mandal –
Kristiansand. Ved viktige kollektivknutepunkt anlegges park&ride‐ og bike&ride‐anlegg. Sykkelruter i
tilknytning til skole.

Universell utforming, bra for alle – nødvendig for noen. Fylkesstrategi for arbeidet med universell
utforming i Vest‐Agder 2012‐2015.
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Fylkesstrategien er et samarbeid mellom Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Vest‐Agder
fylkeskommunale råd for funksjonshemmede. Fylkesstrategien er en felles generell og overordnet
strategi som må innarbeides i planer, handlingsprogram og løpende arbeid innen Fylkesmannens og
fylkeskommunens ulike fagsektorer.
«Universell utforming skal alltid utredes og tas inn som premiss for valg av løsninger innen alle
Fylkesmannens og Fylkeskommunens ansvarsområder, tjenestetilbud og politiske prosesser.»

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014‐2020 (Planforslag)
Planen skal være et styringsverktøy for å gjennomføre Vest‐Agder fylkeskommunes politikk innen
idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Dette innebærer at planen skal legges til grunn for vurderinger,
prioriteringer og for politiske vedtak som fattes. Planen skal også legges til grunn for andre regionale
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jfr. Plan‐ og
bygningsloven § 8‐2).

Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest‐Agder 2003
Planen skal fastlegge rammene for en regional lokaliseringspolitikk og den regionale by‐ og
tettstedsstrukturen. Senterstrukturen bør fastlegges på grunnlag av en analyse av byens og
tettstedenes befolkningsstørrelse og naturlige handlingsomland, og stedenes nåværende og
framtidige funksjon som handels‐ og servicesentre.

6.8 Kommunale planer
Kommuneplan for Mandal 2006 ‐ 2017
Gjeldende kommuneplan er under revisjon. Planprogrammet og planstrategien legger rammer for
kommuneplanarbeidet. Byanalysen fra desember 2011 er også et viktig bakgrunnsdokument.
Planstrategi Mandal kommune 2012‐2015
Planstrategien vil utgjøre et drøftingsgrunnlag for utforming av innhold i kommuneplanen. Den skal
sette fokus på de viktigste utfordringene og mulighetene for Mandalssamfunnet og være et
utgangspunkt for prioritering av målsettinger og strategier i ny kommuneplan. Planstrategien skal
også angi hvilke planer som bør iverksettes i valgperioden for å legge til rette for en positiv utvikling.
Kommunedelplan for ny E39 med tilførselsveger og tilørende næringsområder er listet opp, med
prioritering 2012/13.
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Kommuneplan for Lindesnes 2011‐2022
Kommuneplanens arealdel viser vedtatt kommunedelplan for E39 Vigeland – Fardal (FV2). FV3 E39
Tjømskrysset – Mandals grense er illustrasjon av en mulig trasé, og ikke juridisk bindende.

Utsnitt fra Kommuneplanens arealdel 2011‐2022

6.9 Reguleringsplaner/detaljplaner
Følgende vedtatte reguleringsplaner i Mandal og Lindesnes kommune vil bli berørt av korridorene
som legges frem i dette planprogrammet:
Skytebane, Mjåvann. Planid: 52, av 25.03. 1981
Del av E39 Fasselandsvann. Planid: 53, av 26.02. 1980
E39 Vigeland – Fardal. Av 21.06. 2012
Konsekvensene for disse planene, konfliktnivå, og mulighet for avbøtende tiltak vil bli utredet i
konsekvensanalysen under ikke‐prissatte samfunnsmessige konsekvenser.
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7 Beskrivelse av vegkorridorer som utredes
På bakgrunn av idéseminar, samarbeidsmøter og fagvurderinger er det kommet frem til følgende
forslag til vegkorridorer som skal utredes videre.

Illustrasjon
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.

7.1 Delstrekninger
(Se samlet kart over delstrekningen, vedlegg 1.)
Omtalen av de korridorene er delt inn i 4 delstrekninger definert som følger:
 Delstrekning 1. Døle bru – Skagestad nord.
 Delstrekning 2. Skagestad nord – Mandalselva.
 Delstrekning 3. Mandalselva – Reibakken.
 Delstrekning 4. Reibakken – Livold.
Fram til første knutepunkt nord for Skagestad foreslås det at bare en korridor utredes. Fra Skagestad
til Mandalselva, og videre til områdene ved Reibakken, er det foreslått 3 ulike korridorer. Disse er
betegnet som henholdsvis nordre, midtre og søndre korridor og illustrert med rød, blå og grønn
farge. Ved toppen av Reibakken møtes korridorene og kan kombineres fritt med de forskjellige
alternativene (2‐3 korridorer) videre mot Livold. De ulike korridorene er nærmere beskrevet under
hver delstrekning nedenfor. Skille mellom delstrekningene er vist på skissen på neste side.
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Inndeling i delstrekninger.
7.1.1 Delstrekning 1. Døle bro – Skagestad nord
Korridoren begynner med nytt kryss mot fv.459 og eksisterende E39 i området ved Døle bru. Derfra
fortsetter den i heiområdene vest for Suvannet. Korridoren krysser veien opp til Flegedalen i sørøstre
del av Flegemyran. Derfra videre forbi Buåsen og kryssing av Fjellsveien på bro, før den passerer
Viksmyra i østre del og går forbi Hovåsen et par kilometer nord for Skagestad.
Korridoren medfører ikke spesielle problemer i forhold til geometri eller stigningsforhold. Lengde på
parsellen er ca. 3,7 km.
Denne korridoren har også tidligere vært utredet og det er stor enighet om alternativet. Det er heller
ikke registrert spesielle problemstillinger i forhold til ikke prissatte konsekvenser. Derfor anbefales
det ikke å utrede andre alternativ på denne strekningen.

Korridor
delstrekning 1.
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7.1.2 Delstrekning 2. Skagestad nord – Mandalselva.
På strekningen anbefales det å utrede tre ulike korridorer, henholdsvis nordre, midtre og søndre.
Øst for Mandalselva vil det bli etablert toplanskryss og tilførselsveier til/fra Mandal øst for sentrum.
Etappen fra Døle bru til «Mandal øst‐krysset» kan sammen med tilførselsveien, bygges som et eget
byggetrinn.
Planområdet ned mot eksisterende E39 ved Ime er avmerket (skravert areal) slik at tilførselsvegen
kan tilpasses innen for dette areal. Det vil bli vurdert fordeling av trafikk mot Mandal sentrum og
trafikk mot industriområdet ved Jåbekk og framtidig havn ved Strømsviga. Dette gir også mulighet til
å redusere lengde / ikke ha tunnel på tilførselsvegen.

Korridorer delstrekning 2
7.1.2.1 Nordre korridor, rød linje
Fra Hovåsen nord for Skagestad svinger korridoren mot vest og krysser dalen nord for Lonan på bru
over til Slåtteliheia. Videre fortsetter korridoren i heiområdene nord for Skoie før den krysser over
Skoieveien ca. 1 km øst for Mandalselva.
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Like øst for fv. 455 mot Holum foreslås det et planskilt kryss som skal betjene trafikk ned mot
Mandal. I forbindelse med dette må det også bygges en ny tilførselsvei ned til området ved Ime.
Gjennom Sandnesheia må denne bygges i tunnel, alternativt kan den gå i dagen på østsiden av heia.
Kryssingen av Mandalselva gjøres med en ca 220m lang bru. Det er lagt vekt på å legge korridoren i
god avstand fra Stusvik og Sodland for å ta hensyn til miljøene der. Brutype må vurderes i det senere
arbeidet.
Korridoren medfører ikke spesielle problemer i forhold til geometri eller stigningsforhold. Største
stigning er i underkant av 3%. Lengde på parsellen langs denne korridoren er ca. 4,1 km. Avstand
tilførselsvei fra kryss Mandal øst ned til Ime er ca. 4,7 km.

7.1.2.2 Midtre korridor, blå linje
Som nordre korridor starter også denne ved Hovåsen. Herfra går den mot sørvest og passerer dalen
som går fra Skagestad mot Skoie. Det må påregnes i størrelsesorden 200‐300m bru for å krysse disse
områdene på en god måte.
Korridoren fortsetter i skogsterreng videre mot Aurebekkvannet på sørsiden av kollen ved Vatnedal.
Kryssingen av Aurebekkvannet krever en bru på i overkant av 350m. Brutype må vurderes.
Ved kryssingen av fv. 455 mot Holum foreslås det et planskilt kryss for trafikk til/ fra Kristiansand og
Søgne ned mot Mandal. Som for nordre korridor må det bygges en ny tilførselsvei ned til området
ved Ime i tunnel gjennom Sandnesheia eller rundt denne på østsiden. (Se også omtale om sideveger i
pkt. 7.1.2.1)
Kryssingen av Mandalselva er lagt nord for bebyggelsen ved Støa, og gjøres med en ca. 250m lang
bru. Brutype må vurderes i det senere arbeidet.
Korridoren medfører ikke spesielle problemer i forhold til geometri eller stigningsforhold. Største
stigning er ca. 3%. Lengde på parsellen langs denne korridoren er ca. 5,15 km. Avstand tilførselsvei
fra kryss Mandal øst ned til Ime er ca. 3,3 km.

7.1.2.3 Søndre korridor, grønn linje
Utgangspunktet for korridoren er det samme som for nordre og midtre korridor. Kryssing av dalen
inn fra Skagestad mot Skoie er vist noe lenger øst enn den midtre, men optimalisering må foretas og
begge korridorer er fleksible mot hverandre. Som for midtre korridor må det påregnes i
størrelsesorden 200‐300m bru for å krysse disse områdene på en god måte.
Korridoren fortsetter videre i skogsterreng mot sørvest til området nord for Håland og sør for
Aurebekk. Herfra svinger den mot vest og passerer Aurebekkvann på en ca. 280 m lang bru helt i
sørenden av vannet.
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Det planskilte krysset er for dette alternativet lagt i området mellom Aurebekkvann og Sandnes.
Tilførselsveien ned mot Ime runder på østsiden av heia ved Sandnes og går i kanten av jordene ned
mot Ime. (Se også omtale om sideveger i pkt. 7.1.2.1)
Kryssingen av Mandalselva er vist med en 370m lang bru like sør for campingplassen på Sandnes.
Krysningspunktet er problematisk med tanke på både campingplassen og at korridoren går like over
et av Sørlandets eldste hus. I det videre arbeidet er det viktig å se på optimaliseringer for å begrense
ulempene. Korridoren forbi Sandnes over elva er vist med skravert areal.
Korridoren medfører ikke spesielle problemer i forhold til geometri eller stigningsforhold. Største
stigning er ca. 3,3%. Lengde på parsellen langs denne korridoren er ca. 6,8 km. Avstand tilførselsvei
fra kryss Mandal øst ned til Ime er ca. 1,75 km.
7.1.3 Mandalselva – Reibakken
De tre ulike korridorene fra forrige delstrekning fortsetter vestover fra Mandalselva i nordre, midtre
og søndre korridor.
I området ved toppen av Reibakken møtes de tre korridorene slik at de kan kombineres videre med
andre korridorer vestover mot Livold. Hvordan korridorene kombineres videre mot vest kan ha
betydning for hvor krysset ved Mandal vest plasseres.

Korridorer delstrekning 3
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7.1.3.1 Nordre korridor, rød linje
På vestsiden av Mandalselva går korridoren inn i en ca. 1 km lang tunnel før den følger terrengdraget
videre vestover mot Dalen. Herfra krysser den fv. 214 Gjervoldstadveien til Hagen og går i draget
nord for Variheia. Etter en kryssing av fv. 215 Heslandsveien er korridoren vist med en ca. 1,3 km lang
tunnel gjennom Lyseheia. I forbindelse med arbeidene videre må det vurderes muligheter for å korte
ned eller unngå denne tunnelen. Kryssingene av Gjervoldstadveien og Heslandsveien kan skje enten
over eller under.
Fra Dalen forbi Hesland, Frostestad og kryss Reibakken er det avmerket (skravert areal) slik at
korridoren kan justeres og forbedres inne for dette areal.
Vest for Lyseheia krysses Skjølingstadveien på bru og korridoren går videre ned mot eksisterende E39
i området ved toppen av Reibakken. I dette området foreslås det et nytt planskilt kryss som betjener
vestgående trafikk fra Mandal.
Korridoren medfører ikke spesielle problemer i forhold til geometri eller stigningsforhold. Største
stigning er 4,5%. Lengde på parsellen langs denne korridoren er ca. 8,05 km.
Total avstand langs nordre korridor fra Døle bru til Reibakken er ca. 15,8 km.

7.1.3.2 Midtre korridor, blå linje
Vest for elva går korridoren inn i en ca. 2,5 km lang tunnel gjennom Hålandsheia før den kommer ut i
dagsone ca. 300m øst for Gjervoldstadveien. Herfra går den i dagsone over slake områder, før den
går inn i tunnel igjen under fv. 215 mellom Rugland og Hesland.
Tunnelen videre vestover er ca. 1,3 km lang og kommer ut mellom Lyseheia og Vestre Skogsfjord.
Skjølingstadveien krysses på bru i et område med noe bebyggelse, og korridoren går videre mot
eksisterende E39 i området ved toppen av Reibakken. Som for nordre korridor foreslås det et nytt
planskilt kryss som betjener vestgående trafikk fra Mandal.
Korridoren overholder vegnormalenes krav til kurvatur og stigning, men tunnelen mellom Vestre
Skogsfjord og Hesland har en stigning på 4,8%, som er tett opp mot maksimal tillat stigning i tunnel.
Lengde på parsellen langs denne korridoren er ca. 7,4 km.
Total avstand langs midtre korridor fra Døle bru til Reibakken er ca. 16,2 km.

7.1.3.3 Søndre korridor, grønn linje
En snau kilometer vest for Mandalselva går korridoren inn i en lang tunnel på ca. 4,0 km under
Hålandsheia og helt til den komme ut sør for Lyseheia i samme område som midtre korridor.
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Videre herfra er korridoren lik den midtre (blå linje) bort til toppen av Reibakken der alle tre
korridorene møtes.
Korridoren medfører ikke spesielle problemer i forhold til geometri eller stigningsforhold. På grunn
av den lange tunnelen er vertikalgeometrien svært god. Lengde på parsellen langs denne korridoren
er ca. 6,8 km.
Total avstand langs søndre korridor fra Døle bru til Reibakken er ca. 17,3 km.

7.1.4 Reibakken – Livold
Også på denne strekningen anbefales det å utrede tre ulike korridorer. Ved Trædal møtes imidlertid
to av disse, slik at det bare anbefales utredning av to korridorer forbi Vigeland og opp til Livold.

Korridorer delstrekning 4

7.1.4.1 Nordre korridor, rød linje
Korridoren går mot nordvest fra området ved toppen av Reibakken og går på nordvestre side av
Fasselandsvannet mot Trædal. Korridoren er illustrert som to varianter. Den ene går langs kanten av
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Fasselandsvann, og den andre går i daldraget langs den gamle postveien. Dette er for å illustrere en
svært bred korridor (se avmerket skravert areal), ettersom det er viktig å finne en mest mulig optimal
plassering i et terreng med store verdier.
Linjen som er illustrert langs vannet går via holmen i sørøstre del av vannet og videre forbi bukta ved
Ramsdalen ca. 250‐300m utenfor indre del av bukta. Kryssingene av vannet er vist med to bruer på
henholdsvis ca. 170m og 390m, men noe fylling bør også vurderes. Videre går denne delen av
korridoren i kanten av heia ned mot vannet og forbi bukta ved «Bua» og mot jordene på Trædal og
går sammen med den blå korridoren videre mot Vigeland og Livold.
Linjen som er illustrert på nordsiden av heia bak Fasselandsvann stiger mer opp fra Reibakken og
krysser innerst i bukta av Fasselandsvann ved kommunegrensa på en ca.280m lang bru. Videre følger
denne delen av korridoren i grove trekk terrengdraget langs den gamle postveien før den skrår ut
over jordene på Trædal og går videre i blå korridor.
Herfra og videre vises til beskrivelsen under blå korridor.
Korridoren fram til Trædal medfører ikke spesielle problemer i forhold til geometri eller
stigningsforhold. Største stigning er avhengig av hvilken variant som velges. Lengde fram til Trædal er
ca. 4,0km. Lengde fra Reibakken til Livold er ca. 7,7km.
Sideveg Fv.460 (Spangereidveien) til Lindesnes er vist på plankartet med alternative løsninger for at
trafikken best mulig ledes til krysset på Livold. Alternative korridorer er vist gjennom
kommunedelplanarbeidet å finne den rette løsningen for å få denne trafikken utenom Vigeland
sentrum.




Ett alternativ er å koble Fv.460 til eksisterende E39 vest for bru over Audna.
Ett alternativ er å føre Fv.460 over Audna i området fra Rødbergshaven til Vallenes og inn på
Fv.407 fram til eksisterende rundkjøring på E39.
Ett alternativ er å føre Fv.460 over Audna i området fra Nymoen til Kragstadmoen og inn på
Fv.407 fram til eksisterende rundkjøring på E39.

Alternativene er vist for å melde at det er flere muligheter som må utredes

7.1.4.2 Midtre korridor, blå linje
Korridoren går langs eksisterende E39 forbi Fasselandsvannet og mot Trædal. En 4‐felts vei her vil
også kreve en parallell lokalvei for saktegående kjøretøy og annen trafikk som ikke kan ferdes på
motorveien. Tverrsnittet vil derfor bli bredt og trolig medføre høye skjæringer kombinert med en del
utfylling i vannet.
Ved bukta inn mot Fasseland går korridoren et stykke ut i vannet for å bedre kurvaturen. Dette kan
løses enten ved fylling eller bru. Ved enden av Fasselandsvann svinger korridoren mot vest og drar
opp i terrenget sørvest for eksisterende E39.
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Korridoren skjærer over østre del av lysløypa i området, før den går inn i en ca. 1,3 km lang tunnel.
Etter tunnelen går den nesten umiddelbart over på en bru over hele dalen sør for områdene ved
Hestehagen. Brulengden blir ca. 600m. Det er viktig å utrede både brutype og høyden på brua ut fra
landskap, kostnader og geometri. Hvor høyt brua legges er avgjørende for stigningen opp mot Livold,
og det er ønskelig at brua legges høyt over landskapet.
Etter kryssingen av Audna går korridoren på nytt inn i en tunnel på ca. 650m som fører opp mot
Livold. Tunnelpåhuggene i begge ender vil trolig by på en del utfordringer på grunn av ur og dårlig
fjell.
Ved Livold foreslås det et toplanskryss for trafikk mot Vigeland og Lindesnes. Det må også ses på
hvordan trafikken fra Lindesnes kan tas inn på E39 uten å måtte kjøre gjennom Vigeland sentrum
som i dag. Se omtale av sideveger i kap. 7.1.4.1.
Korridoren overholder vegnormalenes krav i forhold til geometri og stigningsforhold. Men kurvaturen
gjennom begge tunnelene og brua med radius 1200m krever breddeutvidelser på grunn av sikt, noe
som fordyrer og kompliserer konstruksjonene. Største stigning er avhengig av hvor høyt brua over
dalen legges, men vil anslagsvis ligge på mellom 4 og 5 % i tunnelen opp mot Livold. Lengde langs
korridoren er ca. 7,7 km.

7.1.4.3 Søndre korridor, grønn linje
Denne korridoren starter med å krysse over dagens E39 og skjærer opp i terrenget mot vest på
sørsiden av dagens rasteplass langs Fasselandsvannet. For denne korridoren kan det være aktuelt å
legge krysset mot Mandal vest opp i terrenget her i stedet for ved toppen av Reibakken. Dette kan
gjøres uavhengig av hvilken korridor som velges for delstrekningen forbi Mandal.
Korridoren fortsetter i kupert terreng oppover mot og på nordsiden av Stølevannet. Videre herfra går
den inn i en ca. 1,5 km lang tunnel. Deretter blir det en kort dagsone før linja krysser dalen på en ca.
600m lang bru. Brua kommer noe skråere på dalen enn den som går i blå korridor.
På samme måte som for blå korridor er det viktig å utrede både brutype og høyde på brua ut fra
landskap, kostnader og geometri. Hvor høyt brua legges er avgjørende for stigningen opp mot Livold.
Det er også her ønskelig å legge brua høyt for å bedre stigningsforholdene.
Etter kryssingen av Audna går korridoren på nytt inn i en tunnel på ca. 650m som fører opp mot
Livold. Tunnelpåhuggene her fører med seg de samme utfordringene som den blå korridoren.
Ved Livold er korridorene identiske og det samme gjelder det planskilte krysset. Se omtale om
sideveger i kap 7.1.4.1.
Korridoren overholder vegnormalenes krav i forhold til geometri og stigningsforhold. Kurvaturen i
vestre ende av tunnelen mot Livold har en radius på ca. 1200m og krever breddeutvidelser på grunn
av sikt. Kurvaturen over brua er langt bedre enn for den blå korridoren, og krever bare marginalt med
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breddeutvidelse. Største stigning er avhengig av hvor høyt brua over dalen legges, men vil anslagsvis
ligge på ca 4 % i tunnelen fra Stølevannet mot Audnadalen. Lengde langs korridoren er ca. 7,65 km.

8 Vegstandard
8.1 Sammenligningsår, prognoseår og analyseperiode
I Nasjonal transportplan (NTP) 2014‐2023 står det at E39 Lindelia – Døle bru ‐ Livold er prioritert med
oppstartsmidler i siste del av planperioden 2018‐23. Prioriteringen er betinget av at det blir
tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.
Det er i Handlingsprogrammet satt opp oppstart av bygging på delstrekningen Lindelia – Døle bru,
den problemfylte strekningen forbi Trysfjorden.
Åpningsåret er det året det er realistisk at vegen kan åpnes for trafikk. Statens vegvesen foreslår å
sette antatt åpningsår til 2020.
Prognoseåret er det året som legges til grunn for dimensjoneringen av vegen. Normalt settes
prognoseåret til 20 år etter antatt åpningsår. Prognoseåret settes til 2040.
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 2021.
Analyseperioden i en konsekvensutredning er de første 25 årene etter åpningsåret. Analyseperioden
settes til 2021‐2046. Ved beregning av prissatte konsekvenser beregnes en restverdi på veganlegget
etter 40 år, dvs. ved utløpet av analyseperioden på 25 år settes restverdien til 15/40 (37,5 %) av
investeringskostnaden. Restverdien skal beregnes i år 2061.

8.2 Referansesituasjon (Alternativ 0)
Referansesituasjonen beskriver forholdene i sammenligningsåret 2021 dersom det ikke bygges ny
veg. I referansesituasjonen inngår derfor trafikkveksten fram til sammenligningsåret og vedtatte
utbygginger som forventes fullført før sammenligningsåret. Dette kan for eksempel være utbygging
av andre veger, boligbygging og næringsutbygging.
Referansesituasjonen er sammenligningsgrunnlaget for vurderingen av konsekvensene ved de andre
alternativene. Det betyr at referansesituasjonen per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene
av de andre alternativene illustrerer dermed hvor mye alternativet avviker fra referansesituasjonen.
Referansesituasjonen er vanskelig å ha et korrekt og realistisk forhold til. Det er nødvendig å gjøre
tiltak knyttet til fremkommelighet og trafikksikkerhet langs eksisterende veg fram mot
sammenlikningsåret. Samtidig er situasjonen på eksisterende E39 med redusert avvikling og
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forsinkelser så stor at det påvirker/begrenser annen videre utvikling av bl.a. nærings‐ og
boligområder.

8.3 Vegens dimensjoneringsklasse. Standard. Veg.
Dette prosjektet på E39 er del av rute 3 Oslo – Kristiansand – Stavanger på det norske stamvegnettet,
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. I dette
arbeidet legges det til grunn vegstandard og dimensjoneringsklasser gitt i håndbok 017 (2013).
Vegstandard er omtalt i kap. C2, utformingskrav.
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. Selv om
trafikkmengden på delstrekninger beregnes til mindre enn 12000, vil det for å oppnå enhetlig
standard bli bygget fire felt. Dette er også i Nasjonal Transportplan bekreftet med at det skal bygges
fire felts veg på hele strekningen.
Vegen skal planlegges for en trafikkhastighet på 100 km/t. Kurvatur tilstrebes ikke å ligge på
minimumsverdier, slik at det kan åpne opp for høyere skiltet hastighet.
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.
Følgende dimensjoneringsklasser legges til grunn i det videre arbeidet:
E39:
Vegen utformes etter dimensjoneringsklasse H8. Dette er samme standard som er benyttet på
strekningen Grimstad ‐ Kristiansand. Det tilstrebes en bedre linjeføring enn minimumskurvatur.
Vegen planlegges for en skiltet hastighet på 100 km/t.
Byggegrense 100 m.
Minste avstand mellom kryss ca. 3 km.
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Eks. E18 Grimstad ‐ Kristiansand

Figur: Tverrprofil H8, 20 m vegbredde

Sideveger:
Det skal bygges sideveger slik at ny E39 får god tilkobling til annet vegnett, som igjen gir best mulig
trafikkfordeling og en god utnyttelse av etablert ny E39.
Sidevegene får en standard iht. beregnet trafikkmengde i dimensjoneringsåret.
Sidevegene er forbindelser fra kryss på E39 ned til eksisterende veger, og kan også være ombygging
av eksisterende veger for å oppnå riktig standard i framtidig vegsystem. Pr. i dag er det krav om at
eksisterende veger som omklassifiseres som følge av E39 utbyggingen også skal bekostes av E39
utbyggingen.
Sideveger ved kryss Døle bru tilpasses trafikkmengde mot eksisterende E39 og Rv.459 mot Holum.
Sideveg ved kryss Mandal øst har stor trafikk i dimensjoneringsåret, og forventes bygget som H5
dimensjonert for trafikkhastighet 80‐90 km/t (se figur).
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Eks. E134 Drammen ‐ Mjøndalen

Figur: Tverrprofil H5, 12,5 m vegbredde (mål i m)

Sideveger ved kryss Mandal vest med tilkobling til eksisterende E39.
Eksisterende E39 fra kryss med ny E39 og inn til Mandal sentrum vil være en viktig vestrettet tilførsel
for Mandal, med relativt mye trafikk. Det er viktig at denne strekningen har en god og sikker
utforming. Pr i dag er det ikke gjennomgående gang‐ og sykkelveg på strekningen, og det er mange
direkte avkjørsler. Som tilførselsveg til Mandal vest må vi også se på om eksisterende kryss har riktig
utforming. Det forventes derfor at det må vurderes tiltak på eksisterende E39 fra kryss med ny E39
og inn mot Kirkeheitunnelen.
Sideveger ved kryss Livold på Vigeland får tilkobling til eksisterende E39. For å oppnå god tilkobling til
ny E39 for trafikk til/fra Lindesnes må prosjektet se på tilkoblingen til Fv.460. Trafikk på Fv. 460 må
ledes slik at den ikke går gjennom sentrum på Vigeland. Det må ses på tiltak som kobler sammen
Fv.460 og dagens E39 med god føring fram til nytt kryss på Livold. Ny E39 vil ved kortere reisevei
kunne gi økt trafikk inn til Livold, fra blant annet Marnadal kommune.
Alle kryssene vil være del av E39. Sideveger vil i planprosessen bli avklart om de skal være arm til E39
eller inngå som del av fylkesvegnettet.
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Gang‐ og sykkelveger:
Gående og syklende skal ha et godt tilbud som søkes løst langs eksisterende vegnett, og ikke langs
nye høytrafikkerte veger. Som eksempel, dersom det etableres kollektivknutepunkt ved kryss Mandal
øst vil det være behov for en god gang‐ og sykkelveg fram til kollektivpunkt. Denne kan da bygges
langs eksisterende Fv.455, i egen trase eller parallelt med nye tilførselsveg.
Det vil for hver delstrekning bli vurdert volum på gang‐ og sykkeltrafikken. Bredde på gang‐ og
sykkelveg vil bli dimensjonert etter dette. Forventet normal bredde blir som vist i figur.
Eventuell kryssing mellom gang‐ og sykkelvegen og kjørevegen skal være planskilt.

Eks. Fv40 Hvittingfoss, parallell gang‐ og sykkelveg

Figur: Tverrprofil på gang‐sykkelveg (mål i m)

8.4 Tunnel
Krav til tunneler følger vegens standard. Dimensjonering er gitt i lovverk og i Statens vegvesens
håndbøker. For E39 bygges det doble tunneler 2 x T9,5 etter Tunnelklasse E. Det ønskes planlagt
horisontal kurvatur i tunneler med R>1700m som gjør at standard profilet kan benyttes uten behov
for ytterligere breddeutvidelse pga. krav til stoppsikt.
Betraktning rundt tunnellengder iht. forskrifter og håndbøker:
Etter formulering i håndbok bør en tilstrebe å begrense tunnellengden for bytunneler og
motorvegtunneler til maksimum 4 km.
Håndbøkene er avstemt i forhold til tunnelsikkerhetsforskrift – som er basert på Forskrift om
implementering av Europaparlamentets‐ og Rådsdirektiv 2004/54 EF av 29.april 2004 om minimum
sikkerhetskrav til tunneler på det transeuropeiske vegnettet (tunneldirektivet). Dette gir økte krav til
sikkerhet i tunneler klasse E knyttet til tunnellengde 0,5 – 1 km og ytterligere økte krav for
tunnellengde > 1 km.
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Eks. E18 Grimstad ‐ Kristiansand

Figur: Tunneler på E39, profil T 9,5, to tunnelløp. (mål i m)
I tunneler med lengde < 500m bør vegens tverrprofil føres uendret gjennom tunnelen.
Dvs. for veg med dimensjoneringsklasse H5 m/midtdeler bygges tunnelprofil T12,5.

Figur: Tunneler på Tilførselsveg klasse H5, profil T 12,5. (mål i m)
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8.5 Bruer
Krav til bruer følger vegens standard. Dimensjonering er gitt i lovverk og i Statens vegvesens
håndbøker. I henhold til vegnormalen er minimumskurvatur for bruer R=1050 m. Ved
horisontalkurvatur mindre enn 3300 m er det behov for breddeutvidelse av bruprofilet på grunn av
krav til stoppsikt. Som følge av dette etterstrebes størst mulig radius for de planlagte bruene.
Det vil tidligst i reguleringsplanfasen bli avklart om det skal bygges en bru med full 4‐feltsbredde eller
2 stk. parallelle 2‐feltsbruer, som vist figur illustrerer.

Eks. E18 Grimstad – Kristiansand

Figur: Bru på E39. (mål i m)
For de aktuelle veglinjene som er foreslått i planprogrammet vil det være noen store og
iøynefallende bruer, og flere små og mindre bruer som har en mer anonym beliggenhet. Ved
utarbeidelse av kommunedelplanen vil det være naturlig å lage skisseprosjekt for de større bruene
som vil dominere i landskapet. Eksempler på slike er bru over Mandalselva og bru over Audna samt
overgangsbruer som krysser over E39. Mindre dominante bruer, f.eks ved veg som krysser under og i
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landskap som er lite synlig, kan det i kommunedelplanen tenkes at det er tilstrekkelig med en verbal
beskrivelse av en løsning med aktuell brutype.

8.6 Kryss (Påkoblingsalternativer)
Plassering av kryss på E39 er avgjørende for et godt fungerende vegnett, og er vesentlig for god
utnyttelse av investeringer for ny E39. Kryssplassering og tilførselsveger er også viktig for god
avvikling lokalt til/fra tettstedene. Både antall og endelig plassering av kryss vil bli avklart for
vegkorridorene i det videre arbeidet med kommunedelplan. Som et viktig verktøy for dette benyttes
trafikkmodell‐beregninger.
Som utgangspunkt for videre arbeid forventes følgende kryss på E39:





Nytt planskilt kryss ved Døle bru, kryss med tilkobling til dagens E39 og Rv.459.
Nytt planskilt kryss Mandal øst (øst for Mandalselva), kryss med ny tilførselsveg ned til
eksisterende E39 ved Ime.
Nytt planskilt kryss Mandal vest (ved Reibakken), kryss med tilkobling til dagens E39.
Nytt planskilt kryss Vigeland (Livold), kryss med tilkobling til dagens E39.

Strekningen med ny firefeltsveg skal være fri for avkjørsler og alle kryss skal være planskilte.
Kryss skal være stedstilpasset men det søkes enhetlig utforming med løsninger som er
gjenkjennbare, gir god oversikt, er logiske i retningsvalg, har korte tilslutningsramper og krever minst
areal. Et eksempel på dette er ruterkryss, se figur.
Kryss på annet vegsystem utformes ut fra trafikkmengde og vegstandard, og forventes å være kryss i
plan (T‐kryss, Rundkjøring).
Utforming av kryssløsningene skal vises i konsekvensutredning.

Eks. E18 Grimstad – Kristiansand, ruterkryss
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Figur: Ruterkryss

8.7 Andre samferdselsanlegg
Kollektivknutepunkt:
Behov, plassering og størrelse vil bli avklart i videre arbeid med kommunedelplanen.
Det forventes:





en kollektivterminal for Lindesnes kommune ved kryss Livold
en kollektivterminal for Mandal kommune ved kryss Mandal øst
vurdering av kollektivløsninger knyttet til andre kryss på E39 og på tilførselsveger
ingen busslommer på ny E39

Døgnhvileplass:
Plassering og størrelse vil bli avklart i videre arbeid med kommunedelplan.
Denne skal sees i sammenheng med hele strekningen på E39 inn mot Kristiansand, og kan i den
sammenheng bli knyttet til ett av kryssene innenfor planen.
Rasteplass:
Plassering og størrelse vil bli avklart i videre arbeid med kommunedelplanen.
Denne skal sees i sammenheng med hele strekningen på E39 inn mot Kristiansand, og kan i den
sammenheng bli knyttet til ett av kryssene innenfor planen. Det tilstrebes at rasteplassen får god
beliggenhet og høy kvalitet med hensyn til funksjon og opplevelse. I tilgrensende plan vil det bli
vurdert rasteplass nær Trysfjorden, men område nær Mandalselva har kvaliteter som kan gi en
rasteplass ønsket kvalitet.
Kontrollplass:
Plassering og størrelse vil bli avklart i videre arbeid med kommunedelplanen.
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Denne skal sees i sammenheng med hele strekningen på E39 inn mot Kristiansand, og kan i den
sammenheng bli knyttet til ett av kryssene innenfor planen.
Denne plassen er først og fremst knyttet til tungbilkontroll.
Driftssentral:
Plassering og størrelse vil bli avklart i videre arbeid med kommunedelplanen.
Denne skal sees i sammenheng med hele strekningen på E39 inn mot Kristiansand, og kan i den
sammenheng bli knyttet til ett av kryssene innenfor planen.
Plassen er et område som Statens vegvesen kan tilby entreprenører som skal ha drift og vedlikehold
på ny E39 og fylkesveger innenfor kommende driftskontrakter.
Massedeponier/massetak som del av E39:
Plassering og størrelse vil bli omtalt i videre arbeid med kommunedelplanen, men vil få sin
bearbeidelse knyttet til reguleringsplanfasen. Disse områdene kan ha samfunnsmessig betydning
knyttet til landskapsinngrep, miljøkonsekvenser og etterbruk, og vil derfor bli behandlet i
konsekvensutredningen.

8.8 Grunnforhold, geoteknikk
Alternative vegtraseer ligger i et område som er dominert av gode geotekniske forhold. Løsmassene
antas i hovedsak å bestå av morene med varierende tykkelse over berg. Marin grense i området
ligger lavt og det forventes ikke store geotekniske problemer knyttet mot leire/kvikkleire. Det må
imidlertid forventes bløte myrområder. Med den kjennskap vi har til område i dag kan det antas
geotekniske utfordringer i/ved Fasselandsvann.
Det skal i forbindelse med planarbeidet foretas grunnundersøkelser spesielt rettet mot kartlegging av
bløt grunn og kartlegging av løsmassetykkelser i forbindelse tunnelportaler og tunneloverdekning.

Kart som viser maritim grense i planområdet. Vist med stiplet, blå linje …….
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8.9 Geologi
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.

Hovedbergarter i planområdet
I planområdet er det hovedsakelig migmattitiske båndgneiser, granittiske gneiser og øyegneiser
tilhørende Agderkomplekset som dominerer berggrunnen. I tillegg finnes biotittgranitt i en viss
utstrekning nordvest for Mandal. Disse bergartene er alle av prekambrisk alder og tilhører det såkalte
grunnfjellet.

Livold
Døle bru

Oransje: Båndgneis, stedvis migmatittisk.
Rød: Biotittgranitt, middels‐ til grovkornet.
Rosa: Øyegneis, vesentlig omdannede porfyriske granitter og granodioritter med store krystaller (1‐20 cm) av alkalifeltspat.
Lys rosa: Granittiske gneiser, varierende fin‐ til middelskornede kvarts‐ og feltspatrike gneiser.

Det vil i konsekvensanalysen bli nærmere undersøkt om de foreslåtte vegløsninger kommer i
konflikt med tidligere gruvedrift og eller bergarter som gir forureningsproblemer.
Videre nærmere undersøkelser om det er kartlagt mulige naturressuser innen bergverk eller
foredling av baergarter.
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Strukturgeologiske hovedtrekk i planområdet
Regionen er preget av N‐S gående daler, og foliasjonen i store deler av området har samme retning
(varierer mellom NV‐SØ til NØ‐SV). Svakhetssoner parallelt foliasjonen er utbredt. I tillegg
kjennetegnes området av markerte svakhetssoner med retning ØNØ‐VSV til NØ‐SV.Svakhetssonene
karakteriseres ved oppknust berg og svelleleire.
Tunneldriving i planområdet
I tunnelsammenheng kan det generelt sies at gneisbergartene er middels‐ til godt tunnelfjell, og fordi
de største svakhetssonene gjerne er borterodert (fremstår i dag som forsenkninger i terrenget) er
det hovedsakelig de mindre svakhetssonene som skaper utfordringene ved tunneldriving i dette
området. Overdekningen i tunneltraséene vil ha innvirkning på plassering av tunnel og påhugg, samt
påvirke valg av drivemetode, sikringstype og –omfang og økonomi. Overdekningen på linjene slik de
foreligger per nå tyder på tunneler med lav overdekning enkelte steder. Videre må det tas hensyn til
hydrogeologiske forhold, som setningsproblematikk og drenering av vann, da flere av linjene går
under myr/vann.
Skredfare
Identifisering og håndtering av skredrisiko fra høye skjæringer og naturlig sideterreng må gjøres i
fremtidig planfaser. Det foreligger allerede aktsomhetskart for steinsprang som viser potensielle
kildeområder og utløpsområder for steinsprang. Kartene er utarbeidet ved bruk av en datamodell
som gjenkjenner mulige kildeområder for steinsprang ut i fra helning på fjellsiden og geologisk
informasjon. Fra hvert kildeområde beregnes utløpsområdet for steinsprang automatisk. Det er ikke
gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene.
Det er flere områder i kartene (skrednett.no) som er markert med fare for steinsprang. Potensiell
skredfare langs linjene må kartlegges i senere planfase.

Illustrasjon som viser områder med fare for steinskred.
Planprogram – Kommunedelplan med KU

45

E 39 Døle bru - Livold

Videre arbeid
Linjene 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 linjene vil by på geologiske/geotekniske
utfordringer som gjør at linjen(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 vegtraséen til et nivå som gjør at vi kan utarbeide
kostnadsoverslag, og gi trygghet for gjennomføring.

8.10 ROS‐analyse
Iht. Plan‐ og bygningsloven §4‐3 skal planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for utbygging påse
at risiko‐ og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet.
ROS‐analysen medfører at områder med fare, risiko eller sårbarhet blir avmerket i etterfølgende
reguleringsplaner som hensynssoner.
ROS – analyse er en god og 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 eventuelt kan brukes til å justere planen.
Sentrale ROS – forhold i dette prosjektet er:
•
Tiltak for å unngå forurensing av drikkevann
•
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
•
Trafikksikkerhet
•
Eventuelle endringer i strømningsforhold ved bygging av nye bruer over Mandalselva og
Audna. NVEs retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag
(1/2008) inngår i vårt beslutningsgrunnlag.
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9 Dagens situasjon, antatte konsekvenser og konsekvenser som skal
utredes
I konsekvensutredningen skal det gjøres en samfunnsøkonomisk analyse som tar for seg både
prissatte konsekvenser og ikke‐prissatte konsekvenser. I tillegg drøftes prosjektets mål i et eget
kapittel. Dette kapitlet redegjør for:
•
Innholdet i de ulike temaene som skal utredes i konsekvensutredningen
•
Dagens situasjon med hensyn til de ulike temaene
•
Antatte konsekvenser av alternativene som skal utredes ut fra kunnskapen vi har i dag
•
Konsekvenser som skal utredes innenfor hvert tema

9.1 Prissatte konsekvenser
9.1.1 Metode
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.
Trafikkanalysen som skal ligge til grunn for beregningene skal omfatte hele vegnettet som kan få en
vesentlig endring i trafikkgrunnlaget som følge av tiltaket. I trafikkanalysen skal det vurderes om
tiltaket fører til nye reiseruter, har innvirkning på reisemiddelvalg og om det blir flere reiser.
Resultatene fra trafikkanalysen er av stor betydning for konsekvensanalysen og det legges derfor opp
til at presentasjonen skal tydeliggjøre forskjellen mellom de ulike alternativene.
Trafikkvurderingene som foreligger til planprogrammet benytter en trafikkmodell for Agder hvor
vegutbygging i Søgne, Songdalen og Kristiansand har betydning for analyseresultatene.
Trafikkanalyse må omfatte hovedvegene/gatene i Mandal og detaljer rundt kryss og strekninger på
tilførselsvegene til ny E39.
Resultatene fra trafikkanalysen, i form av hvilket vegnett som får vesentlige trafikale endringer, vil gi
føringer for hvor stort influensområde som skal tas med i beregningene av de prissatte
konsekvensene. Influensområdet skal avgrenses til området der det forventes vesentlige virkninger
av tiltaket.
Analysen av prissatte konsekvenser omfatter:
o
o
o
o

o
o
o

Trafikant‐ og transportbrukernytte
Operatørnytte
Budsjettvirkninger for det offentlige
Skattekostnader

Ulykker
Støy og luftforurensning
Restverdi
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9.1.2 Trafikant‐ og transportbrukernytte
Følgende kostnads‐ og nyttekomponenter skal beregnes under dette temaet:
o distanseavhengige kjøretøykostnader
o andre utgifter for trafikantene
o tidsavhengige kostnader
o helsevirkninger for gående og syklende
o utrygghet for gående og syklende
Disse kostnadene kan beregnes som absolutte resultanter for hvert enkelt alternativ, også for
alternativ 0. For prosjekter der trafikantene gjennomfører de samme reisene i alle alternativer, kan
nytten beregnes som differansen mellom alternativ 0 og de enkelte utbyggingsalternativene.
9.1.3 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:
o Kollektivselskaper
o Parkeringsselskaper
o Bompengeselskaper
o Andre private aktører
9.1.4 Budsjettvirkning for det offentlige
Budsjettvirkning for det offentlige er summen av inn‐ og utbetalinger over offentlige budsjetter,
inkludert transportetatene. Dette viser bevilgningene over offentlige budsjetter som tiltaket fører til
og skatteinntekter tiltaket skaper.
9.1.5 Ulykker
Ulykkesanalysen som skal gjennomføres skal inneholde følgende:
o Beregning av ulykkesfrekvens på det aktuelle vegnett for alle år i analyseperioden
o Kartlegging av ulykkestyper og skadegrad.
o Beregning av ulykkeskostnader for hele analyseperioden basert på ulykkesfrekvens,
ulykkestype, skadegrad og samfunnsøkonomiske kostnader.
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.
9.1.6 Støy‐ og luftforurensning
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.
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I forbindelse med de prissatte konsekvensene skal det gis informasjon om:
o Antall boenheter og institusjonsplasser i henholdsvis gule (55‐65dB) og røde (>65dB)
støysoner.
o 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
o Støyplageindeks (SPI)
o Antall personer utsatt for NO2 og PM10 over nasjonale mål
o Utslipp av NOX og CO2 ‐ekvivalenter oppgitt i tonn
o Helsemessige konsekvenser av svevestøv i form av for tidlig død
9.1.7 Restverdi
Restverdien er et uttrykk for investeringens nytte på veganlegget etter 40 års drift (år 2061).
Konsekvensanalysen har en analyseperiode på 25 års drift av vegen. Restverdien settes da til 15/40
av investeringskostnaden.
9.1.8 Skattekostnader
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.

9.2 Ikke prissatte konsekvenser
9.2.1 Metode
Ved utredning av konsekvenser skal metoden i Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvens‐analyser
benyttes.
For ikke‐prissatte konsekvenser følger utredningen en tre‐trinns prosedyre med (i) beskrivelse og
vurdering av status og verdi, (ii) en vurdering av hvilken type endringer (positive eller negative) og
omfanget av endringene det planlagte tiltaket medfører for det aktuelle temaet og (iii) en vurdering
av konsekvenser basert på en sammenkobling av verdi og omfang. Det skal utarbeides kart der
områdenes verdi framgår.
Omfanget vurderes i forhold til referansesituasjonen / alternativ 0 (dvs. dagens E39).
Omfangsvurderingene skal begrunnes. Alle tiltak som inngår i investerings¬kostnaden skal legges til
grunn ved vurderingen av omfang. Andre tiltak som fagutreder foreslår skal omtales som avbøtende
eller kompenserende tiltak.
9.2.2 Landskapsbilde og reiseopplevelse
Landskapsbilde omhandler de visuelle og estetiske kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres
som følge av tiltaket. Dette inkluderer både naturlandskap og det bebygde landskap. Temaet tar for
seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet
oppleves sett fra vegen (reiseopplevelse).
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Dagens situasjon og kunnskapsstatus
Landskapet i planområdet kjennetegnes av skogkledde dalsider, heier med knauser, voller og lave
fjell. Inn i mellom er det åpne landskapsområder med jorder, vann og bebyggelse. Vegetasjonen er
blandingsskog, ofte dominert av løvtrær, bjørk, eik, hassel og rogn med innslag av furu og gran.
Bebyggelsen er tettest på den sørlige siden av E39, mot havet mens den er spredt på den nordlige
siden med gårder og frittliggende eneboliger eller mindre byggefelt.
De viktigste landskapsrommene på strekningen mellom Døle bru og Livold er Aurebekkvannet,
Mandalselva, Fasselandvannet, Trædal og Vigeland.
Aurebekkvann:
Landskapsrommet omfatter et langstrakt vann i nord‐sør gående retning. Aurebekkvannet er
dominert av uberørt natur og er avgrenset av skogskledde fjellsider helt ned til vannkanten.
Silhuetten er variert og det er få åpninger i skogen ned mot vannet. Vegetasjonen består for det
meste av løvtrær. Det er ingen bebyggelse med direkte kontakt til vannet men Greipsland ligger like
ved. En høyspentledning krysser vannet.

Flyfoto:
Aurebekkvannet
Til venstre: sør
Til høyre: nord
Foto:
Mediepartner
Mandalselva
Landskapsrommet omfatter en langstrakt nord‐sør gående landskapskorridor, tydelig avgrenset av
fjellsider. Vegetasjonen består for det meste av blandingsskog som vokser i fjellsidene på begge sider
helt ned til vannkanten. Landskapsrommet fremstår helhetlig og åpent i et langstrakt,
sammenhengene forløp som er dominert av elva. Silhuetten har relativt jevn høyde og uttrykk uten
menneskeskapte byggverk, som bryter den. Vannflaten knytter nord og sør sammen. Inn i mellom
fremkommer dalstrøk mot øst og vest. Her er det små bebygde klynger av eldre gårdsbruk og jorder.
Mot nord har kun den vestlige siden bilveg. Rommet avgrenses mot øst og vest av skogkledde
kuperte fjellsider i en jevn høyde. Rommet snevres inn og dette styrker opplevelsen av en smalere
landskapskorridor.
I den sørlige delen av landskapsrommet er begge sider av elva flankert av bilveg. Rommet er her
visuelt bredt med jorder og boliger langs elva. Landskapet fremstår mer åpent i den sørlige delen og
trangere i den nordlige.
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Panorama Mandalselva, Foto: Multiconsult
Fasselandsvannet
Landskapsrommet omfatter et langstrakt, smalt vann omkranset av skogkledt fjell. Vegetasjonen
består for det meste av gran og furu med innslag av løvskog. Mot sørvest avgrenses området med
bratte fjellvegger bevokst med mørk granskog. I nordenden av vannet er det noe randvegetasjon, og
bakenfor åpent jordbrukslandskap.
E39 har sitt forløp langs Fasselandvannets sørvestlige side. Langs vegen er det spredt bebyggelse
med eneboliger. Den nordøstlige siden fremstår naturpreget, da skogen vokser helt ned til
vannkanten.
Trædal
Landskapsrommet rundt Trædal er langstrakt og bredt. Omkringliggende fjellkrans er skogkledt med
blandingsskog. Området består av kulturlandskap med bebyggelsen Trædal i den østlige enden av
rommet. Dalen fremstår som en flate med jorder og smal bekk og randsonevegetasjon som bryter
flaten. E39 følger rommet langsgående mot sør, flankert av skogkledde fjellsider.
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Flyfoto: Trædal, foto: Mediepartner

Flyfoto: Fasselandsvannet, foto: Mediepartner

Flyfoto Vigeland, foto: Mediepartner
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Vigeland
Landskapsrommet rundt Vigeland danner terrengmessig et landskapelig kors. Tettstedet og flaten er
omkranset av fjell på fire kanter. Fløyheia mot nordvest, Gampeheia mot nordøst, Hoveheia mot
sørvest og fjellparti med Kongskniben og Myråsen mot sørøst. De fire fjellene omkranser Vigeland
som et tydelig og vakkert landskapsrom med bebyggelse, elv og kryssende vegstrukturer.
Rommet er stort og åpent med en stor flate i ett nivå. Rommet åpner seg bredt mot sør og nord,
hvor elva Audna har sitt forløp. Mot øst og vest er det smalere åpninger. Tettstedet omsluttes av
skogkledde fjellsider.
Elva Audna deler tettstedet i to sider, øst og vest. Østsiden har mange offentlige funksjoner som
kirke, skole, idrett, næringspark samt rundkjøring til E39 med fyrtårn. Vestsiden har en bymessig
sentrumsstruktur med handelsliv, rådhus og offentlige tjenester. Største delen av Vigelands
boligområder er plassert vest for elva.
Sørvest for Vigeland mot Krogstadmoen endres landskapet til beitemarker og åpne jorder mot elva.
Jordene er oppdelt av steingjerder og korte strekninger med kant‐ og randsonevegetasjon.
Bebyggelsen består av enkelte gårdsbruk. Landskapsrommet her er avgrenset av skogkledde fjellsider
mot nordvest og sørøst.
Antatte konsekvenser av alternativene som skal utredes
Konsekvenser til tema landskapsbilde vil bli en vurdering av det fysiske omfanget av tiltaket, verdiene
i landskapet og hvordan landskapsbildet endres som en følge av tiltaket.
Ny E39 planlegges retning øst‐vest, mens landskapet i hovedtrekk er dal drag inn fra kysten i retning
sør‐nord.
Kravet til linjeføring vil kunne medføre store inngrep i landskapet. Ettersom store deler av linjen går i
et naturlandskap berøres helheten i landskapet i stor grad. Deler av landskapet er robust og kan til en
viss grad absorbere et inngrep av denne størrelsen. Andre deler, som verdifulle landskapsrom, har
mindre evne til å absorbere inngrep. Det er likevel knyttet store utfordringer til avbøtende tiltak og
god landskapsbehandling.
Nærvirkningen for innsyn antas størst der bebyggelsen er konsentrert. Fjernvirkningen antas størst
ved Fasselandvannet og i tilknytning til bru ved kryssing av Mandalselva og Audna. I naturlandskapet
vil tiltaket bli synlig fra kollene som ligger inntil og standpunkt i terrenget tett inntil linja.
Konsekvenser som skal utredes
Vurderingene for landskapsbilde skal ta utgangspunkt i kjente registreringer og verdier fra tidligere
arbeider. Hele influensområdet skal inngå i utredningen.
Landskapsrommet rundt Aurebekkvannet, Mandalselva, Fasselandsvannet, Trædal og Vigeland skal
vektlegges spesielt i forhold til nærvirkning og fjernvirkning.
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Temaer som vil ha stor betydning for landskapsbilde vil være knyttet til andel og lengde på bruer,
tunneler med forskjæringer, omfang av og høyder på skjæringer og fyllinger, støyskjermingstiltak,
barrierevirkning, behov for massedeponier og lokalisering av disse.
Konsekvenser i anleggsfasen skal omtales.
3D verktøy skal benyttes og realistiske fotoillustrasjoner på viktige utvalgte steder skal utarbeides for
å illustrere fjern‐ og nærvirkning. Brukryssinger ved Aurebekkvannet, Mandalselva og Audna skal
vurderes i forhold til bruens arkitektoniske utforming.
Utredningen skal omfatte en vurdering av reiseopplevelse på strekningen i begge retninger. Det skal
også gjøres en kortfattet vurdering av dagens reiseopplevelse på strekningen før og etter ny E39 for å
se reiseopplevelsen i planområdet i sammenheng.
Avbøtende tiltak skal beskrives.

9.2.3 Nærmiljø og friluftsliv
Temaet nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukerne av det
berørte området. Helse, trivsel, sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet er viktige aspekter innenfor
temaet. Nærmiljø defineres i Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser som ”menneskers
daglige livsmiljø”, mens friluftsliv defineres som ”opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med
sikte på miljøforandring og naturopplevelse”.
Dagens situasjon og kunnskapsstatus
Planområdet strekker seg over to kommuner (Mandal og Lindesnes) og omfatter landbruks‐områder,
jordbruksarealer, skogsområder og boligbebyggelse. Hålandsheia friluftsområde i Mandal og
friluftsområdene ved Herstøl med lysløypa i Lindesnes er de to mest brukte friluftsområdene
innenlands i de to kommunene. Begge områdene er regionalt viktige friluftsområder. Lakseelvene
Mandalselva og Audna går på tvers nord sør gjennom området og er svært viktige for friluftslivet
både for lokalbefolkningen og regionen ellers.
Ved Vigeland er det både boligbebyggelse, skoler, barnehager, idrettsplass og flerbrukshall som er
svært viktig for lokalmiljøet og nærmiljøet. I Mandal er det tettest bebyggelse i områdene nord for
Skogsfjorden. Det er også planlagt større, nye boligområder langs Mandalselva. På strekningen ellers
er det stort sett spredt bebyggelse gjennom begge kommunene. Ved Døle bru ligger det et større
skyteanlegg (Mandal skytebane) med flere skytebaner, dette anlegget er svært viktig for
skyttermiljøet i Mandal. Denne skytebanen ligger utenfor planområdet og blir vurdert i tilgrensende
plan mot øst for E39 gjennom Søgne. Nasjonal sykkelrute 1 går tett opp til E39 gjennom området,
flere steder er denne sammenfallende med Sørlandske hovedveg, postvegen. Dette gjelder blant
annet ved Fasselandsvannet hvor denne vegen er godt ivaretatt og benyttes mye av turgåere og
syklister. Fasselandsvannet er også det beste fiskevannet i Lindesnes kommune.
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Antatte konsekvenser av alternativene som skal utredes
Alternativene for E39 skjærer ikke direkte igjennom de viktigste friluftsområdene. Dette er gjort ved
at alternativene ligger i tunnel eller i kanten av disse områdene. Friluftsområdene er dermed i stor
grad skjermet for de største inngrepene, men områdene vil kunne bli utsatt for vegstøy i større grad
enn ved dagens situasjon. I Lindesnes vil blått og rødt alternativ ha konsekvenser for
Fasselandsvannet som fiskevann og for Herstøl friluftsområde med støy og med tunnelpåhugg som
treffer i traseen for den populære lysløypa.
Ny veg vil bety kryssing av både Mandalselva og Audna med bru. Det vil kunne føre til inngrep ved
vassdragene og støykonsekvenser for lokalmiljøet rundt krysningspunktene.
Alle alternativene vil ha negative konsekvenser for jakt som friluftsaktivitet i hele området fordi
vegen vil skape en ny barriere.
Langs eksisterende E39 er konsekvensene antatt positive da trafikken på denne vil bli sterkt redusert.
Vegstøyen reduseres og barrierevirkningen blir mindre. Vegen vil bli bedre egnet for gående og
syklende.
Konsekvenser som skal utredes
Konsekvensene knyttet til arealinngrep, tiltakets endring av bruksmuligheter og barrierevirkning for
nærmiljø og friluftsliv skal utredes. Påvirkning av bomiljø som ikke dekkes av støyberegning skal
inngå. Støysituasjonen i friluftslivsområder skal omtales.
Mulige avbøtende tiltak skal foreslås. Dette er særlig knyttet til barriereeffekten av ny veg. Det er
spesielt viktig å vurdere behov for og plassering av krysningspunkt som sikrer ferdsel og friluftsliv i
området. Behov for omlegging av sti‐ og turvegnettet som blir berørt skal også vurderes. Barn og
ungdoms bruk av området skal kartlegges og konsekvensene for disse beskrives.
Konsekvenser i anleggsfasen skal utredes.
9.2.4 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.
I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8‐12 legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Kommunen må ved sin saksbehandling av planer
etter plan og bygningsloven gjøre en vurdering etter de nevnte prinsippene. Flere av de miljørettslige
prinsippene setter, på overordnet nivå, forutsetninger og føringer for konsekvensutredningen. Dette
gjelder bl.a. kravene til kunnskapsgrunnlag, beskrivelse av påvirkninger, vurderinger av føre/var
forhold og kompenserende tiltak. Det skal samles tilstrekkelig dokumentasjon til å oppfylle
naturmangfoldlovens dokumentasjonskrav etter §§ 8 ‐12 som omhandler «kunnskapsgrunnlaget»,
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«føre‐var‐prinsippet», «økosystemtilnærming og samlet belastning», «kostnadene ved
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver» og «miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder».
For forventede virkninger henvises det til silingsrapport
Undersøkelsesområdet består av et lavtliggende kystnært landskap med stor variasjon i naturtyper.
Undersøkelsesområdet består hovedsakelig av et skogkledd kollelandskap med spredte små‐skala
kulturlandskap. Mandalselva og Audna krysser undersøkelsesområdet og er områdets største elver.
Aurebekkvann og Fasselandsvann er de største vannene. Ett naturvernområde ligger innenfor eller
tilgrensende til undersøkelsesområdet: Eventyrskogen naturreservat ved Vigeland.

Sørlige deler av Aurebekkvann Foto: Asplanviak
Eksisterende data om naturtypelokaliteter, rødlistearter på land og i ferskvann og svartelistearter er
gjennomgått. Rødlistearter er arter som enten er sjeldne eller som har hatt en markert tilbakegang i
Norge. Svartelistearter er innførte (fremmede) arter som utgjør en trussel for stedegne arter.
I 2013 er det utført naturtypekartlegging etter DN‐håndbok 13 i de delene av undersøkelsesområdet
der de foreslåtte korridorer har dagsone slik at det er helt oppdaterte data fra naturtypekartlegging.
Alle MIS‐områder i undersøkelsesområdet er undersøkt. Eksisterende naturtypekartlegging er
kvalitetssikret i felt og supplert med nykartlegging. Det er ca. 70 registrerte prioriterte og verdifulle
naturtypelokaliteter innenfor undersøkelsesområdet, og ca. 50 av disse lokalitetene er nye
lokaliteter. De mest verdifulle lokalitetene er knyttet til skogsmiljø av naturtypene rik edelløvskog og
gammel fattig edelløvskog. Fem lokaliteter har verdi A (nasjonal verdi) etter DN‐håndbok 13 eller stor
verdi basert på Statens vegvesens håndbok 140. Ellers er det registrert mange lokaliteter med verdi B
(regional verdi) eller middels til store verdier etter SVV håndbok 140. Flere lokaliteter med verdi C
(høy lokal verdi) eller middels verdi etter SVV håndbok 140 er også registrert. Dette omfatter
naturtypene rik edelløvskog, gammel fattig edelløvskog, rik sumpskog, gammel barskog, viktig
bekkedrag, dam, naturlig fisketomme tjern, intakt lavlandsmyr og store gamle trær. Det er også
gjennomført undersøkelser av sopp i utvalgte naturtypelokaliteter, spesielt i rik edelløvskog.
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Flere sårbare og sjeldne fuglearter hekker eller har hekket innenfor undersøkelsesområdet som
hvitryggspett, dvergspett, nattravn og hønsehauk med flere. Det er ingen spesielt viktige
våtmarksområder for fugl.
For hjorteviltets trekkveier er de lokalitetene som tidligere er registrert i naturbase sjekket opp i mot
nyere opplysninger fra ressurspersoner i de lokale jaktlagene. Enkelte nye trekkveier har blitt
identifisert gjennom nye opplysninger i kombinasjon med feltbefaringer. Vi finner markerte
trekkveier på tvers av de skisserte trasealternativene bl.a. ved Trædal, i områdene mellom
Fasselandsvann og Isumstadvann, og mellom Døle bru og Skagestadvann. Større vann og vassdrag,
samt markerte terrengformasjoner, samler trekkintensiteten i korridorer i landskapet.
Forekomster av anadrome og katadrome fiskearter som sjøørret, laks og ål er kartlagt i flere bekker i
undersøkelsesområdet, dels gjennom intervju med lokalkjente og dels ved egne befaringer og
elektrofiske. Flere verdifulle vassdrag og vann er registrert i undersøkelsesområdet, og mange bekker
og elver er viktige for laks og sjøørret. Audna og Mandalselva er viktige lakseelver, og blant de mest
verdifulle gytebekkene ut fra disse finner vi Kiddelsbekken i Audna og Sodlandsbekken i Mandalselva.
Mandalselva har en særegen verdi som nasjonalt laksevassdrag i kraft av sin størrelse. Flere vann og
vassdrag har også stor verdi for ål.
Det er også gjort overordnede verdi‐ og sårbarhetsvurderinger av vannmiljø med avgrensning av
nedbørsfelt, innhenting av eksisterende vannkvalitetsdata og klassifisering av vassdrag ifht
vannkvalitet/økologisk status. Ulike vannbiologiske registreringer er inkludert i verdivurderingen.

Foto: Asplanviak as
I landskapet forekommer det svært fåtallig grove og hule lindetrær i kulturpåvirket rik edelløvskog.
Slike gamle trær kan ha et sjeldent biologisk mangfold av blant annet insekter, lav, sopp og moser.
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Utredningsbehov
En detaljert konsekvensutredning for tema naturmiljø i henhold til Statens vegvesens håndbok 140
skal utarbeides for traséene med verdi‐, omfangs‐ og konsekvensvurdering. Metoden i håndbøker til
tidligere Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) ligger i bunn for kartlegging og
verdisetting av viktige naturområder. Naturmiljø utredes med fokus på viktige enkeltlokaliteter og
viktige landskapsøkologiske trekk.
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.
Naturtypelokaliteter Det er nå en god oversikt over naturtypelokaliteter. Flere naturtypelokaliteter
vil berøres av én eller flere traséer. Utvalgte naturtyper i henhold til naturmangfoldlovens §§52‐56 vil
være en viktig del av dette arbeidet. Det vil være behov for mer detaljert undersøkelse av enkelte av
de kartlagte naturtypelokalitetene for ytterligere artsdokumentasjon og i enkelte tilfeller også endret
avgrensning og verdisetting av lokaliteter. Videre kartlegging er viktig i forhold til å vurdere
arealbeslag og fragmentering/oppsplitting når mer detaljerte tekniske tegninger foreligger i
forbindelse med KU‐fasen. Blant annet vil det vurderes hvor i naturtypelokalitetene inngrepene vil
skje for de berørte naturtypelokalitetene. Fokus vil være på A og B‐lokaliteter. En solid
dokumentasjon omkring disse naturtypelokalitetene vil være nødvendig for å gjennomføre en god
omfangs‐ og konsekvensvurdering i henhold til metoden. Spesielt de verdifulle rike edelløvskogene
og kulturlandskapet rundt Aurebekkvatnet, områdene sør for Isumstadvannet med både rik
edelløvskog, gammel edelløvskog og gammel furuskog, og områdene nord for Fasselandsvannet med
flere lokaliteter med rik edelløvskog og de mange lokalitetene ved Vigeland med både rik
edelløvskog, store gamle eiketrær og viktige bekkedrag er viktige å vurdere nærmere. Det vil
gjennomføres oppfølgende undersøkelser av sopp da mange lokaliteter med rik edelløvskog ikke er
kartlagt og sesongen 2013 generelt var dårlig for sopp.
Fugl Det er også behov for bedre kunnskap vedrørende viktige landskapsøkologiske verdier og tap av
sammenhengende naturområder, spesielt i skog. Dette er spesielt viktige i forhold til å vurdere
konsekvensene for viktige viltområder i skog, for eksempel hekkeområder for hvitryggspett og
nattravn, og kjente hekkelokaliteter for fåtallige og rødlistede rovfugler og ugler som hønsehauk,
vepsevåk, fiskeørn, vandrefalk og hubro. Denne type registrering av sjeldne viltarter kan være
tidkrevende feltarbeid og krever god planlegging i tid og rom. Vi vil forsøke å oppnå bedre kunnskap
om dette for videre planarbeid.
Vilt Når det gjelder vilt inkl hjortevilt vil det være behov for detaljert kartlegging av viltets bevegelser
i viktige landskapskorridorer styrt av vann‐ vassdrag‐ og terrengformasjoner samt menneskelig
påvirkning. Vurdering av egnete tiltak som viltgjerder/faunaoverganger for å forhindre barrierer og
kollisjoner i disse områdene er en del av disse vurderingene. Det er behov for å detaljere forslag til
plassering og utforming av krysningspunkter for trekkende hjortevilt og viltgjerding i senere
planfaser.
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Fisk Videre utredning bør detaljere habitatkartleggingen av strekninger som berøres av valgte
alternativ, vurdere konsekvenser og beskrive egnede avbøtende tiltak for best mulig ivaretakelse av
fiskebestandenes funksjonsområder. Kryssing av Audna og Mandalselva bør utredes spesifikt med
tanke på å unngå negative effekter på stammene av laks og sjøørret.
Det skal også gjøres vurderinger av potensiell forurensning av vann og vassdrag for de forskjellige
traséalternativene 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 skal foreslås.

9.2.5 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 fremtiden og ivaretas og forvaltes med grunnlag i deres verdi som
kunnskaps‐, opplevelses‐ og bruksressurser. Transportetatene har et særskilt sektoransvar for å ikke
ødelegge områder med stor kulturhistorisk verdi.

Dagens situasjon:
Planområdet ligger i Mandal og Lindesnes kommuner, og går fra Døle bru til Livold. Nåværende
Mandal kommune er et resultat av kommunesammenslåingen i 1964 mellom Mandal by og
nabokommunene Halse og Harkmark, og Holum. De tidligere kommunene Sør‐Audnedal, Spangereid,
og Vigmostad ble i 1964 slått sammen til en ny storkommune som valgte navnet Lindesnes
kommune.
Den eldre bebyggelsen i planområdet, spesielt våningshus, er bygd i sørlandsstil. Her hadde man
hovedinngang midt på framsiden av huset og liggende vestlandspanel. De fleste bygdesamfunn i
planområdet var først og fremst bondebygder helt opp mot våre dager. Men nærheten til havet, og
den omfattende kontakten med utlandet som etter hvert oppsto, bidro til at det tidlig utviklet seg et
allsidig næringsliv. Som eksempler kan nevnes fiske og hummerfangst, losing, sjøfart, sagbruksdrift,
handel og båtbygging. Dette ble tidlig viktige sidenæringer til jordbruket. Planområdet er kupert,
med typisk sørlandske knauser og berg. Større sammenhengende jordbruksland finnes på Skagestad,
Valand, Ime og langs elva nord i Holum, samt Håland/Hesland, Skogsfjord, Tredal og Valle/Vigeland.
Mandal kommune ligger i grunnfjellsskjoldet og har derfor ganske sur jord med begrenset flora og
moderat godt jordbruk.
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Bebyggelse i sørlandsstil, Rosseland, i nærheten av Hesland. Foto: Kulturminneconsult Liv Marit Rui
Mandal er kjent for sin lakseelv. Før byen Mandal vokste frem, var her en kjent handelsplass med
livlig forbindelse med Danmark og Nederland. Mandal ble ladested på 1800‐tallet, og fikk bystatus i
1921. Mandal er nevnt som «Vester‐Risør» på slutten 1300‐tallet da kong Erik av Pommern ga stedet
rett til handel med den senere så berømte mandalslaksen.

Halse og Harkmark ble før 1865 kalt Mandals landdistrikt, og var sognene øst og vest for Mandal. Ime
og Tregde og andre områder på østsiden av Mandalselva hørte også med. Gjennom historien har
jordbruk og fiskeri vært viktigste hovednæring. Omkring 1600 var storparten av jorda i Holum
bondegods, dvs eid av bønder. Men jorda på Lindland og Vestre Skagestad hadde fra gammelt av
tilhørt presteskapet ved en domkirke eller et kongelig kapell. Fra gammelt av var det vanlig å samle
alle gårdens bygninger i ett tun. Når det ble flere bruk på gården, bygde de tett ved og en fikk
klyngetun.
Sagnet sier at da kristendommen kom til landet satte de opp et stort kors på Valand. Det lå en
mengde gravhauger på Valandsmoen, noen av disse er bevart. Gravhaugene er datert til 400‐tallet og
utover. Omkring 1600 var Valand delt i to fullgårder. Her er en rekke svært gamle bygninger fra 1500‐
, 1600‐, 1700‐, og 1800‐tallet. På Sandnes er våningshuset årringsdatert til 1648 og er fredet.

På Vigeland ligger Valle kirke og prestegård. Kirken er korsformet og er bygd i 1793 med hele 6
gallerier og er fredet. Audnedalen var det gamle Foss skipreide. Et skipreide var et geografisk område
som skulle holde et langskip av en viss størrelse med folk og alt utstyr, som del av leidangen,
riksflåten og hæren i middelalder. I middelalderen var mange gårder kirkegods, det vil si at de var eid
av kirken, men ble leid bort til bønder. Audnedal hørte til Stavanger bispesete.
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På begynnelsen av 1600‐tallet ble det bygd flere små sagbruk med oppgangssager, og møller/kverner
i bekkene. På slutten av 1800‐tallet og begynnelsen av 1900‐tallet ble vannkraften brukt blant annet
til trevarefabrikk på Melhus og elektrisitetsverk på Lone.

1800‐tallet ble en pionertid med stor vekst, yrende kunstliv og nye virksomheter. Laksefiske og
handel gjorde Mandal til en rik handelsby, noe gjenstående, store borgerhus vitner om. En håndfull
familier med skogs‐ og lakseretter tjente godt på fiske og utførsel av laks og tømmer. I perioden
1809‐1815 var det produksjon ved Mandal saltverk. Tekstilindustrien har vært betydelig, med fire
industribedrifter i glansperioden på 1930 til 60‐tallet, – Sjøllingstad ullvarefabrikk, Buøy veveri,
Mandal kokosveveri og Mandal veveri.

Da statsforvaltningen ble etablert i Danmark‐Norge fra 1600‐tallet av, ble det behov for bedret
fremkommelighet for et økende antall embetsmenn på reise i kongens tjeneste. I 1647 ble det
etablert postruter, og postgangen mellom Christiania og Stavanger (Vestlandsruten) hørte med til de
rutene som ble etablert fra starten. Flere strekninger av postveien er bevart innenfor planområdet.
På 1700‐tallet ble mange veier utbedret fra rideveier til kjøreveier, men først omkring 1800 ble
Vestlandsruten på Sørlandet kjørbar med hest og vogn. Fra 1805 ble det anlagt kjørevei fra
Kristiansand og videre vestover. Kjøreveien blir da beskrevet med navnet Vestlandske hovedvei. I
1825 heter det at hovedveien fra Kristiansand til Mandal og Lister fogderi med nød kunne passeres
med små vogner, ellers var det bare rideveier. I 1865 ble Vestlandske hovedvei lagt om enkelte
steder, blant annet fra nordsiden til sørsiden av Fasselandsvannet. Tidlig på 1900‐tallet skiftet veien
navn til Sørlandske hovedvei. Veien fulgte i hovedtrekk traséen som senere riksvei 40, dagens E39,
følger.

Vestlandske hovedvei, nord for Fasselandsvannet. Foto: Kulturminneconsult Liv Marit Rui

Planprogram – Kommunedelplan med KU

61

E 39 Døle bru - Livold

Under andre verdenskrig oppførte de tyske okkupantene luftvernbatteri på Langåsen på Ime. I dag
finnes fortsatt rester etter kanonstillinger og bygninger fra Ime Batteri.
Antatte konsekvenser av alternativene som skal utredes:
Innen planområdet er det mange verdifulle kulturmiljøer. De største verdiene er knyttet til Valand,
Ime, Sandnes og Valle. Størst potensiell konflikt er knyttet til Sandnes, Ime og Vestlandske hovedvei
ved Fasselandsvannet. 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.

Konsekvenser som skal utredes:
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.
9.2.6 Naturressurser
Uansett hvilken korridor som velges vil arealbeslagene for ny E39 medføre betydelige tap av jord og
skogbruksomsråder. Naturressursene skal kartlegges og verdi fastsettes. Verdivurderingen av
landbruksområder tar utgangspunkt i arealtilstand og produksjonsevne. Verdivurderinger i forhold til
fiskeressurser, utmarksressurser, massetak ‐ grus og sand og eventuelle bergart / mineral
forekomster vil bli kartlagt og fastsatt. Brukerinteressene i forhold til vannressurser, skal kartlegges.
Alt materiale må og skal suppleres med lokal informasjon. Datamaterialet fra tidligere og det som er
gjennomført i 2013 i silingsarbeidet, vil bli gjennomgått og supplert der det er mangelfullt i forhold til
å gi holdbare omfangsvurderinger.
Omfanget skal vurderes i forhold til effekten ny E39 anlegg og etablert, vil få til arealbeslag,
forurensning av jord og avlinger, endrede vekstvilkår og drenering. Ulemper for landbruksdrift skal
beskrives. Konsekvensen av inngrepet i nedslagsfeltet til vassdragene og fiskevannene skal belyses.
Dette er særlig viktig med hensyn til de lakseførende vassdragene og hvor Mandalselva er viktig
naturressurs.
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Flyfoto av skogområdene ved Skagestadvannet, Foto: Mediepartner as
Skogbruk og utmarksbruk
Alle korridorene går i lengre strekninger igjennom LNF arealer, (landbruk, natur og friluftsliv).
Uavhengig av alternativ som velges vil planen ha konsekvenser for landbruket ved arealbeslag av
jord‐skogbruksområder. Alle korridorene vil medføre betydelige tap av produktiv skog og
utfordringer i forhold til driftsulemper og arrondering av landbrukseiendommer. Arealbeslag skal
beregnes for alle korridorer/ alternativer.
Det er ikke gjort % klassifiseringer av skogbonitet, men store arealer er middels bonitet.

Anleggsfasens konsekvenser vil bli utredet spesielt og for alle naturressurser.
Noen viktige grensesnitt. De områdene som er mest intensivt brukt til friluftsliv er omtalt i kap.8.2.3.
Videre er områdene vurdert med hensyn til naturmiljø, se kap.8.2.4.. De grender og gårdmiljøer som
innehar viktige kulturmiljøer vil og komme inn i konsekvensutredning omtalt 8.2.3.
Det er etablert kontakt med landbrukskontor og skogeierlag i området.
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Jordbruk.
Uavhengig av hvilket vegalternativ som velges, vil korridoren ha konsekvenser for jordbruksarealene
og driften av disse. I konsekvensutredningen vil eksisterende kunnskap (fra AR5) om jordbruksareal
og produksjonsevne bil brukt, supplert med lokal og oppdatert informasjon om jordbruksarealene i
planområdet.
I konsekvensutredningen verdisettes
jordbruksarealene etter arealtilstand og
produksjonsevne. Arealbeslaget som de
ulike vegalternativene medfører skal
analyseres, vurderes og rangeres i forhold
til hverandre. Ulemper for landbruket
som endrede vekstvilkår, drift,
forurensing og annen påvirkning på jord
og avlinger skal beskrives og inngå i
vurderingen. Det er særlig viktig å få frem
konsekvenser for større
sammenhengende jordbruksområder
som Hestehagen, Fasseland, Hesland og
Ime. Vegalternativenes påvirkning på
jordbruksarealer og drift i anleggsfasen
skal også beskrives.

Beitemark. Fasselandsgrenda. Lindesnes.
Juni2013
Foto: SVV‐ Marit Hunnes
Korridorene kommer konflikt med grender med gårdsmiljøer som er en forutsetning for aktiv
landbruksdrift. Dette skal vurderes i konsekvensutredningen. Det er meldt inn bekymring for
redusert bokvalitet og grunnlag for videre drift fra flere grender, blant annet: Skoje, Stussvik,
Sodland, Greipsland, Sandvik, Hesland, Lien i Mandal kommune. Tredal og Vigeland, i Lindesnes
kommune
Her er utsnitt som viser et utvalg av områder med arealer med matproduksjon. Imeområdet er særlig
berørt i forhold til korridor for tilførselsvegen til ny E39. (Se neste side)
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Fiske
Alle korridorene skal i bu over vassdrag Mandalselva og Audnavassdraget. Mandalselvas rike
laksefiske er særlig viktig naturressurs og næringsressurs. Det er etablert kontakt med Elveeierlaget.
Fiskeressursene i innlandsvann og i Audnavassdraget vil bli ytterligere beskrevet.
Grus og sandforekomster
Kartlegging og omfang og konsekvensutredning vil bli gjort.
Bergarter og mulige mineralforekomster.
Kartlegging og omfang og konsekvensutredning vil bli gjort.

9.3 Ikke prissatte samfunnsmessige konsekvenser
Nettobidraget til samfunnets verdiskaping skal i det vesentlige være fanget opp i den
samfunnsøkonomiske analysen.
Sitat Håndbok 140 s.248 :
”Ofte kan de forventede lokale endringene i sysselsetting og bosetting synes å være større enn de
beregnede og vurderte virkningene i den samfunnsøkonomiske analysen. Dette skyldes blant annet at
det lokalt eller regionalt kan bli vekst i bosetting og aktivitet, men dette vil ha en motpost i redusert
bosetting og aktivitet i andre områder, ofte utenfor det som er definert som influensområdet.”

Konsekvenser og forskjeller for den regionale og lokale verdiskaping derimot, må vurderes spesielt
og under tema: Ikke prissatte samfunnsmessige konsekvenser. Regional og lokal utvikling kan ha ulik
måloppnåelse, på de alternative vegløsningene foreslått her i planprogrammet. Håndboka foreslår
derfor tema som kan tas opp, men fastslår ingen faste tema eller metode.
NTP 2014 – 23 hovedmål; «om å begrense klimautslipp og oppfylle nasjonale mål og internasjonale
forpliktelser på helse og miljøområdet», krever areal og transportplanlegging som tilrettelegger for
miljøriktige valg i hverdagen, som å benytte kollektivtransport og bruke sykkel. Dette er forhold som
er særlig viktig å vurdere for Mandal, som er utvalgt til Vest Agders Sykkelby.
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De lokale og regionale konsekvenser som har betydning for å differensiere de ulike alternative
korridorene skal fanges opp av `ikke prissatte samfunnsmessige konsekvenser`. Følgende deltema
foreslås å være med i konsekvensutredningen: Arealbruk og utvikling, kollektivtrafikk, gang‐ og
sykkeltrafikk, trafikkbelastning og trafikksikkerhet og etappevis utbygging og tilpasning til
eksisterende veg.
Dette er forøvrig tilsvarende deltema som ble gjennomført på tilgrensende kommunedelplan E39
Vigeland‐Fardal (vedtatt 21.10 nov.2010).

9.3.1 Areal og utvikling
Areal og utvikling er et deltema hvis konsekvensvurdering i stor grad vil være bestemt av
kommuneplanene og kommunenes planstrategier.
I tilgrensende kommunedelplaner E39 (ref. Vigeland‐Fardal 21.10 nov.2010) er tema belyst ved fokus
på: transportkvalitet, kryssplassering, lokal arealbruk og by/tettstedsutvikling.

Nedfotografert vedlegg 2): Plantegning med anbefalte linjer på gjeldende kommuneplaner
Konsekvensvurderingene vil være avhengig av Lindesnes og Mandal kommuners innspill og mulige
utredninger og oppfølging av lokalpolitiske strategier. Se vedlegg 2): Plantegning med anbefalte
linjer på gjeldende kommuneplaner.
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For Mandal øst kan det være av særlig
betydning at Mandal kommune tar stilling til
arealbruk og innenfor det området som er
illustrert her.

Og for Vigeland er forholdet mellom sentrum
og Livold viktig.

Gjentar de tema som kan fokuseres og som i sum vil kunne gi et bilde av de ulike vegløsningenes
påvirkning for arealbruken:
Transportkvalitet. Med dette menes vegsystemers tilstand med hensyn til å tilfredsstille brukernes
behov for tilgjengelighet til ulike transportmuligheter og forutsigbarhet når det gjelder reisetid og
komfort i forbindelse med reisen.
Kryssplassering. Plassering av planskilte kryss.
Lokal arealbruk og by /tettstedsutvikling. Kommunenes kommuneplaner og planstrategi
By og Tettstedsutvikling. Hvilket bosettingsmønster som er ønsket, hvilke kvaliteter til nærmiljø,
friluftsliv som skal ivaretas og tilgjengelighet barnehage, skole, kollektivknutepunkt, handelssenter
med mer. Dette er lokalpolitikk.
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Næringsutviklingen i kommunene bør vurderes opp mot de foreslåtte vegløsningene. Særlig vil det
være aktuelt for kommunene å drøfte og analysere hvilken vegløsning som er best for byen og
handelen. ( Se Ungdomsprosjektet Kap.11. om medvirkning, der ungdommene på Mandal
videregående skole gjennomfører en undersøkelse med fokus på næringslivet og ny E39.)
Det er nødvendig at kommunene er aktive, gjør nødvendige vurderinger og gir innspill, for å fram
disse konsekvensene i planleggingen .
9.3.2 Kollektivtransport
Forhold som bedrer fremkommeligheten for buss og/eller endrer konkurranseforholdet mellom buss
og bil, klargjøres i konsekvensutredningen.
Dette gjelder forhold som legger til rette for økt kollektivandel ut over de prissatte konsekvensene
som vurderes under punktet Operatørnytte.
Konsekvensutredningen skal vurdere de ulike alternativene med hensyn til framtidig kollektivtrafikk.
Vest Agder fylkeskommune og busselskapene vil være viktige samarbeidspartnere for å kunne gjøre
gode vurderinger av hvordan de foreslåtte alternative vegløsningene vil fungere med hensyn til
busstrafikken.

Mandal videregående skole. September 2013. Foto: SVV‐ Solveig Hellevig
Et transportsystem som er universelt utformet, er ett av fire hovedmål i NTP som peker fram mot
ønsket tilstand i transportsektoren, se kap.6 rammebetingelser. Det skal planlegges, bygges og
tilrettelegges, slik til at hele reisekjeder blir universelt utformet, med andre ord tilrettelagt for alle
grupper av reisende. De vegløsningene hvor en best oppnår måloppnåelse for dette, blir til ved felles
bidrag fra stat, fylkeskommune, kommuner og transportselskapene.
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I kommunedelplanleggingen skal en finne gode løsninger igjennom felles arbeid, se kap.3
organisering.
I NTP er det en egen kollektivtransportstrategi. I kommunedelplanen skal en søke å finne
vegløsninger som tilrettelegger for mindre bruk av privatbil og økt bruk av kollektiv.
Kollektivknutepunkt, med `park and ride` og `bike and ride`, er et konkret tiltak for å fremme en slik
ønsket utvikling.
9.3.3 Gang og sykkeltrafikk
Korridorenes avstand til sentrumsområder og boligfelt, samt plassering av de planskilte kryss, vil
utgjøre forskjeller. Mandal er Vest Agders sykkelby.
I NTP 2014‐23 har økt satsing på sykkel som transportmiddel en egen strategi. I kommunedelplanen
skal en søke finne vegløsninger som tilrettelegger for økt sykkelbruk, og vurdere konsekvensene de
ulike vegløsningene har for sykkelbruk.
9.3.4 Etappevis utbygging og tilpasning til eksisterende veg
I dag skjer vegbyggingen etappevis, delstrekning for delstrekning. De ulike vegløsningenes
mulighetene for å kunne bygges i etapper og trafikksikkert gjennomførbart og med god
samfunnsmessig gevinst, er derfor viktig at blir vurdert. Dette er en konsekvens som skal vurderes og
som kan utgjøre forskjeller mellom de alternative vegløsningene.

9.4 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse
De prissatte og ikke‐prissatte konsekvensene skal sammenstilles i henhold til metodikken i Håndbok
140 Konsekvensanalyser.
Alternativene skal rangeres og de ulike alternativenes grad av måloppnåelse skal drøftes.
9.4.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser
Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for de prissatte temaene. Dette
framstilles i en tabell der nåverdi for hvert prissatt konsekvenstema og hovedresultatene fra EFFEKT‐
beregningene vises.
Tabellen vil vise samfunnsøkonomisk nåverdi for en periode på 25 år, med den til en hver tid
gjeldende kalkulasjonsrente. Positive tall viser fordeler og negative tall viser ulemper for samfunnet. I
tabellen kommer det også fram netto nytte, netto nytte pr. budsjettkrone, internrente og første års
avkastning.
I tillegg til tabellen gis en kort verbal omtale av alternativene i forhold til hverandre, supplert med
grafiske illustrasjoner.
9.4.2 Sammenstilling av ikke – prissatte konsekvenser
Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for alle ikke‐prissatte temaer.
Sammenstillingen gjøres tabellarisk. For hvert alternativ klassifiseres temaenes samlede bidrag til
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netto nytte i én av følgende fire kategorier: (i) negativt, strider mot nasjonale mål, (ii) negativt, (iii)
nær null eller (iv) positivt. Alternativene rangeres. Vurderingene ledsages av forklarende tekst.
9.4.3 Sammenstilling av prissatte og ikke prissatte konsekvenser
Til slutt i den samfunnsøkonomiske analysen skal det gjøres en sammenstilling av prissatte og ikke‐
prissatte konsekvenser slik Statens vegvesens Håndbok 140 Konsekvensanalyser beskriver.
Sammenstillingen skal ha to steg:
1.
Vurdering av prissatte og ikke‐prissatte konsekvenser sammen for hvert alternativ
2.
Rangering av alternativene
Sammenstillingen som gjøres her tar for seg det som er analysert under prissatte eller ikke‐prissatte
konsekvenser. Det betyr at drøfting av prosjektets målsetninger ikke er med i denne
sammenstillingen.
Referansesituasjonen (Alternativ 0) skal være med i sammenstillingen i den grad dette gir relevans.
Det skal redegjøres for usikkerhet knyttet til vurderingene.
9.4.4 Drøfting av prosjektets måloppnåelse
Den samfunnsøkonomiske analysen vil ikke nødvendigvis fange opp alle målene. Det kan også være
vanskelig å lese måloppnåelsen ut av den samfunnsøkonomiske analysen. De ulike alternativenes
grad av måloppnåelse drøftes derfor i et eget kapittel.
I drøftelsen av målene skal følgende fremgå:
 Henvisninger til den samfunnsøkonomiske analysen der denne gir relevant informasjon for å
vurdere måloppnåelsen
 Eventuelle uønskede fordelingsvirkninger, dvs. en vurdering av om oppnåelse av målet i det
aktuelle planområdet fører til ulemper for andre områder
 Klargjøring av eventuell usikkerhet i vurderingen av måloppnåelse
Drøftingen av måloppnåelsen oppsummeres gjennom en rangering av de ulike alternativene ut fra en
samlet vurdering av hvor godt de oppfyller målene.
Konsekvensutredningen må måles opp mot prosjektets mål og delmål som er grunnlaget for det
endelige valget.

10 Anbefaling og oppfølgende undersøkelser
Statens vegvesen skal med grunnlag i de gjennomførte utredninger komme med en begrunnet
anbefaling til ansvarlig myndighet i Mandal kommune og Lindesnes kommune.
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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Statens vegvesen skal i konsekvensutredningen vurdere behov for, og eventuelt komme med forslag
til:
- Nærmere undersøkelser før gjennomføring av tiltaket
- Undersøke med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av tiltaket

11 Planprosess og framdriftsplan
NTP. Sitat s 88.
Den første del av planprosessen omfatter for de fleste prosjekt KVU og KS1. Dette reguleres av
Finansdepartementet ordning for sikring av konsept valg og gjelder blant annet for alle
samferdselsprosjekt over 750 mill.kr. (omtalt kap.6 rammebetingelser )
Planlegging etter dette skjer etter Plan og bygningsloven (PBL) og med kommunene som øverste
myndighet. Godkjente planer etter plan og bygningsloven er derfor en forutsetning for å
gjennomføre hovedtyngden av investerings‐ og vedlikeholdstiltakene på veg nettet.
Prosjekt som prioriteres i første fireårsperiode i Nasjonal transportplan skal som hovedregel være
vedtatt i kommuneplan eller kommunedelplan. Etter plan og bygningsloven kreves det en
reguleringsplan for gjennomføring større bygge – og anleggstiltak som kan få vesentlige virkninger
for miljø og samfunn.
Etter regjeringens syn er effektiv planlegging et avgjørende for å nå målene i Nasjonal transportplan
om framkommelighet, sikkerhet, miljø og universell utforming.
Det vil si at en kommunedelplan skal ta 3‐5 år.
Reguleringsplanlegging 1 ½ ‐2 år.
Det påfølgende planarbeidet fram til byggestart er ekstern kvalitetssikring av kostnadsanslag og ned
til ½ år og konkurransegrunnlag og anbudsprosess 1 år.
Grunnerverv tar erfaringsmessig 1‐2 år.

Fremdrift ikke avklart

11.1 Planprogram
Planprogrammet skal informere om rammevilkårene for kommunedelplanen (Kap.6) og målet med
planen og vegløsning for ny E39 (Kap.4)
Arbeidet med planprogrammet ble varslet tidlig i januar 2013 for dette prosjektet.
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Planprogrammet kan bidra til effektiv planlegging ved at planprogrammet begrenser antall
alternativer som skal utredes. Dette er gjort her og dokumentasjon for hva som er silt fra, er vedlagt i
egen rapport. se Kap.5 Silingsrapport.
Planprogrammet beskriver hva som skal utredes, ny vegløsning for E39 igjennom Mandal og fram til
Livold i Lindesnes. Standard og alle viktige elementer som tunneler, konstruksjoner, kryss og
samferdselsanlegg. ( Kap.8)
Arealbeslaget for ny E39 med nødvendige tilførselsveger og samferdselsanlegg er stort.
Planprogrammet beskriver et utvalg av mulige alternative vegløsninger. Vegløsningene beskrives ved
alternative korridorer for hovedveg og tilførselsveg, kryssplasseringer og plassering av
samferdselsanlegg (Kap.7.)
Med samferdselsanlegg mener vi her: kontrollplasser, driftssentral for funksjonskontrakter,
hvileplasser for tungbiltrafikken (truckstopp), kollektivknutepunkt, rasteplass og
massedeponi/massetak.
Planprogrammet beskriver hvilket beslutnings grunnlag som skal framlegges for å kunne velge beste
samfunnsmessige korridor. Det grunnlaget blir lagt i en konsekvensutredning. Hver korridor
konsekvensutredes og så sammenlignes/ vektes alternativene, opp mot hverandre. Planprogrammet
beskriver hva som skal konsekvensutredes og foreslår også utredninger / skisseprosjekter som kan gi
nødvendig beslutningsgrunnlag. ( Kap.9 ).
Planprogrammet beskriver hvem som skal medvirke i planleggingen og hvordan. Dette
planprogrammet er utarbeidet i samarbeid med kommunene i prosjekt E39 Lindelia‐Livold og etter
innspill mottatt fra planprogramoppstart i januar 2013 (se kap.3. organisering).
Statens vegvesen utarbeider forslag til planprogram som legges ut på høring i perioden medio
november 2013 til 10.01 2014, ref PBL §4.1 og §8.3 i min 6 uker.
Innspill og merknader blir behandlet og endelig planforslag blir så utarbeidet. Det endelige
planprogrammet blir sendt til de rette planmyndigheter som er Mandal og Lindesnes kommuner for
politisk behandling og vedtak.

11.2 Kommunedelplan med konsekvensutredning
Når forslaget til planprogram legges på høring, er det samtidig kunngjøring på oppstart av
Kommunedelplanen med konsekvensutredning, ref PBL §4.1.
Statens vegvesen utarbeider et forslag til plan med konsekvensutredning og med en anbefaling til
vegløsning. Arbeidet med dette vil skje i 2014.
Forslaget blir sendt til planmyndighet som er Mandal og Lindesnes kommuner. Blir
Kommunedelplanen med konsekvensutredningen akseptert av kommunene, legger kommunene den
ut til offentlig ettersyn. Statens vegvesen vil kommentere alle innkomne merknader og utarbeide
endelig forslag til Kommunedelplan for E39 Døle bro‐ Livold som oversendes kommunene for
sluttbehandling i 2015. (Se Kap.11.4 Framdriftsplan for Kommunedelplanen.)
Dersom vi innfrir denne framdriftsplanen vil kommunedelplanen ta 2 år og medregnet arbeidet med
planprogram 3 år.
Dette gir mulighet for å komme inn på handlingsplan i NTP 2018‐23.
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Kommunedelplan vedtak gir ikke grunnlag for innløsing av grunn. Det kan være viktig for grunneiere
og innbyggere å få framdrift, vedtatt reguleringsplan og avklaring for framtida. Usikkerheten som
hviler over grunneiere og eiendommer som blir liggende i vedtatt korridor, kalles «planskygge».

11.3 Videre arbeid
Reguleringsplanvedtak er en forutsetning for å få byggebevilgning over neste års statsbudsjett. En
reguleringsplan tar vanligvis 1 ½ ‐2 år å utarbeide. Godt arbeid i kommunedelplanen og
konsekvensutredningen, gir god kunnskap om den valgte korridor. Det kan bety en
effektiviseringsgevinst for reguleringsplanarbeidet , som er den planen der tiltakshaver, her Statens
Vegvesen, i detalj beskriver vegtiltaket, plassering og arealbehovet.
Tidspunkt for utarbeidelse av reguleringsplan kan avhenge av når prosjektet får bevilgning for
bygging.
Reguleringsplanen gir hjemmel til erverv av grunn som er nødvendig for gjennomføring av tiltaket.
Når reguleringsplan er vedtatt av de respektive kommunestyrer, kan grunnerverv starte. Dette vil bli
forsøkt løst gjennom minnelig avtaler og dialog.
Dersom det er oppdaget kulturminner som er automatisk fredet, er det som regel en forutsetning for
frigivelse at de blir gravd ut for at de kulturhistoriske verdiene blir dokumentert.
Dersom det foreligger bevilgning til bygging over NTP sine handlingsplaner og statsbudsjett, vil
videre arbeid fram til byggestart være å utarbeide detaljert konkurransegrunnlag som er grunnlaget
for en tilbudskonkurranse som skal være mellom flere entreprenører.

11.4 Informasjon og medvirkning i planprosessen
Plikten til informasjon og retten til medvirkning er forankret i plan og bygningslovens bestemmelser.
Medvirkning er en demokratisk rett. Medvirkning er nødvendig for at planen har kvalitet og er
kjent, slik at den blir vedtatt og tiltaket blir gjennomført uten for mange forutgående forsinkelser i
planprosessen. Forsinkelser fordi det dukker opp hindringer og oppgaver en har oversett.
Det er et mål for dette planarbeidet å involvere kommuneorganisasjonen og kommunens «borgere».
Se kap.3. Organisering.
Oppstart på planarbeidet var kunngjøring, etablering av forpliktende samarbeid med
kommuneorganisasjonen og involvering av «borgere» ved Idemyldringsdag 14.02.2013 i Buen
kulturhus.
Mandal kommune og Lindesnes kommune holdt folkemøter i juni og i august 2013. Mandal
Næringsforeningen i begynnelsen av september 2013.
Prosjektet har hatt jevnlig møter med Veggruppene og andre aktuelle grupper, i kommunene. Videre
har prosjektet tatt imot en rekke skriftlige og muntlige henvendelser. Forslag til traseer er tatt imot,
gjennomgått og bearbeidet igjennom hele året og helt fram til dette planprogram.
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Statens vegvesen gjennomfører flere tiltak for å sikre god informasjon og medvirkning. ( se høyre
kolonne i etterfølgende tabell kap.11.5)
Framdriftsplan etter plan og bygningslovens bestemmelser
Delstrekning E39 Døle bru- Livold ( Prosjekt E39 Lindelia-Livold)
Tid

MILEPÆLER

INNEN 2013
jan

DelMål: Milepæl: Utarbeide PLANPROGRAM
for kommunedelplan med KU
Oppstart med planprogram
Annonse aviser

jan
febr
juni

Etablert prosjektorganisasjon
Involvert Informert viktige Interesser
1 ste utvalg av korridorer -Enighet

juni
aug

Innspill publikum / interessegr.
Innspill «
«

juli
sept

Informert publikum
2dre utvalg av korridorer-Enighet

okt

Bestemt kooridorer som foreslås med i planprogrammet. Bl.a. møte m/veggruppene

15nov

Planprogram off. ettersyn /Oppstart KDP med KU. Kunngjøringsannonse. Utsending.
Nettsida m.m.
Informert publikum/interessegr.

Nov-des

Arbeidsoppgave /Møter

Samarbsgr., Koordineringsgr. 30.01
Idemyldringsdag Buen 14.02
Samarbeidsgr., Koordineringsgr 4.06

Samarbeidsgr., Koordineringsgr 4.06

Planprogram vært på høring i Vest Agder
Fylkeskommune

INNEN 2014

DelMål: Milepæl: Utarbeide Forslag til KDP
og KU
Høringsfrist over.
Alle uttaler mottatt.
Ferdig utarbeidet Forslag til planprogram
Samarbeidsgr,20.02Koordineringsgr.

febr
febr

Nærinfo2.juli.2013
Nærinfo3.sept.2013
Nærinfo4.nov.2013
Åpne kontordager
26.11 og 4.12

27.11 SAM, 3.12 fylkesutvalg og 1718.12 fylkesting

Endelig forslag til planprogram oversendt
Lindesnes og Mandalkommuner
Vedtatt planprogram Mandal
Vedtatt planprogram Lindesnes

Planutvalg/Kommunestyre Mandal og
Lindesnes

Juni
okt -nov

Informert publikum om KU arbeid
KU ferdig

Samarbeidsgr,16.10 Koordineringsgr.

des

Kommet fram til anbefaling korridor(er)

INNEN 2015
Jan-febr

MÅL: Milepæl: VEDTATT EN KORRIDOR
Informert Innspill fra publikum

Jan

Ferdig Endelig Forslag til KDP med KU

Febr,.mars

Nærinfo1.febr.2013
Mandal folkemøter
Lindesnes folkemøte

Nov-des

15.jan

Medvirkning

Nærinfo 5
Samarbeidsgr, 4.12 Koordineringsgr.
Veggrupper
Åpne kontordager

Informert publikum om sannsynlig beste korridor(er)

Nærinfo 6

Jan-febr

Informert Innspill fra publikum

Åpne kontordager

Jan

Ferdig Endelig Forslag til KDP med KU

Jan -febr
Febr.

KDP med KU sendt til kommunene
1 ste behandl av KDP m KU Lindesnes Vedtatt lagt på høring
Planprogram – Kommunedelplan med KU
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«

1 ste behandl av KDP m KU Mandal, Vedtatt lagt på høring

Mars,april,
mai *

KDP med KU på høring Utsending til
offentlig ettersyn 8 uker

Samarbeidsgruppemøter,
Koordineringsgruppa

Informasjon.Innspill.Publikum
Mai
Juni –sept
Sept-des

Nærinfo 7

Folkemøter

Høringsfrist over innspill behandlet og
Samarbeidsgruppemøter,
innarbeidet i Planforslaget.
Koordineringsgruppa
2dregangs behandling KDP m KU Lindesnes planutvalg
2dre gang behandling KDP M KU I Mandal planutvalg
Vedtatt Korridor for ny E39 fra Døle bru til
Kommunestyremøte Lindesnes
Livold.
Møte i Bystyret i Mandal

*Vil bli tilpasset Behandling i Fylkestinget

11.5 Opplegg for informasjon
Internett Prosjektet har egen internettside som man finner på:
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lindelialivold
På internettsiden vil informasjon fortløpende legges ut.
Annonser Høring/offentlig ettersyn av planer, bli annonsert i Fædrelandsvennen, Agderposten og
Stavanger Aftenblad, Lokalavisen for Mandal og Lindesnes, Søgne og Songdalen.
Folkemøter og åpne kontordager blir annonsert i Fædrelandsvennen og i lokalavisen for Mandal og
Lindesnes.
Alle annonser legges på Statens vegvesen sin nettside.
Nærinfo Det lages en informasjonsfolder, så kalte Nærinfo, som sendes alle husstandene innen
planområdet i høringsperioden for planprogrammet og eventuelt ved andre viktige milepæler.
Folkemøter og åpne kontordager
Statens vegvesen og kommunene informerer og organ om prosjektet på åpne møter i forbindelse
med høringer/offentlig ettersyn. Alle interesserte er velkommen på disse møtene. Dette vil bli
annonsert i avisene og på prosjektets internettside i forkant.
Andre møter med blant annet referanse grupper
Det blir avholdt egne møter med interesseorganisasjoner eller Statens vegvesen stiller opp på
invitasjon på invitasjon til møter.
Facebook www.facebook.com/e39sorlandet
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11.6 Muligheter for medvirkning

Idemyldringsdag 14.02.2013.. Buen kulturhus
Gruppa,: regional vekst i arbeid. Gruppeleder : Jon.P. Knudsen fra UiA

Foto : SVV –Jo Vegard Aardal

Prosjektet har forsøkt å ha lav terskel for at alle som har spørsmål, innspill og meninger om ny E39
skal kunne henvende seg til Statens vegvesen. Det er stor politisk vilje for ny E39. Det er et stort
positivt engasjement politisk, i næringsliv, interesseorganisasjoner og i hele befolkningen i regionen,
for å få bygd ny E39.
Motorveg krever stort arealbeslag som berører mange og betyr store inngrep. Dette betyr også
negative endring for de som blir direkte berørt av ny veg.
Prosjektet har lagt vekt på å informere og medvirke til å opplyse og gi folk trygghet for at Statens
vegvesen er en samfunnsaktør som vet å ivareta de mange interesser som berøres ved et slikt
omfattende felles samfunnstiltak. Videre at vi ivaretar enkeltmenneskers liv og eiendom som blir
berørt.
Arbeidet med planprogrammet ble kunngjort i første uka i januar.
Prosjektet startet umiddelbart med `innsamling` og kartlegging av mulige traseer.
I februar 2013 ble det invitert til Idemyldringsdag i Buen kulturhus. Invitasjon ble spesielt sendt til
politikere, ideelle organisasjoner og næringslivsorganisasjoner. Videre var samarbeidspartnere i
prosjektorganisasjonens koordineringsgruppe og eksterne samarbeidsgruppe invitert.
Idemyldringsdagen var arrangert for å involvere og engasjere og få en `kick –off` for samarbeidet og
planarbeidet. Tema som spesielt ble tatt opp var traseer, kryss, ressurser og regional vekst.
Planprogram – Kommunedelplan med KU
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Rapport fra Idemyldring 14.02.2013, ligger på prosjektets nettside.
Ungdomsprosjektet. På Idemyldringsdagen 14.02 2013 ble det framhevet som en svakhet i
planleggingen at det er de «godt voksne» i befolkningen som blir mest involvert i planleggingen og at
barn og unge, som skal bruke vegen i framtida ikke blir involvert. Dette var beveggrunnen for at
prosjektet tok initiativ til et ungdomsprosjekt med 3 videregående skoler i E39 Lindelia ‐ Livold.
Dette året gjennomføres som del av skoleåret 2013/2014 prosjekter på Søgne Videregående skole,
Mandal videregående og Lister videregående, avdeling Lyngdal.

Ungdomsprosjektet, her Mandal VGS. Oppstart undersøkelse : Ny E 39 og næringslivet .Foto: SVV –
Samir Kolukcija

12 Vedlegg
12.1 Oversiktskart med anbefalte korridorer
(I samsvar med planprogrammet kap.6.)

12.2 Plan som viser anbefalte linjer på gjeldende kommuneplaner
12.3 Silingsrapport
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SAKSPROTOKOLL
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

13103044
Diderik Cappelen

Saks an
1 Hovedutval for samferdsel, areal o milo
2 F Ikesutval et
:3 F Ikestin et

Møtedato
27.11.2013
03 12"2013
17.12.2013

Saknr
104/13
152/13
91/13

Kommunedelplan for ny E39 Lindelia - Livold. Melding om oppstart av
planarbeid og høring av planprogram

Fylkestinget har behandlet saken i møte 17.12.2013 sak 91/13
Møtebehandlin
Representanten Limmesand Hellestøl ble permittert før behandlingen av saken.
Det var dermed 33 medlemmer tilstede under behandlingen.
Representanten Helge Sandåker fremmet (Ap)følgende endrings/tilleggsforslag til pkt 4:
I første setning erstattes "bør" med "må"
Ny setning etter første setning: En vil da kunne gå rett på reguleringsplan

Lindelia-

Døle bro.

Tillegg til slutt i punktet

og for å sikre helhetlig planlegging

av E39 fra Kristiansand

til Stavanger.

Representanten Stein Inge Dahn (V) fremmet følgende forslag til 3. kulepunkt i
punkt 2:
Konsekvenser

for industri- og havneområdet

Jåbekk-Strømsvika.

Voterinq
Punkt 1, 3, 5, 6 og 7 i fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Aps forslag ble vedtatt med 20 mot 13 stemmer (H(8), KrF (5)).
Venstres forslag ble vedtatt med 17 mot 16 stemmer (FrP (1), KrF (6) Sp(1), 1-1(8))
Vedtak
Pkt. 1
Vest-Agder fylkeskommune ser det som svært positivt at det nå er satt i gang arbeid
med helhetlig planlegging av ny E39 på strekingen Døle bro- Livold. Prosjektet
Lindelia —Livold ligger inne i NTP 2014-2023 med oppstart 2018-23. Det er
avgjørende at fremdriften i planarbeidet legges opp slik at oppstart i 2018 er mulig.

Pkt.2
Forslag til plan- og utredningsprogram, herunder valg av alternative veikorridorer.
vurderes i det vesentlige å være dekkende for planarbeidet. Vest-Agder
fylkeskommune vil imidlertid be om at plan-/utredningsprogrammet presiseres og
suppleres for følgende forhold:
Vurdering av og forslag til avbøtende tiltak knyttet til støy for nærliggende
friluftsområder
Konsekvenser for Mandal sentrum (jf. avstand til ny vei)
Konsekvenser for industri- og havneområdet Jåbekk-Strømsvika.
Pkt. 3
Vest-Agder fylkeskommune vil påpeke at de nå skisserte veikorridorene kan komme i
konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser på følgende punkter:
Sandnes og Ime gård (kulturminnevern)
Postveien nordøst for Fasselandsvannet (kulturminnevern m.m.)
Strandsonen langs Fasselandsvannet (landskap m.m.)
Fylkeskommunen vil ta endelig stilling i saken når det fremlegges et konkret
planforslag med tilhørende konsekvensutredning.
Pkt. 4
Vest- Agder fylkeskommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre
østover, må Lindelia betraktes som et fikspunkt. En vil da kunne gå rett på
reguleringsplan Lindelia-Døle bro.
Dette av hensyn til å sikre muligheten til rask forsering av etappen Lindelia- Dele bro
(strekningen forbi Trysfjorden), og for å sikre helhetlig planlegging av E39 fra
Kristiansand til Stavanger.
Pkt. 5
Vest-Agder fylkeskommune legger til grunn at det gode samarbeidet så langt i
prosessen fortsetter ved at fylkeskommune tas med også i den videre
planprosessen. Det tas i så måte forbehold om at det vil bli knyttet ytterligere
merknader og innspill til saken i den videre planprosessen.
Pkt 6
Tiltakshaver bes om å nyttiggjøre seg de øvrige merknader og kommentarer som
fremgår av saksutredningen.
Pkt 7
Fylkestinget anmoder Lindesnesregionen om å igangsette vurdering av prinsipper for
en Lindesnespakke, jfr. fylkestingsvedtak 51/13.
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VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE
at ceriehgas
yot

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

13/03044-14
Diderik Cappelen

Saksgang
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø
2 Fylkesutvalget
3 Fylkestinget

Møtedato
27.11.2013
3.12.2013
17.12.2013

KOMMUNEDELPLAN FOR NY E39 LINDELIA - LIVOLD. PARSELL 1
LIVOLD DØLE BRO. MELDING OM OPPSTART AV PLANARBEID
OG HØRING AV PLANPROGRAM
Fylkesrådmannens forslag til vedtak:
Pkt. 1
Vest-Agder fylkeskommune ser det som svært positivt at det nå er satt i gang arbeid
med helhetlig planlegging av ny E39 på strekingen Døle bro- Livold. Prosjektet
Lindelia —Livold ligger inne i NTP 2014-2023 med oppstart 2018-23. Det er
avgjørende at fremdriften i planarbeidet legges opp slik at oppstart i 2018 er mulig.
Pkt.2
Forslag til plan- og utredningsprogram, herunder valg av alternative veikorridorer,
vurderes i det vesentlige å være dekkende for planarbeidet. Vest-Agder
fylkeskommune vil imidlertid be om at plan-/utredningsprogrammet presiseres og
suppleres for følgende forhold:
Vurdering av og forslag til avbøtende tiltak knyttet til støy for nærliggende
friluftsområder
Konsekvenser for Mandal sentrum (jf. avstand til ny vei)
Pkt. 3
Vest-Agder fylkeskommune vil påpeke at de nå skisserte veikorridorene kan komme i
konflikt med nasjonale eller viktige regionale interesser på følgende punkter:
Sandnes og lme gård (kulturminnevern)
Postveien nordøst for Fasselandsvannet (kulturminnevern m.m.)
Strandsonen langs Fasselandsvannet (landskap m.m.)
Fylkeskommunen vil ta endelig stilling i saken når det fremlegges et konkret
planforslag med tilhørende konsekvensutredning.
Pkt. 4
Vest- Agder fylkeskommune vil allerede nå signalisere at for planlegging videre
østover, bør Lindelia betraktes som et fikspunkt. Dette av hensyn til å sikre
muligheten til rask forsering av etappen Lindelia- Døle bro (strekningen forbi
Trysfjorden).
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Pkt. 5
Vest-Agder fylkeskommune legger til grunn at det gode samarbeidet så langt i
prosessen fortsetter ved at fylkeskommune tas med også i den videre
planprosessen. Det tas i så måte forbehold om at det vil bli knyttet ytterligere
merknader og innspill til saken i den videre planprosessen.
Pkt. 6
Tiltakshaver bes om å nyttiggjøre seg de øvrige merknader og kommentarer som
fremgår av saksutredningen.
Vedlegg:

Forslag til planprogram
Oversiktskart som viser ulike planleggingskorridorer
Silingsrapport

SAKSOPPLYSNINGER
Statens vegvesen har i ekspedisjon av 15.11.13 oversendt melding om oppstart av
kommunedelplanarbeid, samt forslag til planprogram for ny E39 på strekningen
Livold (Lindesnes) til Døle bro (øst i Mandal kommune v/kryss E39/FV 459).
Vegvesenet har hatt en stram fremdrift for å rekke utsending av planprogram for
behandling av saken i fylkestingets møte 17-18.12.13. Vi har underveis i prosessen
mottatt diverse kartmateriale og foreløpig utkast til planprogram. Endelid planprogram
ble imidlertid mottatt 15.11.13. altså samme dato som denne saken går i trykken. Det
vil si at det kan forekomme feil og mangler i saksfremlegget som skyldes at vi ikke
har hatt tid til å gå fullstendig gjennom det endelige planprogrammet. Eventuelle
feil/suppleringer vil bli ettersendt eller lagt frem ved behandling av saken.
Det nå fremlagte planprogrammet gjelder den vestre parsellen av veianlegget Livold
—Lindelia (Søgne). Planprogram for parsellen Døle bro o østover vil ventelig bli lagt
frem våren 2014.
Prosjektet inngår i Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 som en del av
strekningen E 39 Lindelia —Oftedal med oppstart i 2018-2023.
Prosjektet vil antakeligvis bli gjennomført i flere utbyggingsetapper.
Noen nøkkeltall og begreper:
Lengde på parsellen (dagens vei): Ca. 27 km
Lengde på parsellen (ny vei): Ca. 24 km (vil avhenge noe av valg av alternativ):
Standard: StandardklasseH8 —firefelts motorvei (som E 18 Kristiansand—Grimstad)
Veibredde: 20 meter inkl. veiskulder
, Dimensjonerende hastighet: Veien planleggesfor skiltet hastighetpå 100km/t, men det
legges opp til at kurvaturen skal muliggjøre høyere skiltet hastighet.

' Fast unkt/fiks unkt: Dette er punkter langs den planlagte veien der alle aktuelle
alternativer møtes. Disse punktene vil samtidig være naturlige slutt-/startpunkter for en
eventuell etappevis gjennomføring av anlegget. I det nå foreliggende planarbeidet er
følgende steder valgt som fastpunkter: Livold (Lindesnes), Reibakken v/Klev (Mandal). Døle
bro (Kryss E39/FV 459).
Veikorridorer: TrasSne som er angitt på karlet viser ikke eksakte veitraseer. men må på
' dette stadiet betraktes som planleggingskorridorer dels med betydelig større bredde enn
selve veien. Der planleggingskorridoren er spesielt bred er detle markert med ruteskravur på
oversiktskartet.
Krvssløsninoer: Alle kryss planlegges som fullverdige planskilte motorveikryss med
mulighet for av- og påkjøring fra begge retninger. Avstanden mellom kryssene bør ikke være
' lenger enn ca. 3 km. Det planlegges følgende kryss på strekningen:
Livold (betjening av Lindesnes sentrum samt FV 460)
Reibakken (Mandal vest)
Mandal S (øst for Mandalselva)
Døle bro (befiening av FV 459 mot Holum/Marnardal)
Kollektivknute unkt: Det legges opp til etablering av kollektivknutepunkt på Livold og ved
kryss ny E39/FV 460 (Mandalkrysset). Forholdet til kollektivtrafikken vil bli nærmere utredet i
den videre planprosessen.
Tunneler: Alle tunneler planlegges med doble løp, der ett løp beny[tes til evakuering/redning
ved en eventuell ulykke inne i tunnelen. Ved en ulykke stenges følgelig beocie tunnelløpene.
Det viI si at på strekninger med tunneler over en viss lengde må det etableres omkjøringsvei.
Statens vegvesen er generelt tilbakeholdne når det gjelder å bygge for lange tunneler
grunnet kostnader knyttet til bl.a. vedlikehold.
Fylkeskommunen
har vært involvert i de innledende faser av planprosessen gjennom
administrativ deltakelse i ekstern arbeidsgruppe, samt administrativ og politisk

deltakelse i koordineringsgruppen.
Det har i de forberedende fasene av prosessen vært vurdert flere ulike
trasalternativer. Enkelte av alternativene er forkastet grunnet åpenbare konflikter
med eksisterende bebyggelse, arealbevarende interesser eller kostnader. Det legges
fra vegvesenets side ikke opp til å foreta nærmere utredninger av de forkastede
alternativene. Ett eller flere av de til nå forkastede alternativene kan på grunnlag av
innspill i denne høringsrunden likevel bli inntatt i den videre prosessen.
De til nå forkastede alternativene er redegjort nærmere for i vedlagte silingsrapport.
Vegvesenet foreslår at man i den videre planprosessen konsentrerer seg om et visst
antall alternative korridorer som vil bli gjenstand for konsekvensutredning som vil
belyse ulike tema som prissatte konsekvenser, kollektivtrafikk, kulturmiljø,
friluftslivsinteresser. naturmiljø, landskapsbilde m.m.
Endelig plan- og utredningsprogram vil, på grunnlag av innspill og merknader i
høringsfasen, bli fastsatt av de respektive kommunene på strekningen —Mandal og
Lindesnes.
Vi vil nedenfor kort orientere om de ulike alternativene/korridorene som foreslås
utredet videre (det vises forøvrig til vedlagte planprogram som redegjør nærmere for
alternativene)

Parsellen Livold —Reibakken (strekningen gjennom Lindesnes kommune):
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Kartet viser kun de overordnete prinsippene for planlagte korridorer. For nærmere
detaljer vises til eget kart som vedlegges saken.

Grønn korridor. Går dels i tunnel fra Livold for deretter å krysse Audnadalen i bro ved
Kragstadmoen. Tunnel gjennom Kongskniben og videre stort sett i dagen til
nåværende E39 ved Reibakken.
Blå korridor. Går dels i tunnel fra Livold for deretter å krysse Audnadalen i bro nord
for Kragstadmoen. Tunnel gjennom Kongskniben som munner ut på eksisterende
E39 ved Tredal. Traseen følger deretter dagens E39 på sydvestsiden av
Fasselandsvannet frem til kryss Reibakken.
Rød korridor. Som blå korridor frem til Tredal. Veien følger derfra nordestsiden av
Fasselandsvannet frem til Reibakken. Langs nordsiden av Fasselandsvannet er
planleggingskorridoren svært bred, men det er foreløpig skissert to varianter der den
ene ligger i traseen til den gamle postveien mens den andre følger strandkanten
langs vannet.
Parsellen Reibakken —Døle bro (strekningen gjennom Mandal kommune):
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Kartet viser kun de overordnete prinsippene for planlagte korridorer. For nærmere
detaljer vises til eget kart som vedlegges saken.

Grønn korridor søndre alternativ . Veien går i dagen frem til heia nord for Vestre
Skogsfjord for deretter å gå i lang tunnel under Hålandsheia frem til Mandalselva.
Kryssing ved Sandnes. Deretter vei i dagen med kryssing (bro) av Aurebekkvannet i
syd. Deretter vei i dagen vest for Skagestadvannet frem til fikspunkt Døle bro.
Blå korridor midtre alternativ . Som grønn trase men med nordligere tunneltrase
gjennom Hålandsheia. Kryssing av Mandalselva ved Støa. Vei i dagen med kryssing
av Aurebekkvannet i nord. Deretter sammenfallende trase som grønn korridor frem til
Døle bro.
Rød korridor nordre alternativ I motsetning til blå og grønn korridor går denne
korridoren i dagen nord for Hålandsheia for deretter å krysse Mandalselva ved
Stusvik. Videre trase nord for Aurebekkvannet for deretter å møte de øvrige
korridorene vest for Skagestadvannet (Hovåsen). Rød korridor er i det vesentlige
sammenfallende med trase i gjeldende kommuneplan for Mandal.

Tilførselsveier

—

tiltak på eksisterende veinett
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Lilla stiplet linje viser alternative losninger for veitilkobling til FV 460

Ved Vigeland vil det bli vurdert ulike løsninger for tilkobling av FV 460 direkte til
eksisterende E39. Hensikten er å unngå at tungtrafikk i retning Spangereid må kjøre
via Vigeland sentrum. Ett alternativ er å etablere en direkte påkjøringsrampe fra FV
460 der denne går under dagens E 39. Alternativt vil det bli vurdert å bygge ny bro
over Audna med tilkobling til FV 407 mot Tjøm.
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Mandal —hovedatkomst
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Lilla linje viser hovedtilførselsvei fra ny E39 til Mandal sentrum

Hovedatkomst til Mandal vil skje fra krysningspunkt mellom ny E 39 og FV 455.
Søndre del av FV 455 vil bli omlagt etter to hovedalternativer. Planleggingskorridoren
er imidlertid svært bred (ruteskravur) og det vil bli vurdert ulike løsninger på
strekningen. Det vil bli vurdert tilknytning til FV 230 mot næringsområdene på
Jåbekk/Strø msviga.
Mandal —vestre tilkn nin
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Lilla linje viser strekning langs Skogsfiorden der det vurderes ulike tiltak.

Det vil i planprosessen bli vurdert ulike tiltak langs eksisterende E 39 fra kryss
Reibakken og østover langs Skogsfjorden bl.a. med sikte på bedring av
trafikksikkerheten.

Vurderinger
Innledningsvis bemerkes at vi ser det som meget positivt at det nå er igangsatt
planarbeid for en lengre strekning av E39. Vi vil også gi vegvesenet honnør for å ha
gjennomført et godt arbeid i forbindelse med utarbeidelse av plan- og
utredningsprogram med tilhørende alternative veikorridorer.
I regionplan 2020 heter det følgende:
Riksvegnettet består av E18, E39, RV9 og RV 41. Det er et overordnet mål å få
bygd ut disse veiene med en standard som sikrer god fremkommelighet,
trafikksikkerhet og gode miljøforhold.

En oppgradering av stamveien gjennom fylket vil være en viktig forutsetning for å
videreutvikle et konkurransedyktig næringsliv og sikre bosetning i hele regionen.
Fylkeskommunens overordnete interesser i planarbeidet vil være knyttet til følgende
forhold:
Stamveiens betydning for regional utvikling (stedsutvikling, arbeidsmarked,
bolig- og næringsutvikling)
Trafikksikkerhet
Kollektivtrafikk
Gode vilkår for gående og syklende
Regionale friluftsinteresser
Landskapshensyn
Kulturminnevern
Fremtidige kostnader for fylkeskommunen knyttet til fylkesveinettet
Det overordnete spørsmålet for fylkeskommunen på dette stadiet i planprosessen blir
om det fremlagte planprogrammet anses dekkende slik at ovennevnte tema kan
belyses og ivaretas på en god måte videre i prosessen.
Det er ikke meningen at en skal gå inn i detaljene knyttet til de ulike
alternativene/korridorene nå. De ulike trasealternativene som til slutt måtte bli valgt vil
bli grundig utredet i det videre planarbeidet og utredningene vil følge saken når det
legges frem et konkret planforslag til høring.
Dersom fylkeskommunen har merknader av overordnet karakter knyttet til de enkelte
trasene nå, bør imidlertid dette spilles inn allerede på dette stadiet i planprosessen.
Videre vises til forskrift om konsekvensutredninger § 7 der det heter at dersom
fylkeskommunen og andre berørte høringsinstanser på grunnlag av forslag til
planprogram vurder at tiltaket kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige
regionale hensyn, skal dette fremgå av heringsuttalelsen.
Planprogrammet vil etter dette bli gjennomgått som følger:
Er valg av alternative korridorer dekkende for planarbeidet, eller bør andre
korridorer utredes?
Konkrete (overordnete) merknader til de enkelte korridorene
Er de utredningene det legges opp til, dekkende for planarbeidet?
Tilførselsveier —tiltak på eksisterende veinett
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Val av alternative korridorer
Etter fylkesrådmannens vurdering er de nå foreslåtte alternative korridorene
dekkende for planarbeidet. Fylkesrådmannen kan altså ikke se at det er behov for å
utrede flere korridorer enn de som nå er valgt.
Alle korridorene vil etter fylkesrådmannens vurdering ivareta den overordnete
målsetningen om å sikre en trygg og effektiv hovedtransportåre gjennom fylket. Selv
om de ulike alternativene varier noe i lengde, vil dette i praksis spille liten rolle når det
gjelder reell reisetid.
De ulike korridorene/alternativene vil imidlertid kunne variere når det gjelder
kostnader og ikke prissatte konsekvenser (miljø og friluftsliv m.m.). Dette er forhold
som vil bli nærmere belyst i den etterfølgende planprosessen med tilhørende
utarbeidelse av konsekvensutredning.
Konkrete merknader til de enkelte korridorene —herunder
forhold til nasbnale o vikti e re ionale hens n

otensielle konflikter i

Et motorveianlegg av den stø rrelse og omfang det her er tale om vil nødvendigvis
måtte berøre en rekke arealbevarende interesser. Det vil ikke være mulig å komme
fem til en økonomisk og praktisk gjennomførbar veiløsning uten at noen hensyn må
vike.
Sett i lys av dette er det kun de helt overordnete forhold som vil bli omtalt nedenfor.
Nord for Fasselandsvannet
(Lindesnes) sammenfaller en variant av rød korridor med
den gamle postveien som i dag benyttes til gang- og sykkelvei (sykkelrute 1). En
annen variant av rød korridor går dels i strandkanten langs Fasselandsvannet. Begge
alternativene vurderes som meget konfliktfylte og da særlig varianten som løper
sammen med den gamle vestlandske hovedvei (postveien). Postveien er en av de
best bevarte gamle kjøreveier i Vest-Agder og innehar både kulturminne- og
friluftsinteresser av regional karakter. I tillegg innehar postveien er viktig regional
funksjon som transportåre for myke trafikanter, men dette forholdet kan løses ved å
tilrettelegge for en ny gang- og sykkelvei som erstatning for den som går tapt.

Vi er i utgangspunktet noe i tvil om hensiktsmessigheten av å ta med denne
korridoren. Dette grunnet konfliktpotensialet sammenholdt med at blå trase synes å
ivareta de samme transportmessige hensynene.
Vegvesenet ønsker Imidlertid å ha med denne korridoren for å sikre et bredest mulig
sammenligningsgrunnlag mellom de ulike traseene.
Vi tar dette til etterretning og vi vil ikke motsette oss at korridoren blir nærmere
utredet. Fylkeskommunen vil ta endelig stilling i saken når det er fremlagt
konsekvensutredning og der alternativet er vurdert opp mot de andre alternativene
på den aktuelle parsellen.
Vi forutsetter at for alle løsninger som berører sykkelrute 1 må det vises alternativ(e)
trase(er) for denne.
Grønn trase over Mandalselva, slik den nå er skissert, vil passere like syd for
Sandnes gård. Våningshuset på Sandnes qård som er datert til 1647-48 er antatt å
være et av Mandals eldste hus og er vurdert å være i fredningsklasse. Selv om den

nye veien ikke fysisk vil berøre bebyggelsen, kan veianlegget indirekte føre til en
forringelse av verneverdien.
Vi mener det er viktig å få utredet også et søndre alternativ gjennom Mandal og vil
ikke motsette oss at grønn korridor tas med i planprogrammet.
Det er imidlertid viktig at en i den videre prosessen søker å komme frem til en løsning
som i minst mulig grad påvirker verneverdien til Sandnes gård. Det vises her også til
at planleggingskorridoren er satt svært bred på stedet.
Fylkeskommunen vil ta endelig stilling i saken når det er fremlagt
konsekvensutredning og der alternativet er vurdert opp mot de andre alternativene
på den aktuelle parsellen.
Tilførselsveier fra ny E39 til Mandal sentrum vil kunne berøre Ime qård. Dette er en
av de eldste gårder i Mandal med mange gårdstun og kulturminner. Det er viktig at
hensynet til Ime gård vurderes nøye i den videre planprosessen. Og at det legges
opp til tilførselsvei som i minst mulig grad berører kulturminneinteressene i dette
området.
Er utrednin ene det le

es o

til dekkende for

lanarbeidet?

Utredningsprogrammet, som er basert på standard prosedyre for planlegging av
større veianlegg, redegjør på en god måte for hvilke tema som skal utredes og
utredningsprogrammet er etter fylkesrådmannens vurdering i det alt vesentfige
dekkende for planarbeidet. Utredningsprogrammet bør imidlertid spisses og
presiseres nærmere for følgende forhold:
Ingen av de foreslåtte korridorene vil komme i direkte konflikt med de stø rre
sammenhengende friluftsområdene på hhv. Hålandsheia (Mandal) og Herstøl
(øst for Vigeland). Områdene kan imidlertid bli indirekte berørt i form av støy
og barrierevirkning. Utredningsprogrammet bør spisses slik at det konkret
fremgår at det skal vurderes/foreslås avbøtende tiltak også når det gjelder
støy.
I Mandal vil valg av trase kunne få betydning for sentrumsområdet, jf.
avstandsproblematikk mellom byen og ny vei. Dette forholdet bør utredes
nærmere i den videre prosessen.
Tilførselsveier —tiltak å eksisterende veinett
Det bør legges vekt på stø rst mulig grad av "ombruk" av det eksisterende
sekundærveinettet. Dette av hensyn til å holde totalkostnadene for veianlegget nede,
samt av hensyn til fremtidige vedlikeholdskostnader knyttet til "parallelle" veitraseer.
Det å utnytte eksisterende veinett best mulig vil også kunne ha en positiv effekt rent
miljømessig (gjenbruk av ressurser).
I Lindesnes vil det bli utredet ulike løsninger med sikte på å unngå at tungtrafikk mot
Spangereid kjører via Vigeland sentrum. Vi vil allerede nå signalisere at løsningene
med ny sekundærbro over Audna synes unødig omfattende og kostnadskrevende.
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Andre forhold —videre

rosess

Som nevnt under saksopplysningene har fylkeskommunen vært involvert i de
innledende fasene av prosessen gjennom deltakelse i ekstern arbeidsgruppe og
koordineringsgruppen. Vi legger til grunn at det gode samarbeidet så langt i
prosessen vil fortsette ved at nevnte samarbeidsfora videreføres i den videre
prosessen.
Det vil ultimo 2013/primo 2014 bli lagt frem planprogram for deletappen fra Døle bro
via Trysfjorden og østover. Vi legger til grunn at det i denne forbindelse vil være av
betydning å komme frem til planer som muliggjør rask forsering av etappen Lindelia Døle bro. Dette for å unngå kostnadskrevende rassikringstiltak langs Trysfjorden.
Vi vil ut fra dette allerede nå signalisere at Lindelia bør betraktes som et fikspunkt.

Økonomiske konsekvenser
Planarbeidet gir i seg selv ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen.
Utbygging av den nye stamveien finansieres av en kombinasjon av bompenger og
statlige midler. Tilsvarende legger vi til grunn at dette også gjelder bygging av
nødvendige tilforselsveier.
Tilførselsveiene vil imidlertid i ettertid få status som fylkesveier og fylkeskommunen
vil følgelig overta drifts- og vedlikeholdsansvaret for disse veiene. De løsninger for
tilførselsveier som måtte bli valgt vil dermed få økonomiske konsekvenser for
fylkeskommunen i fremtiden.
Kristiansand, 15. november 2013

Kristin Tofte Andresen
fylkesrådmann
Kenneth Andresen
avdelingsleder/enhetsleder

