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Forord 
 

Reguleringsplanen utarbeides i regi av Nye Veier AS som er et fullt ut statlig eid 

aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde 

viktige hovedveier.  

 

Nye Veier ønsker å være en effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig, 

kostnadseffektiv utbygging og drift av hovedveiene de har ansvar for. Denne infrastrukturen 

vil styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere 

veitransport. 

 

Utbygging av ny E39 mellom Kristiansand og Stavanger er en av de fire hovedstrekningene i 

Nye Veiers veiportefølge.  

 

E39 er en europavei som går fra Trondheim, via Bergen og Stavanger til Kristiansand, her 

går den videre via ferje til Danmark. I Kristiansand møter E39 E18, som kommer fra Nord-

Irland og går via Oslo til St.Petersburg. Veien er derfor av stor betydning for Sør-Norge.  

Delparsellen Søgne øst – Mandal øst er en av to deler i delstrekningen fra Kristiansand vest 

til Mandal øst.  

 

 
Figur 1-1: Illustrasjon nye E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst (www.nyeveier.no). 

 

For delparsellen Søgne øst – Mandal øst er det utarbeidet en detaljregulering. 

Planleggingsleder fra Nye Veier har vært Jon Terje Ekeland.  

 

Reguleringsplanen er utført av Sweco Norge AS med Karl Arne Hollingsholm som 

oppdragsleder.  
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 Innledning 

Planbeskrivelsen beskriver reguleringsplan for ny firefelts motorvei E39 gjennom Søgne 

kommune fra Volleberg og et stykke inn i Mandal kommune ved Mjåvann skytebane. 

Veiprosjektet E39 fra Søgne Øst til Mandal Øst er 14 km langt. 

 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets veileder T-1490 Reguleringsplan, og 

sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert).  

 

Denne reguleringsplanen, sammen med reguleringsplan for E39 Kristiansand vest – Søgne 

øst, danner første del av flere reguleringsplaner på hovedstrekningen fra Kristiansand til 

Lyngdal. Formålet med denne reguleringsplanen er å bidra til utbyggingen av ny E39 fra 

Kristiansand øst til like øst for Døle bru i Mandal kommune. 

 

 
Figur 1-2: Illustrasjon over hovedstrekning fram til Lyngdal med utsnitt av både omtalt delparsell og delparsell i øst, som nå 
reguleres (DesignVEI 001 001). 

Framlagt planmateriale består av følgende dokumenter: 
Reguleringsplankart i målestokk 1:2000 (A1), datert 06.01.2017 (vedlagt) 
Reguleringsbestemmelser, datert 06.01.2017 (vedlagt) 
Planbeskrivelse, datert 06.01.2017 (dette dokumentet)  
Tegningshefte, datert 06.01.2017 (vedlagt)  
Innkomne merknader med kommentarer, november 2015 (vedlagt) 
Innkomne merknader med kommentarer, mai 2016 (vedlagt) 
Innkomne merknader med kommentarer, november 2016 (vedlagt) 
 

Planbestemmelser og plankart vil være de juridiske dokumentene i saken, planbeskrivelsen 

beskriver tiltaket og andre vedlegg beskriver fagspesifikt hvordan tiltaket er tenkt løst.  

Plandokumentet kan lastes ned på:  

 

http://www.nyeveier.no/veiprosjektene/e39krsv-man/ 
  

http://www.nyeveier.no/veiprosjektene/e39krsv-man/
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 Sammendrag 

E39 er hovedtransportåren for biltrafikk gjennom Søgne kommune mellom Kristiansand og 

Stavanger. Vegen har en viktig transportfunksjon både for lokal, nasjonal og internasjonal 

trafikk. Denne reguleringsplanen er sammen med reguleringsplan E39 Kristiansand vest – 

Søgne øst, de to første reguleringsplanene Nye Veier gjennomfører på strekningen E39 

Kristiansand – Ålgård   

 

Hensikten med planen er å regulere firefelts motorveg mellom Volleberg i Søgne og Mjåvann 

i Mandal. Vegen er del av hovedvegforbindelsen mellom Kristiansand og Stavanger på sør- 

og sørvestlandet. Målet med planen er bl.a. å øke trafikksikkerheten, få økt fremkommelighet 

gjennom økt kapasitet samt å oppnå miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes 

utenom sentrumsområder. 

 

Gjennom prosessen har det vært gitt informasjon om arbeidet gjennom ulike former for 

medvirkingsprosesser, som orienteringsmøter og varsling gjennom ulike former for medier. 

 

Reguleringsplanen forholder seg til overodnede nasjonale og regionale planer, så vel som 

kommunale planer. Denne planen overlapper og påvirker gjeldene reguleringsplaner. 

Overlappende planer ivaretas i bestemmelser og beskrives i planbeskrivelsen. 

 

2.1 Eksisterende forhold 

E39 har fire felt mellom Volleberg og Tangvall, bygget som H5-veg (H5-veg defineres som 

en veg dimensjonert for trafikk mellom 6000 – 12000 kjøretøy i døgnet, 90 km/t og med 

midtdeler) med gjennomgående forbikjøringsfelt og ferdigstilt i 2014. Vest for Tangvall 

fortsetter E39 som en smal to-felts vei. Vegen mellom Lindelia og Døle bru rundt Trysfjorden 

er smal, bratt og rasutsatt.  

 

Eksisterende terreng er for det meste kupert skogsterreng. Landskapsbildet karakteriseres 

av en intakt og svært variert landform som danner romlige strukturer, daler og åser. Enkelte 

daler som Dyredalen og fjordrom som Trysfjorden danner større og mer sammenhengende 

romstrukturer i planområdet. Deler av området er mye brukt til friluftsliv.  

 

Eksisterende næringsområde på Lohnelier berøres direkte av planen, samt enkelte boliger 

og hytter. Det bor barn og unge i influensområdet for planen. De største boligområdene er 

Vedderheia og Volleberg. I tilknytning til boligområdet på Vedderheia er det barnehage, skole 

og idrettsanlegg. 

 

Søgne er ei bygd med lange historiske røtter. En rekke arkeologiske funn fra steinalder, 

bronsealder og jernalder forteller om relativt omfattende aktivitet og bosetting i området.  

I forbindelse med nåværende planarbeid for vegstrekningen er det registrert til sammen 39 

kulturminner innenfor vegstrekningen. Ved Trysfjorden er det gamle ferdselsveger og 

vilttrekk. 

 

I planområdet er det i hovedsak jomfruelig mark. I tillegg finnes det noe landbruksarealer, 

veiarealer, industriområder og et fåtall boliger langs traseen. Områdets naturmangfold har 

middels til høy verdi. Planområdet inneholder en rekke naturtypelokaliteter med høyt 

potensiale for funn av rødlistearter. Området er viktig for anadrom fisk og har middelshøy 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST 
 

Side 8 av 140 
 

 

 

verdi for vilt. I vest ligger Dyredalen som er viktig for større hjortevilt som elg og hjort. De 

viktigste naturressursene i planområdet er knyttet til jordbruk og skogbruk. Terrenget langs 

traséen er i hovedsak preget av kupert terreng med berg i dagen og mellomliggende myrdrag 

og landbruksområder. I planområdet ligger det også flere små tjern. 

 

Luftberegningene for en nullsituasjon viser at estimert trafikkmengde i 2040 langs dagens 

trasé ikke fører til overskridelser av grenseverdiene for rød og gul luftforurensningssone i 

Tangvall.  Eksisterende E39 går gjennom tett befolkede områder og betegnes i dag som 

støyutsatt. Beregninger fra konsekvensutredningen viser at i 2040 vil ca. 660 boliger langs 

eksisterende trasé for E39 ligge innenfor gul eller rød støysone forutsatt at planen ikke 

realiseres og at trafikken fortsetter på dagens trasé. 

 

2.2 Beskrivelse av planforslaget 

Parsellen E39 Søgne øst – Mandal øst er ca. 14 km lang. Planforslagte består av 11 

reguleringskart på grunnen (2 1-11) og 5 reguleringskart under grunnen, tunnel (1 1-5) i 

Søgne kommune og ett reguleringskart på grunnen i Mandal kommune (2-12). For å få 

oversikt over relevante problemstillinger knyttet til spesifikke områder, er det valgt å dele 

planen opp i 6 delstrekninger. Disse er: 

Delstrekning 1 Volleberg – Monan 

Delstrekning 2 Søgnetunnelen 

Delstrekning 3 Vedderheia – Lohnelier næringsområde 

Delstrekning 4 Lohnelier – Lindelia 

Delstrekning 5 Trysfjorden 

Delstrekning 6 Dyredalen - Mjåvann 

 

Innenfor delstrekningene beskrives spesielle forhold knyttet til den nevnte delstrekningen. På 

Monan vil det være fokus på Monankrysset og to ulike alternative kryssløsninger for 

vurdering under entreprisefasen. På Lohnelier er hovedtemaet Lohnelierkrysset med 

funksjoner. Over Trysfjorden er Trysfjordbrua hovedtema.  

 

Videre beskrives andre temaer ved planforslaget som dekker alle delstrekningene. Det er et 

mål at veganlegget skal gis en enhetlig visuell karakter. Naturskapt terreng må betraktes 

som en ikke fornybar ressurs og det legges vekt på bruk av materialer som er varige og 

tilfører anlegget karakter over tid. I samarbeid med planarbeidet for strekningen E39 

Kristiansand vest – Søgne øst, er det utarbeidet en formingsveileder, DesignVEI 001. Alle 

tiltak som er direkte knyttet til etablering av E39 skal følge prinsippene for opparbeiding og 

materialbruk som er utarbeidet i DesignVEI 001. 

 

Innenfor de ulike delområdene ligger det flere kulturminner og kulturmiljøer. Åtte av disse må 

det søkes om frigivelse av. Kulturminner beskrives i kulturminnerapporten som er vedlagt 

planen. Det er i tidligere planfaser gjennomført generell kartlegging av biologisk mangfold i 

planområdet. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det utført flere undersøkelser 

rettet mot naturtypelokaliteter rundt Trysfjorden og ved Lohnelier industriområde, viltsporing i 

hele planområdet og elektrofiske. Det er utarbeidet et overvåkningsprogram som skal følges 

opp i den videre prosessen.  

 

Ny E39 planlegges som firefelts veg med en dimensjonerende hastighet på 110 km/t, med 

en vegbredde på henholdsvis 21 meter for motorveg med en ÅDT på mellom 12000- 20 000 
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og 23 meter for en motorveg med en ÅDT > 20 000. Det skal bygges en rekke nye 

konstruksjoner i prosjektet. På veistrekningen E39 er det planlagt 5 brukryssinger, 5 

portalområder og 1 viltkryssing. I tillegg til konstruksjonene på vegstrekningen E39 er det 

planlagt 1 overgangsbru, 1 kjørekulvert, 2 bekkekulverter, 5 tekniske bygg i dagen samt 6 

tekniske bygg samt pumpesump i Søgnetunnelen. To av brustedene, Monan og Trysfjorden, 

vil få markante konstruksjoner. Krysning av Trysfjorden planlegges med to parallelle, store 

betongbruer av typen fritt frambygg, hver av dem på ca. 520 meter. Fritt frambygg-bru er 

en metode for bygging av bruer hvor en bygger en fri utkrager ut fra en fast ende. Krysset 

på Monan vil også få store brukonstruksjoner, med parallelle E39 bruer på ca. 370 og ca. 

430 meter og tilhørende av- og påramper. Tunnelene er henholdsvis ca. 4 km og ca. 600 

meter lange. 

 

Ny E39 planlegges med hovedvegstandard, med høyt fartsnivå og med høy trafikkmengde. 

Vegen har ikke et tilbud for myke trafikanter. I kryssområdene legges det til rette for gang- og 

sykkeltrafikk mellom bussholdeplassene og innfartsparkeringene gjennom etablering av 

fortau, og dette knyttes opp mot eksisterende systemer. Kollektivtrafikken ivaretas både i 

Monankrysset og i Lohnelierkrysset. Her legges holdeplasser på rampene og på 

sekundærvegnettet, for å ivareta kollektivtrafikken på best mulig måte. 

 

For næring og virksomheter i Søgne kommune vil ny E39 medføre kortere, tryggere og mer 

driftssikker reiseveg mot Kristiansand og Mandal. Dette øker attraktiviteten for området som 

arbeidsmarked og handelssted.  

 

Utbygging av E39 til firefelts motorveg mellom Volleberg og Mjåvann i Mandal kommune 

omfatter tung anleggsdrift med omfattende masseforflytning, tunnel- og sprengningsarbeider, 

grunn- og fundamenteringsarbeider samt arbeider med større brukonstruksjoner og 

kompliserte vegkryss. Det er utarbeidet en samlet YM-plan for denne reguleringsplanen og 

regulerinsplanen for E39 Kristiansand vest – Søgne øst. YM-planen ligger vedlagt.  

 

Det er fokus på anleggsgjennomføring av prosjektet og utfordringer rundt massehåndtering.  

Det reguleres ett permanent massedeponi på strekningen i vestlig del av prosjektet i 

Dyredalen i Mandal kommune. 

 

Ny E39 vil bli liggende lengre borte fra de mest befolkede områdene rundt Tangvall og vil gi 

avlastende virkning på støy i forhold til dagens situasjon for mange. I anleggsfasen vil det 

likevel i perioder kunne bli økte støy- og støvplager for beboere og brukere av friområder i 

nær tilknytning til ny E39. I tillegg vil tiltaket med ny veg kunne oppleves som en visuell og 

fysisk barriere. I anleggsperioden vil det kunne bli midlertidig økt trafikk på lokalvegnettet, 

avhengig av hvordan anleggsarbeidet legges opp.  

 

2.3 Virkninger av planforslaget 

Større justeringer fra kommunedelplanens vurderinger til reguleringsplanen er vurdert og 

beskrevet. Virkningene planforslaget har for landskapsbildet, folkehelse, nærmiljø, friluftsliv, 

kulturminner, naturverdier, naturressurser og vannmiljø er vurdert og beskrevet. 

 

Fokuset ligger på hovedelementene i reguleringsplanen, som veglinjens fremtoning i 

landskapet, utforming av Monankrysset, størrelsen på Lohnelierkryssets utfyllinger, samt 

kryssing av Trysfjorden. Kulturminner og naturtypelokaliteter som berøres, vises og 
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beskrives. Vannmiljøet i planområdet ivaretas gjennom et overvåkningsprogram som vil være 

en del av risiko og sårbarhetsanalysen, som ligger vedlagt. Analysen er en overordnet og 

kvalitativt vurdering av risiko knyttet til anleggsfasen, og fremtidig driftsfase i planområdet når 

det gjelder personsikkerhet, ytre miljø/natur og materielle verdier. 

 

Med ny E39 vil det trafikale bildet forandre seg i Søgne kommune. Nytt Monankryss ivaretar 

trafikken til og fra Tangvall på en god og robust måte. Likevel må det regnes med at den 

lokale trafikken til og fra Tangvall fører til en høy årsdøgntrafikk (ÅDT). Beregninger for år 

2040 viser 18700 kjøretøy i døgnet. Gjennomgangstrafikken som tidligere blandet seg med 

lokaltrafikken til Tangvall og videre vestover, vil nå separeres. I år 2040 vil denne trafikken 

utgjøre 17400 kjøretøy i døgnet. Dette er en trafikk som da vil ha minimal påvirkning på de 

største boligområdene. 

 

Planforslaget medfører at det må legges om en del vann- og avløpsledninger, samt 

omlegging av høyspenningsforskyninger til nettstasjoner/trafoer. Det planlegges også å flytte 

nettstasjoner. Adkomst, vann- og avløpsanlegg, samt elforskyning til boliger og / eller 

næringslokaler må legges om.  

 

Ny veglinje for E39 er trukket vekk fra de mest befolkede områdene hvor dagens trasé ligger 

og vegomleggingen vil ha en avlastende effekt på luftforurensingen på eksisterende E39. 

Resultatene fra spredningsberegningene viser generelt lave forurensningsverdier langs den 

foreslåtte veglinjen, men det forekommer forhøyede verdier ved tunnelmunningene. 

 

Før skjerming langs veg får totalt 26 boliger og 4 fritidsboliger støynivå over anbefalt 

grenseverdi. Etter skjerming får 15 boliger og 1 fritidsbolig støynivå over anbefalt 

grenseverdi. 3 av disse boligene får støynivå over nedre grenseverdi for rød støysone og 

anbefales innløst. De resterende 12 boliger og 1 fritidsbolig skal støyisoleres med lokale 

støyskjermingstiltak. Støyutsatte boliger langs eksisterende trasé og som ikke får økt støy 

som følge av planforslaget er ikke talt med i oversikten over. 

 

Eiendomserverv beskrives i tabellform i planbeskrivelsen. Endelig eiendomserverv fastsettes 

når behovet er avklart.  
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  Bakgrunn 

3.1 Hensikten med planen 

Veiprosjektet E39 fra Søgne øst til Mandal øst er ca. 14 km langt. Strekningen starter i øst 

ved Volleberg, like over grensen fra Songdalen, og strekker seg til like øst for Mjåvann 

skytebane i Mandal kommune. Prosjektet inngår som en del av det anbefalte konseptet i 

konseptvalgutredningen (midtrekkverkskonseptet) for E39 Søgne – Ålgård. Strekningen 

Søgne øst – Mandal øst -Livold er ikke omtalt som eget prosjekt i Nasjonal Transportplan. 

Delstrekningen Lindelia-Døle bru er derimot omtalt som eget prosjekt i forslag til 

handlingsprogram 2014-2017 (2023) med oppstart i perioden 2018-23.  

 

Det er utarbeidet kommunedelplan for strekningen E39 Volleberg – Døle bru, vedtatt 

18.06.15. Reguleringsplanen bygger videre på vedtatt kommunedelplan (KDP). Planforslaget 

går over to kommuner og både Søgne kommune og Mandal kommune vil på bakgrunn av 

dette være planmyndighet for å behandle reguleringsplanforslaget. Strekningen E39 er del 

av hovedvegforbindelsen mellom Kristiansand og Stavanger på sør- og sørvestlandet. Veien 

er derfor av stor betydning for Sør-Norge. Dagens E39 har ikke god nok standard i henhold 

til dagens trafikkmengde og trafikkavvikling. Det er høy årsdøgntrafikk (ÅDT) og mange 

trafikkulykker på strekningen. Reguleringsplanen for ny E39 Søgne øst – Mandal øst er 

utarbeidet i samarbeid med reguleringsplan for E39 Kristiansand vest – Søgne øst. Dette for 

å ivareta sammenhengene og helheten på strekningen. 

 

Øst i planområdet reguleres ny E39 sør for Søgneelva og dagens trasé, før vegen krysser 

Søgneelva og dagens E39 trasé ved Monan. Derfra går ny E39 nord for dagens trasé i både 

tunnel og dagsone, fra Monan til Lindelia. Videre krysser ny E39 Trysfjorden i bru og 

fortsetter gjennom Dyredalen i dagsone. Det tilrettelegges for to store kryss på ny E39, et 

ved Monan, med avkjøring/påkjøring til/fra Tangvall og et ved næringsområde ved Lohnelier. 

Plangrensen har i løpet av planprosessen blitt noe mindre enn opprinnelig planlagt i 

kommundelplanen, mot vest. Kryssområdet ved Døle bru er tatt ut av planen og er ikke 

lengre en del av denne reguleringsplanen. 

 

3.2 Mål for prosjektet 

Et overordnet samfunnsmål for strekningen Søgne – Ålgård, er at i 2040 skal 

transportetterspørselen mellom Kristiansand og Ålgård håndteres effektivt og forutsigbart, 

om med vesentlig færre alvorlige ulykker enn i dag.  

 

Samfunnsmål og effektmål er en videreføring av målene fra planprogram og KDP for E39 

Volleberg – Døle bru. De fremste målsettingene ved utbyggingen er: 

- Økt trafikksikkerhet – nedgang i alvorlige møteulykker 

- Økt fremkommelighet gjennom økt kapasitet – kjøretiden reduseres 

- Miljøgevinst ved at tung- og gjennomfartstrafikk ledes utenom sentrumsområder, 

blant annet for å unngå konflikt med lokaltrafikk. 
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3.3 Krav om konsekvensutredning 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva som 

automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. 

 

Denne aktuelle delstrekningen er utredet i forbindelse med KDP for ny E39 på strekningen 

Volleberg–Døle Bru, vedtatt i Søgne kommunestyre og Mandal kommunestyre 18.06.15. 

Planområdet som nå reguleres ble konsekvensutredet i henhold til Forskrift om 

Konsekvensutredning og metodikk i Statens Vegvesens Håndbok V712 i forbindelse med 

utarbeiding av KDP. Foreliggende planarbeid regulerer en mindre justert variant av alternativ 

12200 m/kort bru over Trysfjorden. 

 

Planarbeidet vurderes i det vesentligste å være i samsvar med overordnet plan. Det vil være 

mindre avvik med etablering av anleggsveier/massedeponier. Administrasjonen i Søgne og 

Mandal kommuner har vurdert at konsekvensutredningen som ble utarbeidet i KDP er 

tilstrekkelig grad dekkende for denne detaljreguleringen. Av denne grunn blir ikke traséen 

konsekvensutredet på nytt. Det er utarbeidet en rekke fagutredninger i forbindelse med 

planarbeidet, og flere av disse dekker tverrfaglige vurderinger av konsekvenser som kan 

oppstå som følge av den planlagte utbyggingen. 
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 Planprosessen 

4.1 Organisasjon  

Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Selskapets skal 

planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse viktige hovedveiene binder 

landet vårt sammen og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier vil være en slank og 

effektiv byggherreorganisasjon. 

 

Målet er å sikre helhetlig, kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. 

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer 

effektiv, forutsigbar, tryggere veitransport og mer vei for pengene.  

 

Nye Veier er i oppstartsfasen med å finne en god organisasjons- og prosjektstruktur. Til dette 

prosjektet er følgende organisasjon lagt til grunn:  

 

 
Figur 4-1: Prosjektorganisasjon (www.nyeveier.no) 

 

 Prosess og dialogmøter 

Nye Veier fremmer to reguleringsplaner samtidig i området Kristiansand vest – Mandal øst, 

E39 Kristiansand vest – Søgne øst og E39 Søgne øst – Mandal øst. I løpet av prosessen har 

Nye Veier med underkonsulentene Rambøll og Sweco, som har ansvaret for regulering av 

hver sin delparsell fra Kristiansand vest til Mandal øst, jobbet mot de ansvarlige kommunene 

med jevnlige diskusjons- og samarbeidsmøter.  

 

Det er også blitt avholdt møter i ekstern samarbeidsgruppe der begge delstrekningene er blitt 

sett på sammen.  

 

Videre har det vært arbeidsmøter internt mellom Rambøll og Sweco i prosessen med å 

sammenstille fag og dokumenter. Dette for å finne mest mulige effektive løsninger for denne 

og neste fase. 

http://www.nyeveier.no/
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4.2 Medvirkning 

 Orienteringsmøter 

Det ble holdt Åpen dag 28.10.2015 i Søgne i forbindelse med oppstartsvarselet. I underkant 

av 60 personer møtte opp på fellespresentasjonen. I tillegg har det vært gjennomført 

merdvirkningsmøter med temaet friluftsliv og det har vært holdt møter med beboere på 

området.  

 

Det planlegges åpent møte i Søgne kommune i forbindelse med gjennomføring av offentlig 

ettersyn.  

 

4.3 Varsel om oppstart 

Planarbeidet ble varslet den 02.10.2015 med høringsperiode til 06.11.2015. Det kom 40 

innspill til varselet om oppstart av planarbeidet. Et eget dokument med samlede 

kommentarer til innspillene er utarbeidet og vedlagt denne planen. De innkomne 

merknadene hadde hovedfokus mot støy og luftforurensning, naturverdier, vilt og fiske, samt 

friluftsliv og generelle bemerkninger i forhold til linjeplassering. Figur 4-2 viser bl.a. varslet 

plangrense ved oppstart av regulieringsplanen 
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Figur 4-2 Annonse ved varsel om oppstart av reguleringsplan   
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 Tilleggsvarsling 

I april 2016 ble det sendt ut et begrenset tilleggsvarsel om utvidelse for Tangvall- og 

Kleplandsområdene. Varselet ble sendt ut 08.04.2016 med høringsperiode frem til 

10.05.2015. Et eget dokument med samlede kommentarer til innspillene er utarbeidet og 

vedlagt denne planen. Det kom inn 5 merknader, hvor fokuset på bemerkningene gikk på 

bruk av gårdsveier til anleggsveger, samt en mulig konflikt med en nettstasjon med 

tilhørende luftlinje. Figur 4-3 viser områdene som inngikk i tilleggsvarselet som ble sendt ut i 

april 2016. 

 

 
Figur 4-3 viser utsnitt av tilleggsvarselet som ble sendt ut (kilde: Statens vegvesen) 

  

I november 2016 ble det sendt ut et begrenset tilleggsvarsel om utvidelse av planområdet 

rundt Lindelia. Varselet ble sendt ut 01.11.2016, med høringsperiode fram til den 21.11.16. 

Et eget dokument med samlede kommentarer til innspillene er utarbeidet og vedlagt denne 

planen. Det kom inn 3 merknader. Merknadene ble tatt til etterretning. Figur 4-4 viser 

områdene som inngikk i tilleggsvarselet som ble sendt ut i november 2016.  
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Figur 4-4 viser utvidelsen av plangrensen ved Lindelia (kilde: Nye Veie / Sweco) 

 

 

 Planstatus og rammebetingelser 

5.1 Nasjonale planer og føringer 

Følgende nasjonale og regionale planer og føringer ivaretas i denne planen. 

 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

De nasjonale forventninger etter Plan- og bygningslovens § 6-1 ble for første gang fastsatt av 

Regjeringen 24.6.2011, revidert 12.06.2015. De Nasjonale forventningene skal følges opp i 

planleggingen etter Plan- og bygningsloven og legges til grunn for Statens deltaking i 

planleggingen og omfatter bl.a. følgende tema: 

Gode og effektive planprosesser 

Gjennom bedre samarbeid og effektivisering av planarbeidet er det mulig å korte ned 

tidsbruken, samtidig som viktige hensyn og kvalitetskrav ivaretas. 

Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

For å hindre alvorlige klimaendringer må vi i årene som kommer forberede oss på en 

langsiktig omstilling til et lavutslippssamfunn. Vi må også tilpasse oss effekten av 

klimaendringer som allerede skjer. Dette krever at vi tar i bruk sterkere virkemidler enn vi har 

gjort til nå, og at vi sikrer effektiv ressursutnyttelse i areal og samfunnsutviklingen. Samtidig 

blir det viktig å legge til rette for økt verdiskaping og næringsutvikling, innovasjon og vekst i 

nye og grønne næringer. 
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Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

God planlegging er avgjørende for å sikre effektiv arealbruk, et miljøvennlig transportsystem, 

tilstrekkelig boligbygging, sunne og trygge omgivelser og gode levekår for alle. 

 

 Rikspolitiske retningslinjer og føringer i lovverk 

Det finnes flere lovverk og statlige føringer som virker inn på planarbeidet. Det viktigste for 

dette arbeidet er nevnt under: 

Lover/forskrifter 
- Plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-27-71) 
- Kulturminneloven (LOV-1978-06-09-50) 
- Naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) 
- Vannressursloven (LOV-2000-11-24-82) 

- Byggesaksforskriften (FOR-2010-03-26-488)  
- Forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven(FOR-2014-12-

19-1726) 
- Forurensningsforskriften (FOR-2004-06-01-931) 

- Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (FOR-1994-11-10-1001) 
- Forskrift om fremmende organismer (FOR-2015-06-19-716) 
 

Rundskriv/retningslinjer 
- Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014-09-26-1222) 
- Barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08) 
- Støy i arealplanlegging (T-1442) 
- Luft (T-1520) 
- Vernede vassdrag (T-1078) 
- Riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven (T-1057) 
- Flaum- og skredfare i arealplanar (2/2011) 
 

 Nasjonal transportplan 2014-2023  

I følge Nasjonal transportplan 2014- 2023 er det viktig å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert 

og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer 

regional utvikling. Hovedmålene er: 

- Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i 

næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret 

- En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 

transportsektoren 

- Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige 

virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle 

nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser 

på helse- og miljøområdet. 

- Et transportsystem som er universelt utformet 

 

 Vernavassdrag 

Søgne elva St.prp.nr 118 1991-92, NOU 1991 12B 

Lona St.prp.nr 118 1991-92, NOU 1991 12B 
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5.2 Regionale planer og føringer 

 

 Konseptvalgutredning (KVU)- samferdselspakke for Kristiansandsregionen (2011)  

Det er en rekke regionale planer og strategier i Vest-Agder. Under er de mest relevante 

nevnt og kort forklart spesielt med utvikling av utvikling av E39. 

5.2.1.1 Regionalplan Lindesnes 2009 

Planen har et fokus på utbedring og trygging av stamveinettet. Det skal arbeides for 

gjennomføring av en KVU for ny E39 (red.am. er gjennomført), og at det gjennomføres 

reguleringsplaner i forkant av veiutbygging. Fokus på trafikksikkerhet og 0-visjonen er viktig. 

5.2.1.2 Regional plan for Kristiansandsregionen 2011-2050 

Gjennom en felles forpliktende arealpolitikk skal en legge til rette for bærekraftig utvikling og 

balansert vekst i hele Knutepunkt Sørlandet regionen. Planen er et grunnlag for den samtidig 

pågående KVU arbeidet for ny E39. 

 

Strategi for utvikling av ny E39 (E18) er som følger: 

- Hinderfri 4-felt Gartnerløkka – Tangvall 

- Ny riksveglinje gjennom Kristiansand sentrum og ny forbindelse til Kristiansand Havn 

Et utsnitt fra planen viser det overordnede grepet som er tenkt gjennomført; 

 

Figur 5-1. Kartutsnittet viser strategien i kommunikasjonsutviklingen i Kristiansandsområdet. (Kilde: Regional Plan 
Kristiansandsregionen) 
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 Bymiljøavtale for Kristiansandsregionen 

Det arbeides med å utarbeide en Bymiljøavtale for Kristiansandregionen. Denne skal være 

en helhetlig plan for transport i byområdene og omfatter vei, kollektiv, sykkel og gange samt 

mulig jernbane. Avtalen er tenkt å dekke de syv knutepunkts kommunene og skal være et 

samarbeid mellom kommunene, Statens Vegvesen og de to fylkeskommunene. Areal og 

transportplanutvalget (ATP) er rådgivende organ for bymiljøavtalen, som ledes av en 

styringsgruppe. Målsetningen er nullvekst for personbiltransporten og økningen i 

persontrafikken skal tas med kollektiv, sykkel og gange. 

 

 Regionplan for Agderfylkene 2020 

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har i samarbeid utarbeidet en felles regionplan for 

Agder 2020. Hovedmålet i Regionplanen er å utvikle en sterk og samlet landsdel som er 

attraktiv for bosetting og næringsutvikling både i kystsonen og i de indre distriktene. 

Sitat:  

«Vi skal ta hele landsdelen i bruk, med vekt på en balansert utvikling og helhetstenkning. Det 

viktigste grepet i planen er derfor økt samhandling- fordi det bare er gjennom felleskap vi kan 

nå ambisiøse mål.» 

 

 Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2015-2020 

Hovedformålet med planen er å etablere en strategisk overbygning for å samordne 

fylkeskommunens ansvarsområder i en felles plan og å kunne se virkemidlene under de 

forskjellige samferdselsområdene i sammenheng. 

 

 Regional transportplan Agder 2015-2017 

Regionplan Agder 2020 har lagt til grunn at det skal utarbeides en Regional Transportplan 

(RTP) for Agderfylkene. RTP skal bidra til at det utvikles et fremtidsrettet transportsystem 

som gjør trafikkavviklingen enklere, raskere og sikrere og legger til rette for ønsket regional 

utvikling. Et viktig formål med planen er å fremme regionens mål og prioriteringer inn mot 

kommende Nasjonal transportplan (NTP). NTP omfatter alle de fire transportformene sjø, luft, 

vei og bane og tar også for seg hovedutfordringene innen kollektivtransporten. 

 

 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 

Hovedmålet med planen at Agderfylkene skal være en ledende folkehelseregion som satser 

på idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. Befolkningens aktivitetsnivå og deltakelse i idrett, 

friluftsliv og fysisk aktiviteter skal økes. Alle skal kunne drive med idrett-, friluftsliv- og fysiske 

aktivitet i sin hverdag der de bor. Planområdet berører viktige turveier og turområder som vil 

bli hensyntatt i planarbeidet. Spesielt rundt Rossevannet er det flere populære turområder. 

 

 Regional plan for vannforvaltning for vannregionen Agder 2016-2021 

En regional plan for vannforvaltning (vannforvaltningsplan) er et oversiktsdokument på 

regionalt nivå som beskriver hvordan man skal forvalte vannmiljøet og vannressursene i 

vannregionen i et langsiktig perspektiv. Den utarbeides etter forskrift om rammer for 

vannforvaltningen (vannforskriften) og plan- og bygningsloven (pbl). Planarbeidet er initiert 

av Staten jfr. pbl § 8-1, Planen skal derfor til godkjenning ved kongelig resolusjon etter 

vedtak i Fylkestingene. 

 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST 
 

Side 21 av 140 
 

 

 

  Sykkelhandlingsplan for Kristiansandsregionen 2011-2020 

Strategi for økt sykkelbruk i regionen er nedfelt i “Sykkelstrategi for Kristiansandsregionen 

2010-2020”. Resultatmål er at sykkeltrafikken skal dobles innen 2020. Dette tilsvarer 10 % 

årlig økning og at sykkeltrafikken skal utgjøre minst 11 % av alle reiser i 2020. 

Reisevaneundersøkelsen 2013/2014 viser at Kristiansand som den første storby i Norge, har 

oppnådd en sykkelandel på 10%. 

 

5.3 Kommunale (overordnede) planer 

Reguleringsplanen gjelder i to forskjellige kommuner og inngår i to forskjellige 

kommuneplaner. Dette er vist i Figur 5-2 og Figur 5-3 under. 

 

 Kommuneplan Søgne kommune 

Kommuneplanen for Søgne kommune 2012 – 2020 viser ny trasé for E39 på strekningen 
Lindelia – Mandal grense. Traséen går nord for Try. Revidert forslag til kommuneplan for 
Søgne kommune er under utarbeidelse og forslag til planprogram ligger ute til offentlig 
ettersyn med høringsfrist den 30. januar. 2017.  
 

 
Figur 5-2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel i Søgne kommune. (Kilde: Søgne kommune) 

 

 Kommuneplan Mandal kommune 

Kommuneplanen for Mandal kommune 2015 - 2027 viser ny trasé for E39 til Søgne grense.  
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Figur 5-3. Utsnitt av kommuneplanens arealdel i Mandal kommune. (Kilde: Mandal kommune) 

 

5.4 Kommunedelplaner 

Reguleringsplanen berører tre kommunedelplaner. 

 

 Kommunedelplan for  E39 Volleberg – Døle bru (Søgen kommune) 

Kommunedelplan for strekningen E39 Volleberg – Døle bru, ble vedtatt i Søgne 

kommunestyre 18.06.2015. Planen skal på et overordnet og prinsipielt nivå, avklare trasè for 

fremtidig E39, inkludert kryss, areal for døgnhvileplass, kollektivtiltak og øvrige vegrelaterte 

servicefunksjoner, tunneler, bruer, massedeponi og nødvendige lokalveger, og fastsette et 

båndlagt areal for å unngå at det etableres tiltak i nærheten av traseen som kan være til 

hinder for den videre planleggingen av veganlegget. 

 

Bakgrunnen og hovedmålene for kommunedelplanen med retningslinjer er: 
- Valg av løsning må gi god effekt for gjennomgangstrafikken, men også tilknytning til 

E39 for beboere og næringsliv i Søgne. Veg- og transport totalt sett bidra til til et 
bedre nærmiljø for Søgnes innbyggere. Valg av løsning vil legge til rette for 
kommunens ønskede utvikling i nærområdet til både og fremtidig trasé for E39, i 
henhold til de statlige retningslinjer som foreligger  

- Må gi et godt veinett med god trafikksikkerhet for alle trafikkanter. 
Effektmålene for strekningen er: 

- Redusert kjøretid og avstandskostnader på strekningen Søgne øst – Mandal øst 
- Ingen møtelykker 
- Trafikkseparering med gode kryss- og vegløsninger, planfrie kryssinger for gående og 

syklende, samt redusert konflikt mellomde ulike reisetyper gjennomgangstrafikken, 
handlereiser mellom bolig- og kjøpesenter 
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Figur 5-4.: Vedtatt kommunedelplan gjennom Søgne kommune, for videre planlegging av E39 på strekningen Volleberg  -Døle 
bru (Kilde: Sweco) 

 

Vedtatt kommunedelplan gir mulighet, innenfor vist båndleggingssone, til å tilrettelegge for 

ovennevnte funksjoner, med gitte føringer nevnt i bestemmelsene.  

 

 Kommunedelplan E39 Volleberg – Døle bru (Mandal kommune) 

Kommunedelplan for strekningen, E39 Volleberg – Døle bru ble vedtatt i Mandal bystyre 

18.06.2015. Kommunedelplanen omfatter E39 fra Døle bru til Søgne kommunegrense. 

Planen skal på et overordnet og prinsipielt nivå, avklare trasè for fremtidig E39, inkludert 

kryss, areal for døgnhvileplass, kollektivtiltak og øvrige vegrelaterte servicefunksjoner, 

tunneler, bruer, massedeponi og nødvendige lokalveger, og fastsette et båndlagt areal for å 

unngå at det etableres tiltak i nærheten av traseen som kan være til hinder for den videre 

planleggingen av veganlegget. 

 

 
Figur 5-5. Utsnitt som viser Kommunedelplan for E39, Mandal øst - Døle bru. (Kilde: Mandal kommune) 
 

Denne reguleringsplanen vil i hovedsak regulere arealer avsatt til LNF med båndlegging for 

fremtidig regulering med også noe næringsareal vil berøres. Vedtatt kommunedelplan gir 

mulighet, innenfor vist båndleggingssone, til å tilrettelegge for ovennevnte funksjoner, med 

gitte føringer nevnt i bestemmelsene.  

 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST 
 

Side 24 av 140 
 

 

 

 Kommunedelplan for Tangvall 

Reguleringsplanen legger opp til en mulighet for å tilrettelegge for et tverrslag i 

Søgnetunnelen inne ved Fidjan / Hellersdalen. Mulig anleggsadkomst vil berøre 

kommunedelplan for Tangvall (vedtatt 26.05.2016). I Kommunedelplanen er det allerede 

ivaretatt en mulig rundkjøring i det området det antas at en mulig anleggsadkomst kan 

komme. 

 
Figur 5-6 viser utsnitt av kommunedelplan for Tangvall (kilde: Søgne kommune) 

 

 Kommunedelplan for sykkel 

Mellom Volleberg og Lohnelier har Søgne kommune vedtatt 24.09.2015, Kommunedelplan 

for sykkel.  

 

5.5 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner 

Innenfor planområdet er det noen få gjeldende reguleringsplaner. Matrisen og kartene under 

lister opp gjeldende reguleringsplaner som vil bli delvis erstattet av den nye 

reguleringsplanen for E39. En plan erstattes helt. Dette gjelder planid 20051013-2 Lohnelier 

næringsområde. De andre reguleringsplanene erstattes kun delvis som følge av behov for 

midlertidig rigg- og anleggsområder: 
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Sted PlanID Vedtaksdato Formål Kommentar 

Søgne kommune 

Monan  20061214-1 14.12.2004 Kjøreveg 
Gang- og sykkelveg  
Annen veggrunn 
Område for jord og skogbruk 

Planen erstattes 
delvis av ny plan 
for E39 

Lohnelier 20051013-2 13.10.2005 Område for industri 
Område for jord – og skogbruk 
Kjøreveg 
Annen veggrunn 
Parkeringsplass 
Parkbelte i industristrøk 
Kommunalteknisk virksomhet 

Planen erstattes 
av ny plan for E39 

Knibe (steinbrudd 
og massedeponi) 

20070621-2 21.06.2007 Privat veg  
Parkbelte i industristrøk 
Område for jord og skogbruk 

Planen erstattes 
delvis av ny plan 
for E39 

Årdalen skytebane 201109 29.05.2015 Områderegulering skytebane 
Planen overlapper 
i varslet 
plangrense 

Vedderheia nord 20100113 13.01.2010 Byggeområder, 

landbruksområder, offentlige 

trafikkomr, off.friopmråder, 

fareområder høyspentanlegg, 

spesialomr,friomr, kombinerte 

formålkom.tekn 

virksomhet/midl. Trafikkomr. 

Planen overlapper 
i varslet 
plangrense 

Vedderheia felt D 19991018 18.10.1999 Annet friområde 
Planen overlapper 
i varslet 
plangrense 

Vedderheia felt A 19870601 01.06.1987 
BOLIGER 
VEG 
FELLES AVKJØRSEL 

Annet friområde 

Planen overlapper 
i varslet 
plangrense 

Vedderheia 19870521-3 21.05.1987 Annet friområde 
Planen overlapper 
i varslet 
plangrense 

Vedderheia felt C2, 

C3 og B 

198902307  
BOLIGER 
KJØREVEG 
FELLES AVKJØRSEL 

Anlegg for lek 

Planen overlapper 
i varslet 
plangrense 

Vedderheia felt C1 19880301 01.03.1988 
BOLIGER 
KJØREVEG 

Annet friområde 

Planen overlapper 
i varslet 
plangrense 

Del av gnr. 71/20, 

71/22 og 71/26 

20000309 09.03.2000 Offentlig bygg - undervisning 

Flateregulering for ny 

ungdomsskole 

Planen overlapper 
i varslet 
plangrense 

Mandal kommune 

Mandal 
(Skytebane 
Mjåvann) 

52 25.03.1984 Kjøreveg 
Parkering 
Skytebane 

Planen erstattes 
delvis av ny plan 
for E39 

Tabell 5-1: Planer som erstatters helt eller delvis innenfor planområdet: 

 

Kartene vist i Figur 5-7 og Figur 5-8 viser alle tilgrensende og overlappende planer innenfor 

varslet plangrense sett fra Søgne-øst (Kartillustrasjon 1) til Mandal-øst (Kartillustrasjon 2): 
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Figur 5-7. Kartillustrasjon 1 viser overlappende planer på parsellens område fra Søgne øst til Tverråna (Kilde: Sweco) 

 

 
Figur 5-8. Kartillustrasjon 2 viser overlappende planer på parsellens område fra Tverråna til Mandal øst ved Mjåvann.(Kilde: 
Sweco) 
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5.6 Planer under arbeid 

Av nye tiltak i planområdet, planlegges det blant annet store boligområder på Kjellandsheia, 

videregående skole på Tangvall, og skytebane nord for Lohnelier (Årdalen). 

 

 

 Eksisterende forhold 

6.1 Beliggenhet 

Størstedelen av parsellen går gjennom Søgne kommune, fra øst til vest. En liten del av 

parsellen beveger seg inn i Mandal kommune, fra kommunegrensen til Søgne og mot 

Mjåvann skytebane. Planområdet ligger for det meste nord for eksisterende E39 og går 

gjennom uberørt natur.   

 

Størrelsen på planområdet som ble varslet i oktober 2015 var på ca. 8000 daa.  

 

 
 Figur 6-1 Planområdet ved varsel om oppstart (Kilde: Sweco) 

 

Gjennom planprosessen ble det det gjort noen justeringer i forhold til planområdet, se kap 

4.3.1. 

 

6.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold 

Planområdet ligger for det meste i kupert skogsterreng med flere større og mindre vann. 

Området preges av skogbruk. Deler av området er vanskelig utnyttbart på grunn av 

utfordrende topografi. På grunn av områdets nærhet til større boligområder fra både 

Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal er deler av området mye brukt til friluftsliv.  

Innenfor planområdet ligger det også en del boliger. Boliger på Monan og Lohnelier berøres 

direkte av planen. Hytteområder ved Trysfjorden berøres også direkte av planen. Lohnelier 

næringsområde ligger innenfor planområdet og berøres direkte av planen.   

Området har en tradisjonell eierstruktur med mange, mindre teiger.  

 

 Eksisterende bebyggelse 

Det er lite bebyggelse som påvirkes av selv veglinja, foruten noe spredt boligbebyggelse ved 

Monan, langs Toftelandsveien, Lohneveien, Dal/Lohnelier industriområde, Trysfjorden og 

området rundt Holmen og Ospedalen.   
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Figur 6-2 Flyfoto av Tangvall. (Kilde: KDP E39 Vollberg - Døle bru). 

 

6.3 Eierstruktur 

Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består 

av, slik det fremkommer i kommunens eiendomsregister: 

KNR 1018 Søgne kommune 

Gnr/Bnr Gnr/Bnr Gnr/Bnr Gnr/Bnr Gnr/Bnr Gnr/Bnr Gnr/Bnr 

49/1 55/3 69/6 71/282 71/408 73/112 73/9 

49/19 55/5 69/64 71/283 71/409 73/113 73/93 

49/4 55/7 69/67 71/284 71/411 73/114 73/94 

49/9 55/9 69/68 71/285 71/415 73/115 73/95 

50/10 69/1 69/7 71/286 71/416 73/116 73/98 

50/11 69/104 69/71 71/287 71/417 73/123 74/11 

50/12 69/105 69/72 71/288 71/418 73/127 74/30 

50/16 69/106 69/73 71/291 71/42 73/129 74/38 

50/19 69/108 69/78 71/292 71/425 73/130 74/39 

50/9 69/111 69/79 71/293 71/427 73/133 74/46 

51/1 69/113 69/97 71/301 71/440 73/14 74/47 

51/13 69/114 69/99 71/302 71/5 73/140 74/6 

51/20 69/115 71/1 71/303 71/51 73/144 74/61 

51/22 69/117 71/101 71/305 71/510 73/146 74/62 

51/23 69/118 71/144 71/309 71/536 73/147 74/63 

51/26 69/119 71/15 71/316 71/57 73/15 74/64 

51/28 69/120 71/181 71/317 71/8 73/150 74/69 

51/29 69/122 71/19 71/318 72/1 73/151 74/7 

51/36 69/123 71/2 71/329 72/102 73/153 74/70 

51/37 69/13 71/22 71/330 72/11 73/159 74/73 

51/38 69/130 71/238 71/331 72/112 73/165 74/75 

51/44 69/131 71/256 71/332 72/119 73/17 74/77 

51/46 69/132 71/257 71/334 72/12 73/174 74/9 

51/47 69/133 71/26 71/335 72/137 73/181 74/97 

51/8 69/134 71/260 71/336 72/185 73/192 200/1 

53/1 69/135 71/261 71/337 72/207 73/193 200/12 

53/10 69/136 71/262 71/344 72/208 73/2 200/13 

53/2 69/137 71/263 71/363 72/209 73/21 200/14 

53/3 69/138 71/264 71/365 72/214 73/224 200/15 

53/4 69/139 71/265 71/366 72/219 73/228 200/16 

53/6 69/14 71/266 71/367 72/22 73/230 200/19 

53/8 69/140 71/267 71/369 72/23 73/235 200/2 

54/1 69/141 71/268 71/37 72/24 73/26 200/3 

54/10 69/142 71/269 71/372 72/3 73/3 200/4 

54/11 69/143 71/27 71/373 72/31 73/31 200/6 

54/12 69/144 71/270 71/379 72/36 73/32 202/1 
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54/14 69/145 71/271 71/380 72/4 73/33 202/10 

54/15 69/146 71/273 71/382 72/53 73/36 202/11 

54/2 69/149 71/274 71/383 72/58 73/38 202/12 

54/3 69/150 71/275 71/384 72/60 73/4 202/13 

54/4 69/151 71/276 71/387 72/62 73/46 202/2 

54/5 69/2 71/277 71/388 72/66 73/5 202/6 

54/7 69/22 71/278 71/395 72/7 73/54 206/1 

54/8 69/4 71/279 71/398 72/99 73/6 206/2 

54/9 69/42 71/28 71/4 73/1 73/69 207/2 

55/10 69/5 71/280 71/403 73/10 73/7 215/1 

55/16 69/56 71/281 71/404 73/100 73/8 219/2 

55/2 69/57   71/405 73/101   300/2 

              

              

KNR 1002 Mandal kommune 

Gnr/Bnr Gnr/Bnr Gnr/Bnr Gnr/Bnr Gnr/Bnr Gnr/Bnr Gnr/Bnr 

0/0 141/14 141/18 141/21 141/3 141/6 200/2 

0/1 141/15 141/19 141/24 141/4 141/8 202/7 

141/1 141/16 141/2 141/25 141/5 200/1 202/8 

141/13             

Tabell 6-1 Eiendommer innenfor planområdet som blir berørt av tiltaket 

 

6.4 Stedets karakter og landskapsbilde 

Landskapsbildet karakteriseres av en intakt, oppdelt og svært variert landform som danner 

romlige strukturer, daler og åser. Enkelte dalganger som Dyredalen og fjordrom, som 

Trysfjorden danner større og mer sammenhengende romstrukturer i planområdet.  

I de lavereliggende, skjermede delene av terrenget vokser det artsrik vegetasjon (løv- og 

barskog), mens eksponerte kanter og koller ligger blottlagt. I mange av dalene renner mindre 

bekker som drenerer myrer og små vann, dette gjelder blant annet Holbekstjønn i Dyredalen. 

Andre større vassdrag i planområdet er: Søgneelva og Tverråna og Dåsåna. 

 

 
Figur 6-3 Trysfjorden og eksisterende E 39 mot vest. (Kilde: KDP E39 Vollberg - Døle bru). 
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6.5 Folkehelse, nærmiljø og friluftsliv 

Innenfor planområdet ligger det en rekke friluftsområder og ferdselsområder. Ved 

boligområdene ved Vollebert, Monan og Klepland finnes både turløyper, en forminnepark og 

flere vilttrekk. Søgneelva er et viktig element i nærmiljøet. Både Søgneelva og 

Kleplandsbekken er fiskeførende.  

 

 
Figur 6-4 viser dagens E39 med turvei på østsiden sett fra  
eksisterende E39 og nordover. Kilde: www.gulesider.no 

 

Dagens E39 har adkomst fra Søgne kommune med tursti mot Oasen skole i Songdalen på 

nordsiden av elva. 
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På Klepland er det også en klatrevegg som er i jevnlig bruk.  

 

 
Figur 6-5 viser klatrerutene i Tango wall (kilde: Søgne og Kristiansand klatreklubb) 

 

Fidjan / Hellersdalen er en viktig passasje inn til friområdet nord for ny E39. Dette området 

har et stort vegnett for gående og syklende og er innfallsporten fra tettstedet Tangvall. 

Området har stor bruksintensitet både sommer og vinter. Hellersdalen er brukt som tilkomst 

til Linnåsen. Sørlandstrippelen er et idrettsarrangement, som består av terrengløp, skiløp og 

sykkelritt, arrangeres årlig i dette friluftsområdet. 

 

I tilknytning til boligområdet på Vedderheia er det barnehage, skole og idrettsanlegg. Ved 

Repstadvannet - Tverråna er det et godt brukt friluftsområde. Det ligger en tilrettelagt og 

populær badeplass ved Stemmen, ved utløpet av Repstadvannet. Stinettet her er lite 

tilrettelagt, men Repstadveien blir brukt av syklende i friluftsammenheng. Det er tilrettelagt 

for fisketrapp i Tverråna for å få fisken opp til Repstadvannet. Nord for Vedderheia er et 

friluftsområde med veg- og stinett og spredt bebyggelse i form av småbruk og eneboliger. 

Veg- og stinettet forbinder området nord for nye E39 både øst og vestover. Det er lokale 

gang- og sykkelveger i tilknytning til boligområder og tettsteder. 

 

Trysfjorden og området både øst og vest for fjorden er et viktig friluftsområde i Søgne. Dette 

er den første fjorden vest for Kristiansand og er mye brukt av fritidsbåter. Postveien går 

gjennom området og krysser fjorden ved Holmen, for så å fortsette videre opp Ospedalen og 

inn Dyredalen. Ved Trysfjorden er det gamle ferdselsveger, som er beskrevet under 

kulturmiljø, og vilttrekk.  

 

Området nord for hele ny E39 er et friluftsområde som brukes mye av Søgnes befolkning, og 

her er flere innfartsårer inn til områdene i sør-nordgående retning. 
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Kart i Figur 6-6 er hentet fra Kommunedelplanen og viser verdivurdering av nærmiljø og 

friluftsliv; fra liten, middels til stor verdi.  

 

 
Figur 6-6 Verdikartet fra Kommunedelplanen viser verdivurdering av nærmiljø og friluftsliv; fra liten, middels til stor verdi (Kilde: 
Sweco).  
 

6.6 Barn og unges interesser 

Det bor barn og unge i influensområdet for planen. De største boligområdene er Volleberg, 

Tangvall og Vedderheia. Idrettsplassene med fotball, tennis etc. på Tangvall er mye brukt av 

ulike aldersgrupper. På Lunde ligger Lunde barneskole og litt lenger nord, like ved 

boligområdet på Vedderheia, ligger Tinntjønn ungdomsskole og Tinntjønnhallen. 

Tinntjønnhallen er mye benyttet av befolkningen i hele Søgne. Lengst vest i planområdet ved 

Mjåvann i Mandal kommune, ligger Mjåvann skytebane. 

 

Kartet i Figur 6-7 viser registrerte nærmiljø og friluftslivsmuligheter med turstier og 

sykkelstier; barnehager og skoler, kulturinstitusjoner og spisesteder. 
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Figur 6-7 Kartet viser registrerte nærmiljø og friluftslivsmuligheter med turstier og sykkelstier; barnehager og skoler, 
kulturinstitusjoner og spisesteder.  (Kilde: Sweco). 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST 
 

Side 34 av 140 
 

 

 

6.7 Kulturminner og kulturmiljø 

Søgne er ei bygd med lange historiske røtter. En rekke arkeologiske funn fra steinalder, 

bronsealder og jernalder forteller om relativt omfattende aktivitet og bosetting i området. 

Gården Søgne var tidlig et lokalt maktsentrum, og ble etter kristningen på 1000-tallet, 

bygdens religiøse sentrum med kirkested og prestegård. Fra forhistorisk tid er det flere spor 

fra steinalder innenfor planområdet, -både løsfunn og aktivitets- og bosetningsspor. Fra 

folkevandringstid er det en bygdeborg på Villeheia. I forbindelse med bygging av 

eksisterende E39 ble det funnet flere bosetningsspor og gravminner fra jernalder. Figur 6-8 

viser en oversikt over registrerte kulturminner i området langs ny E39. 

 

 Ferdsellsårer 

Ferdsels åren som benevnes som vestlandske-, sørlandske-hovedvei eller postveien er et 

kulturmiljø som strekker seg gjennom både Søgne kommune og Mandal kommune.  Knuden, 

som ligger rett på utsiden vest i planområdet, er et arkitektonisk kunststykke av stor verdi 

som er en del av denne ferdselsåren. 
 

Sitat fra Temarapport – Kulturmiljø E39 Valleberg-Døle bru; 

Mellom 1790 og 1805 ble den gamle postveien utbedret eller bygd om til kjørevei 

frem til Kristiansand og deretter til Stavanger. Kjøreveien fikk da navnet Vestlandske 

hovedvei. Tidlig på 1900-tallet skiftet veien navn til Sørlandske hovedvei. Veien fulgte 

i hovedtrekk traséen som senere riksvei 40, dagens E39, følger. Da veien ble lagt om 

Try i 1923, ble Knuden bygd ved Dyrdalsheia for å forsere oppstigningen her. 

 

 Automatisk fredede kulturminner 

I forbindelse med nåværende planarbeid for vegstrekningen er det registrert til sammen 39 

kulturminner innenfor vegstrekningen. En beskrivelse av disse, samt vurdering av tiltakets 

omfang blir nærmere beskrevet i kapittel 7. 
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Figur 6-8 viser registrerte kulturminner i planområdet og i området rundt (Kilde: Kartverket/Sweco) 
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6.8 Naturverdier – Naturmangfold 

Planområdet består i hovedsak av uberørt skogsmark, fjell og myrområder. I tillegg finnes det 

noe landbruksarealer, veiarealer, industriområder og et fåtall boliger langs traseen. Av 

terrestriske økosystemer dominerer fattige edelløvskogstyper med relativt lavt artsinnhold, 

men det finnes også flere næringsrike og dermed mer artsrike edelløvskoger innenfor 

planområdet. Dette gjelder særlig skogsområdene langs Trysfjorden. Planområdets 

naturmangfold er samlet vurdert som middels til høyt. I planområdet finnes også flere 

fiskeførende vassdrag hvorav flere har anadrome soner. Spesielt i de vestlige delene av 

planområdet er det registrert mye hjortevilt. 

 

Det er gjort flere naturfaglige undersøkelser i planområdet. I tillegg til offentlig tilgjengelige 

databaser er biologiske verdier dokumentert særlig gjennom disse undersøkelsene: 

Verdivurderinger Naturmiljø for E39 Volleberg - Døle bru (SVV 06-01-2014), Temarapport 

Naturmiljø E39 Volleberg - Døle bru (SVV 18.12.2014), E39 Volleberg - Døle bru: 

vurderinger av vassdragsproblematikk og faunapassasjer (Terrateknikk undersøkelse 12-

2015), Soppkartlegging i forbindelse med ny E39 Volleberg - Døle bru, (Inger-Lise Fonneland 

2014) og E39 Volleberg - Døle bru-akvatiske undersøkelser (SVV 17.11.2015). 

 

Under arbeidet med kommunedelplanen ble det særlig fokusert på terrestriske naturtyper og 

sopp da potensialet for sjeldne og truede arter ble vurdert som spesielt høyt her. Det ble 

funnet flere svært sjeldne rødlistede sopp i planområdet. I forbindelse med reguleringen har 

dette grunnlaget blitt supplert ved å kartlegge mulige punkter for viltkryssinger og behov for 

tiltak for ivaretakelse av fiskens funksjonsområder. Det er også gjennomført 

fiskeundersøkelser i form av El-fiske i flere av de berørte elvene og bekkene. Både før, under 

og etter anleggsperioden vil det bli gjennomført tiltaksovervåking av resipienter etter kravene 

i Vanndirektivet.   
 

 Vernede vassdrag 

Planområdet for ny E39 overlapper både i øst og vest med nedbørsfelt underlagt spesielle 

vernebestemmelser i henhold til NVE Verneplan IV for vassdrag (1993). Dette er 022/1 

Søgneelva i øst ved Monan og 022/3 Lona i vest nær Døle bru. 
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Figur 6-9 viser de to vernede vassdragene Søgneelva og Lohne (Kilde: NVE) 

 

Søgneelva 

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag. Kystnær beliggenhet på Sørlandet. Vassdraget 

drenerer en markert nord sør gående sprekkedal og binder sammen heilandskapet i indre 

deler med kystlandskapet ved utløpet. Stort biomangfold knyttet til botanikk, landfauna og 

vannfauna. Store kulturverdier. 

Søgneelva som er en viktig anadrom elv skal krysses diagonalt ved Monan over en strekning 

på ca 40 meter og i en bredde på ca 25 meter. Det legges opp til en bruløsning uten pillarer i 

elvestrengen for å kunne ivareta elvestrengen, men brufundamentene må av tekniske 

grunner bli liggende nær elva. Under arbeidet med reguleringsplanen har det vært dialog 

med NVE på saksbehandlernivå om hvordan den helt nødvendige elvekrysningen kan gjøres 

på en mest mulig skånsom måte. I området har elva rett løp og relativt lav vannhastighet, 

men siden det nye veianlegget skal dimensjoneres for 200 års flom er det behov for en del 

plastringstiltak for å beskytte brukonstruksjonen.  

Plastringstiltakene og brufundamenteringen vil medføre en del inngrep i selve vannstrengen 

og i kantvegetasjonen langs elva. Det er utført vannlinjeberegninger og gitt føringer for 

plastringsbehovet som en del av grunnlaget for reguleringsplanen. Det er også gjennomført 

prøvefiske med el-apparat og gjort verdivurderinger av bunnsubstratet. I tillegg er det 

gjennomført befaring av viltbiolog langs elvebredden og det er gitt anbefalinger for hvordan 

viltet kan ivaretas.  

I prosjektets YM plan stilles det derfor krav om rensetiltak i forbindelse med 

anleggsarbeidene og renseanlegg for vaskevann fra tunnel, samt størst mulig grad av 

ivaretakelse av kantvegetasjonen. Det skal også legges til rette for at viltet kan passere 

uhindret langs elva. 
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Lona 

Vernegrunnlag: Anbefalt typevassdrag. Lavlandsvassdrag med kystnær beliggenhet på 

Sørlandet. Korte elvestrekninger, små og etter forholdene store vann er viktige deler av et 

småkupert landskap. Stort biomangfold knyttet til vannfauna. Vernet er ledd i verneplanens 

intensjon om å dekke ulike typer vassdrag. 

Planområdet for ny E39 i vest avsluttes ved Mjåvatn i utkanten av verneplanområdet for 

Lona. Slik veien er planlagt frem hit vil det måtte bli noe utfyllinger også i selve Mjåvatn. Det 

har blitt gjennomført prøvefiske med el-apparat og gjort verdivurderinger av innløpsbekk og 

utløpsbekk. Området er også undersøkt av viltbiolog, spesielt med tanke på oppgang av fisk. 

Foreløpige vurderinger tyder på at det er utløpsbekken som er viktigst for reproduksjonen i 

Mjåvatn. Det er lagt til rette for mulig deponering av sprengsteinsmasser i stort myrområde 

vest for Dyrdalen. Her er det muligheter for å etablere massedeponi for sprengsteinsmasser. 

Slike masser vil ha forurensningspotensiale for Mjåvatn nedstrøms og det forutsettes derfor 

at det etableres renseløsninger dersom massedeponi etableres her. 
 

 Rødlistearter/ Svartelistearter 

Innenfor planområdet er det registrert en rekke rødlistearter. Mange av disse er fugl som har 

sporadisk tilhold. Eksempler på arter med permanent forekomst i planområdet er i 

naturtypelokaliteten Ospedalen S der det er funnet Rosenkandelaberskinn som bare er kjent 

fra 6 lokaliteter i Norge og i naturtypelokaliteten Klepland SV der det er funnet Lakserosa 

Korallsopp med bare 10 kjente lokaliteter i Norge. Naturtypelokaliteten Rennestøa mellom 

Lohnelier og Trysfjorden har ellers forekomst av Barlind (VU) som er på rødlista, men lokalt 

relativt vanlig. Under prøvefiske ble det også fanget ål i planområdet. Det foreligger noen 

registreringer av svartelistearter i planområdet i Naturbase, men her skal det gjennomføres 

grundigere kartlegging før anleggsarbeidet starter opp. 

 

 Vilt og fisk 

Planområdet har middels høy verdi for vilt. I vest ligger Dyrdalen som er viktig for større 

hjortevilt som elg og hjort. Storviltet har alt i dag en utfordrende situasjon i planområdet på 

grunn av den landskapsfragmenteringen som følger av dagens E39 og somforsterkes over et 

lengre strekk ved at rv. 144 ligger parallelt med denne. Mellom Try og Døle bru og i området 

ved Lindelitjønn er det for eksempel krysningspunkter som har vært problematiske for 

hjortevilt. Økende generelt utbyggingspress i området forsterker den negative påvirkningen 

på hjorteviltet.   

 

Planområdet er svært viktig for anadrom fisk. Flere av vassdragene som krysses har A verdi. 

Søgneelva, Kleplandsbekken og Dåsåna har alle oppgang og gyting av anadrom fisk. 

Spesielt Dåsåna har en verdifull gyteplass inne på Lohnelier industriområde som det vil være 

viktig å ivareta. Mange av bekkene og vassdragene er sårbare fordi de alt i dag er negativt 

påvirket av ulike faktorer. 

 

 Andre naturverdier 

De største og viktigste naturtypelokalitetene (A-verdi) er (Ospedalen sør som er en rik 

edelløvskog) og (Holmen SØ som er en gammel fattig edelløvskog). I et nasjonalt perspektiv 

er slike edelløvskogstyper relativt sjeldne da de stort sett bare finnes i lavereliggende 

kyststrøk i den sørlige delen av landet.  Også i et regionalt og lokalt perspektiv er 

edelløvskogskog med A-verdi for biologisk mangfold relativt sjeldent forekommende.. 

Naturreservatet Lonetjønn som ligger nedstrøms Lohnelier industriområde har stor verdi som 
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rasteplass for fugl og som del av et relativt stort sammenhengende og lite berørt 

våtmarksområde. 

 

6.9 Naturressurser 

 

  

Figur 6-10 Fulldyrket jord ved Monan. (Kilde: Sweco)  Figur 6-11 Søgneelva ved Monan. (Kilde: Sweco) 

 

Generelt har planområdet liten til middels verdi for naturressurser. De viktigste 

naturressursene i planområdet er knyttet til jordbruk og skogbruk. Det som finnes av 

jordbruksarealer i planområdet ligger ved Monan/Klepland, i Hellersdalen og ved Lohnelier. 

Ved Monan og Klepland er det områder med fulldyrket mark og i Hellersdalen er det et lite 

område som er fulldyrket. Ved Lohnelier er det et fulldyrket og lettbrukt jordbruksområde på 

ca 40 daa. I alle disse områdene er jordsmonnet godt egnet til grovforproduksjon.  

 

Det er relativt mye skogskledd mark i planområdet, men mye av skogen i området består av 

løvskog med moderat verdi for treforedling. Derimot har arealene potensiale som kilde til 

bioenergi og for utmarksnæringer som utleie av jakt- og fiskeretter. 

 

Det er lite georessurser i planområdet. Ved Monan finnes en grusforekomst som er delvis 

utnyttet. Avsetningene langs Søgneelva har potensiale som større grunnvannsressurs. 

Søgneelven har derfor et potensiale som kilde for drikkevannsforsyning og energibrønner. 

Søgne kommune har undersøkt mulighetene for grunnvannsuttak på Monan og ønsker å gå 

videre med denne muligheten. Ved Monan og Klepland er det områder med fulldyrket mark 

og i Hellersdalen er det et lite området som er fulldyrket. Ved Lohnelier er det fulldyrket og 

lettbrukt jordbruksområde på om lag 40 daa. I disse områdene er jordsmonnet godt egnet til 

grovforproduksjon.  

 

Det er flere skogsområder med varierende treslag, bonitet og driftsforhold. Videre er det på 

østsiden av Trysfjorden større løvskogområder med høy bonitet. Disse områdene har 

middels verdi. Også vest for Trysfjorden har skogsområdene middels verdi. Ned mot fjorden 

er det hovedsakelig løvskog, mens barskog dominerer i høyereliggende terreng.  

 

6.10 Hydrologi 

Dagens flomsituasjon viser at flere deler av dagens E39 ved Monan vil bli påvirket av en 200 

års flom. Dette gjelder spesielt mellom Volleberg og Monan, men ogås ved Klepland, hvor 

deler av dagens E39 og fv. 114 vil så under vann.  
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Figur 6-12 viser utsnitt av 200 års flommens utstrekning (Kilde: NVE) 

 

6.11 Geologi og grunnforhold 

Terrenget langs traséen er i hovedsak preget av kupert terreng med berg i dagen og 

mellomliggende myrdrag og landbruksområder. I planområdet ligger det også flere små tjern. 

Generelt viser grunnundersøkelser et topplag av varierende mektighet torv og jord, med i 

hovedsak faste underliggende masser. I- og umiddelbart rundt flere av de eksisterende 

tjernene antyder boringene generelt svært bløte masser inntil store dyp før faste masser 

påtreffes. 

  

 Monan 

Ved kryssområdet på Monan antyder grunnundersøkelser generelt faste masser av sand og 

grus over morene. Fra prøvetaking er det imidlertid påvist innhold av humus i massene ned 

til ca. 6 m dybde. Det er også stedvis antydet noe finstoffholdige masser av silt og leire.  
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 Lohnelier 

For kryssområdet Lohnelier viser utførte boringer et topplag av torv over sand, grus og 

morene. Det er registrert torv og jord opp i ca. 6 m mektighet, og mektigheter av sand opp i 

ca. 11 m. Det er også boret ved to mindre vann nordvest for dagens E39. Her er registrert 

torv og gytje i mektigheter varierende fra ca. 0-6 m. Vanndybden er målt til opp mot ca. 6 m. 

 

 Trysfjorden 

Like øst for Trysfjorden består området generelt av kupert terreng og mye berg i dagen, men 

med mellomliggende myr- og bekkedrag. Sonderinger antyder små mektigheter av 

myrmasser i området som forventes å bli berørt av ny E39. 

 

 Mjåvann 

Ved Mjåvann er terrenget generelt kupert med mye berg i dagen. Eksisterende E39 ligger 

delvis i bergskjæring og delvis på fylling ned mot Mjåvann. Boringer ved vannet antyder bløte 

masser av antatt myr i ca. 3 - 6 m mektighet.  

 

 Ras og skredfare 

Aktsomhetskart fra NVE viser potensielle løsne- og utløpsområder for skred. Disse er vist for 

planområdet i figur 6-9 og figur 6-10. Flere deler av traseen ligger innenfor utløpsområder for 

både snøskred og steinsprang. Stedvis er det også potensiell fare for jord- og flomskred.  

Figur 6-13: Aktsomhetskart for steinsprang (svart) og snøskred (rødt) i østre del av planområdet for parsellen Søgne øst – 
Mandal øst. 

 

Skredhendelsene som er registrert i NVEs skredatabase er hovedsakelig lokalisert langs 

eksisterende E39.  
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Figur 6-14: Aktsomhetskart for steinsprang (svart) og snøskred (rødt) i vestre del av planområdet for parsellen Søgne øst – 
Mandal øst.  
 

Fra figurene over vil følgende lokaliteter ligge innenfor aktsomhetsområder (fra øst mot vest):  

- Volleberg 

- Klepland 

- Havåsen 

- Påhugg øst Lindeliatunnelen 

- Knuden 

Det påpekes at det vil kunne være potensielt skredfarlige områder utenom de som listes opp 

her. Skredfaren må derfor vurderes lokalt i neste fase i forkant av byggeprosessen. 

 

6.12 Eksisterende vegsystem 

 Veg 

Dagens E39 har en viktig transportfunksjon både for lokal, nasjonal og internasjonal trafikk. 

E39 har fire felt mellom Volleberg og Tangvall, bygget som H5-veg (dimensjonert for trafikk 

mellom 6000 – 12000 kjøretøy i døgnet, 90 km/t og med midtdeler) med gjennomgående 

forbikjøringsfelt og ferdigstilt i 2014. Vest for Tangvall fortsetter E39 som en smal to-felts vei. 

Vegen mellom Lindelia og Døle bru rundt Trysfjorden er smal, bratt og rasutsatt. I 2011 ble 

det etablert midtdeler i Trybakken. Høsten 2013 ble vegen videre utvidet til tre kjørefelt, med 

to i vestgående retning. Cirka 1,2 kilometer øst for krysset ved Mjåvann/Røyselandsveien fv. 

459, snevres vegen igjen inn til ett kjørefelt i hver retning og fortsetter videre mot Mandal. 

 

Avkjøring til Tangvall skjer i rundkjøringen E39 x fv. 459 Hølleveien. Vest for Tangvall er 

neste avkjøring, det forkjørsregulerte krysset ved fv. 204 på Lunde. Lenger vest er det 

ytterligere tre kryss før man kommer til Døle bru. Alle tre avkjøringene er utformet som 

forkjørsregulerte T-kryss. Avkjøringene, fra øst til vest, er fv. 114 Lohneveien på Lohnelier, 

fv. 155 Kleivsetveien ved Trysfjorden og fv. 151 Brunvatneveien på Try. Avkjøringene, fra øst 

til vest, er fv. 114 Lohneveien på Lohnelier, fv. 155 Kleivsetveien ved Trysfjorden og fv. 151 

Brunvatneveien på Try. Lengst vest i planområdet, ved Mjåvann, er det et T-kryss der E39 

og fv. 459 Røyselandsveien møtes.  
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 Gang- og sykkelvei 

Mellom Volleberg og Lohnelier har Søgne kommune vedtatt et sykkelstrategidokument; 

Kommunedelplan for sykkel ble vedtatt 24.09.2015. Planene dekker strekningen Volleberg–

Lohnelier 

 

 
Figur 6-15 Hovedplan for sykkel angvall-Lunde 
 

Figur 6-16 Hovedplan for sykkel  
Volleberg-Tangvall 

 
 

Figur 6-16 og Figur 6-15 viser at fv. 114 er tenkt som hovedsykkelveg, mens det i dag knapt 

er noe tilrettelegging for gående og syklende mellom Volleberg og Lunde. Vestover, mellom 

Lunde og Ormelia, er det anlagt gang- og sykkelveg. I tillegg til viste sykkelveier, er det også 

gang- og sykkelveg langs 114 mellom Gamle Lundeveg og Tangvall skole. Mellom Ormelia 

og Døle bru er det lite tilrettelegging for gående og syklende. Her forventes det at gående og 

syklende bruker vegbanen (skulder). 

 

 Kollektiv 

E39 mellom Volleberg og Mjåvann trafikkeres i sin helhet av de to ekspressbussrutene 300 

Sørvest-ekspressen og 191 Lavprisekspressen mellom Kristiansand og Stavanger. Disse 

rutene har til sammen 5 avganger fra Stavanger på hverdager, unntatt fredag, som har 7 

avganger. På lørdager er det 3 avganger, mens det er 5 avganger på søndager. Det er like 

mange avganger i motsatt retning, det vil si fra Kristiansand til Stavanger. I tillegg til 

ekspressbussene brukes E39 også av rute 900 Kristiansand–Mandal–Lista. Denne ruten har 

30 avganger i retning Kristiansand og 33 avganger mot Mandal hver dag. Øst for Tangvall 

benyttes E39 også av lokalbussene 40, 42, 50, med til sammen 50 daglige avganger mot 

Kristiansand og 42 daglige avganger mot Søgne/Tangvall. Det er ikke anlagt spesielle 

fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikk, som for eksempel kollektivfelt, i planområdet. 

Derimot er det etablert innfartsparkering ved Tangvall. Ved holdeplassen Tangvall er det 172 

parkeringsplasser, 4 ladestasjoner for el-biler og 15 sykkelparkeringsplasser. 

Innfartsparkeringen er like ved bussholdeplassen. 
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6.13 Trafikk 

Årsdøgntrafikken (ÅDT) mellom Volleberg og Tangvall utgjorde i 2015 17 000 kjøretøy per 

døgn med en tungtrafikkandel på 12 %. Mellom Tangvall og Lunde utgjorde ÅDT 11 500 i 

2013. Tungtrafikkandelen er 14 % på denne strekningen. Mellom Lunde og Døle bru er ÅDT 

9 400 med en tungtrafikkandel på 16 %. 

 

Trafikkvolumet varierer mellom sommerhalvåret og vinterhalvåret. En gjennomgang av 

trafikkdataene på E39 mellom Volleberg og Tangvall viser at sommertrafikken er noe høyere 

enn vintertrafikken på strekningen. 

 

  Lokaltrafikk 

Mellom Volleberg og Tangvall går fv. 114 på sørøstsiden av Søgneelva. Denne vegen har en 

ÅDT på 800 kjøretøy med en tungtrafikkandel på 6 %. Fra Tangvall fortsetter fv. 114 videre 

mot Lunde. På denne strekningen er det en ÅDT på 4250 kjøretøy med en tungtrafikkandel 

på 6 %. Fra Lunde til Lohnelier synker trafikken på fv. 114 til 1550 ÅDT med en 

tungtrafikkandel på 7 %. Mye av reduksjonen i trafikk her skylles at mye trafikk skal til og fra 

Repstadveien som er koblet mot boligområdet på Vedderheia.  

 

Fra Tangvall og sørover går Hølleveien med en ÅDT på mellom 8500 og 9500 avhengig av 

hvor nær sentrum du befinner deg. Denne trafikken fordeler seg i boligområdene sør for 

Tangvall. Ved Lunde går Eikeveien og Leireveien sørover. Disse har en ÅDT på henholdsvis 

1650 og 1550.  Alle tall er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). 

 

  Ulykker 

Ulykkesdata er hentet fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). En gjennomgang av ulykkene fra 

2006 og fram til 2016 på E39 innenfor planområdet, viser at det har skjedd totalt 38 ulykker 

på strekningen.  For de alvorligste ulykkene er en stor andel møteulykker.  

6.13.2.1 Dødsulykker 

På strekningen har det skjedd 6 dødsulykker. Den mest alvorlig ulykken skjedd i september 

2010 hvor 4 mennesker ble drept i Trybakken.   

6.13.2.2 Meget alvorlig skadet 

Det har vært 1 ulykke som karakteriseres som meget alvorlig. Denne ulykken skjedde i mai 

2011 og 2 personer var involvert.  

6.13.2.3 Alvorlig skadet 

Det har vært 2 ulykker med alvorlig skadde.  

6.13.2.4 Lettere skadet 

På strekningen har det vært 29 ulykker med lettere skadet personer. Ulykkestype varierer for 

disse ulykkene. 

 

 Beredskap 

På eksisterende E39 er det fremkommelighetsproblemer i Trybakkene vinterstid. Vinteren 

2013/2014 var det 11 døgn med snøfall som førte til fremkommelighetsproblemer. Cirka 80 

trailere måtte disse døgnene taues opp bakkene. Når trailerne taues opp, stenges E39, slik 
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at trafikken får en forsinkelse på cirka 1,0–1,5 timer. Tauing av trailere opp Trybakkene skjer 

årlig. Når E39 ved Trybakken stenges, må trafikantene kjøre en omveg på mer enn 30 km på 

dårlig veg. Kjøretøy som er høyere enn fire meter, må kjøre enda lenger eller vente til E39 

åpnes igjen. 

 

Ved Holmensheia er det utfordringer i forbindelse med ras. Statens vegvesen har rassikret 

og igangsatt et overvåkningsprogram med radarmålinger av heia for å forutse store og 

mellomstore ras. Fangstnett som vil fange opp mindre steiner og ras, ble ferdigstilt 2015. 

Vinteren 2013/2014 var E39 stengt i tre døgn i forbindelse med at is ble fjernet i 

Holmensheia. Dette var første gang E39 var stengt på dette grunnlaget. 

 

6.14 Teknisk infrastruktur 

  Vann 

Det finnes et begrenset omfang av eksisterende vannledninger innenfor planområdet. I 

Toftelandsvegen finnes hovedledning for vann, ø400.  På industriområde Lohnelier finnes 

det vannledninger ø225 mm og ø160 mm til/fra høydebasseng. I tillegg finnes der lokalt 

forsyningsnett (stikkledninger) for gårdsbruk på Monan.   

 

 Avløp 

Det finnes et begrenset omfang av eksisterende spillvannsledninger innenfor planområdet. I 

Toftelandsvegen finnes hovedledning for spillvann, ø500, pumpeledning. På Lohnelier-

industriområde finnes det også spillvannsledning DN160.  Det nye veganlegget vil kreve flere 

tiltak for omlegginger, deriblant vann- og avløpsledninger. 

 

  Trafo 

Agder Energi har høyspentlinjer og kabler som krysser vegtrasé i en rekke punkter. Det er i 

tillegg flere nettstasjoner og lavspenningsanlegg som forsyner diverse boliger og 

næringslokaler som kommer i konflikt med vegtrasé.  

 

6.15 Luftforurensning 

Spredningsberegninger til KDP for ny E39 Vollberg – Døle Bru, for 0-alternativet, dagens 

veg, er gjort ved Tangvall hvor estimert trafikkmengde i 2040 er størst. 

Spredningsberegningene viser at spredningen av NO2 vinterstid er størst og dermed 

avgjørende for grensene for luftforurensningssonene. Beregningene viser at estimert 

trafikkmengde i 2040 langs dagens trasé ikke fører til overskridelser av grenseverdiene for 

rød og gul luftforurensningssone i Tangvall. Det kan likevel forekomme episoder under 

spesielle meteorologiske forhold vinterstid og med mye vedfyring, at luftkvaliteten i Tangvall 

kan oppleves dårligere. Da estimert trafikkmengde i 2040 langs dagens trasé er størst i 

Tangvall, er det ikke gjort beregninger andre steder. Med bakgrunn i resultatet av 

beregningene i Tangvall antas det at luftkvaliteten langs dagens trasé, blant annet i Lunde, 

er god. 
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Tabell 6-2 Aktuelle grenseverdier for vurdering av lokal luftkvalitet i beregningene. Merk at for NO" gjelder årsmiddel som 
grenseverdi for rød sone, mens vintermiddel legges til grunn for grenseverdi til gul sone. (Kilde: T-1520) 

 

6.16 Støy 

Eksisterende E39 går gjennom tett befolkede områder og betegnes i dag som støyutsatt. 

Støyberegninger til KDP for ny E39 Volleberg – Døle bru viste at for en referansesituasjon 

(år 2040) vil ca. 660 boliger langs eksisterende trasé for E39 ligge innenfor gul eller rød 

støysone. 

 

 
Figur 6-17. Støysonekart for KDP Volleberg-Døle bru for referansesituasjon år 2040. (Kilde: KDP E39). 

 

6.17 Næringer og virksomheter 

E39 er særdeles viktig for næringslivet både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det finnes en 

rekke virksomheter i Søgne, Songdalen, Mandal og resten av sør/vestlandet som er 

avhengig av E39 for at driften opprettholdes. Hovedvegen er en viktig transportåre for 

tungtransporten fra Kristiansand og vestover mot Stavanger.  
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Lokalt ligger det et stort næringsområde tett innpå og delvis innenfor influensområdet ved 

Lohnelier. Dette næringsområdet er fortsatt under utbygging. 

 

 
Figur 6-18 viser en oversikt over Lohnelier næringsområde (Kilde: Sweco)  
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 Beskrivelse av planforslaget 

Reguleringsplanprosessen startet i første kvartal 2015. Frem mot slutten av 2015 la Statens 

vegvesen, Region sør sterke føringer i forbindelse med planarbeidet da de var eiere av 

reguleringsplanen. Nye Veier overtok reguleringsplanen i 2016 og sammen med Statens 

vegvesen Region sør ble det utarbeidet et utkast til reguleringsplan i slutten av april. I 

etterkant har det blitt gjennomført en verdianalyse i regi av Nye Veier, som har medført 

justeringer fra tidligere reguleringsutkast.  

 

7.1 Forholdet til kommunedelplanen 

Underveis fra kommunedelplanen og fram til foreliggende reguleringsplan, er det 

gjennomført noen større endringer som beskrives i kapitlene under. 

 

 Monan 

I kommunedelplan med konsekvensutredning for E39 Volleberg – Døle bru ble det vurdert 

muligheten for å etablere Monankrysset i 3 plan, med direkteførte ramper til og fra Tangvall, 

samt å etablere en forbindelse til et mulig utbyggingsområde på Tofteland/Lier / Bringeheia 

(Sørøst for Monankrysset). I arbeidet med reguleringsplanen er Monankrysset detaljert ut og 

vurdert på et grundigere nivå. Kapasitetsberegninger viser at det med fremtidig trafikk 

(fremskrevet til år 2040), uten utbygging på Bringeheia, ikke er behov for direkteførte ramper 

til og fra Tangvall. Et toplanskryss vil ha en reservekapasitet som medfører at dette kan 

karakteriseres som en robust og god kryssløsning.  

 

Gjennom planprosessen er det kommet et ønske fra Søgne kommune, om å ivareta en 

forbindelse i Monankrysset for en mulig fremtidig utbygging på Bringeheia. Det er i 

reguleringsplanen ivaretatt en mulig arm fra fv. 114 og inn i søndre rundkjøring i 

Monankrysset. Denne forbindelsen er tenkt å ivareta deler av en mulig fremtidig utbygging på 

Bringeheia. Den mulige forbindelsen har en kapasitet som tilsvarer en ÅDT (årsdøgntrafikk) 

på ca. 6000. Ønsker Søgne kommune å tillate en utbygging på Bringeheia som medfører 

mer ÅDT enn 6000 og fortsatt føre denne trafikken inn i Monankrysset, bør det vurderes et 3 

plan kryss. Reguleringsplanen ivaretar denne muligheten innenfor vegformålet, men 

løsningen er ikke vurdert ytterligere, da dette anses som et eget prosjekt i forbindelse med 

planarbeidet rundt utvikling av Bringeheia.  

 

 Lohnelier 

I kommunedelplanen med konsekvensutredning for E39 Volleberg – Døle bru ble det vist en 

mulig bruløsning, over Dåsåna og inn mot Lohnelierkrysset. I arbeidet med 

reguleringsplanen ble denne bruløsningen erstattet med en fylling og en stor kulvert. 

Løsningen ble foretrukket ut fra et helhetsperspektiv, vurdert i forhold til vilt, fisk, kostander 

og områdets totale forvandring. Gjennom arbeidet ble den tenkte viltpassasjen langs elva 

vurdert som mindre betydelig på bakgrunn av registreringer og viltvurderinger. Lohnelier vil i 

tillegg få store terrengjusteringer som vil forandre hele området og en bru ble ikke ansett som 

økonomisk forsvarlig i dette området. Dette medførte at hovedfokuset langs Dåsåna var å 

ivareta anadrom fisk. Løsningen som nå er valgt anses å ivareta anadrom fisk på en god 

måte, samt å ivareta en fornuftig balanse mellom kostnader og stedets nye funksjon. 
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Figur 7-1 viser kryssing av Dåsåna med en bru.(Kilde: KDP for E39 Volleberg – Døle bru) 

 

 Døle bru 

I kommunedelplanen med konsekvensutredning for E39 Volleberg – Døle bru lå det inne en 

kryssløsning ved Døle bru. I forbindelse med reguleringsplanarbeidet ble plangrensen juster i 

tråd med hva som vil være en naturlig anleggsparsell.  Denne reguleringsplanen slutter 

dermed i krysset ved eksisterende E39. Eksisterende og ny E39 vil i en midlertidig fase bli 

koblet sammen med en rundkjøring eller direkteførte ramper.  

 

 
Figur 7-2 viser krysset ved Døle bru (Kilde: KDP for E39 Volleberg – Døle bru) 

 

Selv om veglinjen og denne reguleringen stopper ved eksisterende E39 vil vegen påvirke 

skytebanens adkomstveg, og spesielt i anleggsperioden. Mjåvann skytebane ivaretas i neste 

parsell av E39. 
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 Videre optimalisering 

I månedsskifte mai / juni 2016 ble det gjennomført en verdianalyse på parsellen E39 Søgne 

øst – Mandal øst i regi av Nye Veier. Dette for å vurdere om det var flere 

optimaliseringsmuligheter på den foreliggende hovedlinjen.   

 

De viktigste endringene som det ble arbeidet med i etterkant av verdianalysen var å heve 

hovedlinja for å redusere masseuttaket, redusere inngrep og barriereeffekt ved Lindelia, 

samt å redusere lengden på Trysfjordbrua.  

 

 

Figur 7-3 viser Lindeliatunnelen, mellom Lohnelier og Trysfjorden, sett mot nordvest (Kilde: Sweco) 
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7.2 Planens avgrensning og reguleringsformål 

Planens avgrensing vises i Figur 7-4 

 

 
Figur 7-4 viser planens avgrensning 

 

Det er utarbeidet et plankart med bestemmelser for Mandal kommune og et plankart for 

Søgne kommune med bestemmelser. Planbeskrivelsen er felles og omtaler foreslått tiltak 

under ett.  

 

 Formål i planen 

Reguleringsplanen gjelder for følgende vertikalnivåer: 
- Vertikalnivå 1 (VN1): under grunnen, benevnes 1 foran formål der dette er relevant 

- Vertikalnivå 2 (VN2): på grunnen, benevnes 2 foran formål der dette er relevant 

- Vertikalnivå 3(VN3): over grunnen, benevnes 3 foran formål der dette er relevant 

Vertikalnivå 1 (VN1) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5) 

1SV  Veg 

1SVT  Annen veggrunn- tekniske anlegg 

H190  Tunell  

 

Vertikalnivå 2 (VN2) 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5) 

BI  Industri 

BKT  Øvrige kommunaltekniske anlegg 

BAA  Kombinert formål  

BV Bensinstasjon/vegserviceanlegg 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST 
 

Side 52 av 140 
 

 

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5) 

2SV  Veg 

SKV  Kjøreveg 

SF  Fortau 

SGS  Gang -/sykkelveg 

2SVT Annen veggrunn- tekniske anlegg 

SPP  Parkeringsplasser 

2SKF  Kombinert formål veg/annen veggrunn-  tekniske anlegg/ annen veggrunn 

grøntareal 

Grøntstruktur (pbl § 12-5) 

GN  Naturområde-grønnstruktur 

GV  Vegetasjonsskjerm 

Landbruks,- natur- og friluftsområder (pbl § 12-5) 

L  LNFR-areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens resussgrunnlag  

LSK  Skogbruk 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl § 12-6) 

VN  Naturområde 

VAA  Kombinert formål friluftsområde/annen veigrunn – grøntareal 

Hensynssoner (pbl § 12-6 og 11-8) 

H190  Tunell  

H320  Flomfare 

H370  Høyspenningsanlegg 

H410  Krav vedrørende infrastruktur, Adkomst skytebane Mjåvann (Kun Mandal 

kartblad 2-12) 

H540  Hensynssone grønnstruktur, Vestlandske hovedveg, Postvegen 

H560  Bevaring naturmiljø, kantsone elver, viltoverganger, vegetasjon 

H730  Båndlegging etter lov om kulturminner 

Bestemmelser til bestemmelsesområder (pbl § 12-7) 

#2  Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg 

#10  Frigivelse av automatisk fredete kulturminner  

#91  Anlegg og riggområde  

 

Vertikalnivå 3 (VN3) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5) 

3SV  Veg 

3bSV  Veg – rampe  
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 Arealoversikt 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

Nivå 1 

Areal (daa) 

Nivå 2 

Areal (daa) 

Nivå 3 

Areal (daa)  

Sum 

Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med 

angitte hovedformål 

 43,7  63,7 

bensinstasjon/vegserviceanlegg  20,7  20,7 

Industri  379,1  379,1 

Øvrige kommunaltekniske anlegg  2,0  2,0 

Sum areal denne kategori:  445,3   

 

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur 

Areal (daa) Areal (daa) Areal (daa) Areal (daa) 

annen veggrunn - grøntareal  11,9  11,9 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 360,3 3,0  363,3 

Fortau  6,9  6,9 

Gang- og sykkelveg  
4,1 

 
4,1 

Kjøreveg  64,9  64,9 

Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller 

teknisk infrastrukturtraseer 

 
 

836,4 

 

 836,4 

Parkeringsplasser  12,0  12 

Veg 276,4 231,6 51,5 559,5 

Sum areal denne kategori: 636,7 
1168,8 

51,5  

 

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur Areal (daa) Areal (daa) Areal (daa) Areal (daa) 

Naturområde-grøntstruktur  3,3  3,3 

Vegetasjonsskjerm  140,1  140,1 

Sum areal denne kategori:  143,1   

 

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål 

samt reindrift 

Areal (daa) Areal (daa) Areal (daa) Areal (daa) 

LNFR  692,2  692,2 

Skogbruk  2,6  2,6 

Sum areal denne kategori:  694,5   

 

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone 

Areal (daa) Areal (daa) Areal (daa) Areal (daa) 

Angitt formål i sjø- og vassdrag kombinert med 

andre angitte hovedformål 

 0,9  0,9 

Naturområde  43,1  43,1 

Sum areal denne kategori:  44,0   

 

Totalt alle kategorier    3186,7 

Tabell 7-1 Arealtabell(Kilde: Sweco) 
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7.3 Forholdet til byggesak 

I detaljplan for E39 Søgne øst – Mandal øst er det vurdert om en kan legge inn en 

bestemmelse for unntak fra byggesak for tilhørende samferdselstiltak til ny E39. Områdene 

det vurderes unntak for framgår av bestemmelsesområdene #2. Dette for å lette den 

kommunale saksbehandlingen etter vedtatt detaljplan. Målet vil være å tydeliggjøre unntaket 

fra søknadsplikt i SAK10 § 4-3 første ledd bokstav a) for noen tiltak som er knyttet til 

utbygging av ny E39.  

 

Forslag til planbestemmelser Krav til byggesøknad, redegjøre for hvilke tiltak og justeringer 

som kan gjennomføres uten byggesøknad som framgår av krav i henhold til Plan- og 

bygningsloven, og kan lyde som følgende; 

-  «Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tilhørende samferdselstiltaket for ny E39 som 

framgår innenfor bestemmelsesområder til #2 for formål Veg (o_SV) og veg kombinert med 

annen veggrunn – tekniske anlegg/grøntareal (o_SKF) i denne detaljreguleringen, er fritatt fra 

krav om byggesøknad. 

Innenfor bestemmelsesområder #2_S kan det plasseres støysikringstiltak med høyde inntil 15 

meter, uten at dette faller inn under krav til byggesøknad. 

Innhegninger med høyde inntil 3 meter, viltoverganger, kulverter og tunellportaler kan 

fastsettes i anleggsfasen uten byggesøknad. 

 

Tekniske konstruksjoner innenfor formålene tilhørende E39 for o_SV og o_SKF som bruer, 

busslommer, lehus og tekniske anlegg kan fastsettes i anleggsfasen uten byggesøknad.  

For drift av tunnelene tillates det tekniske bygg/rom med stopplomme i og utenfor tunnelene. 

Byggene/rom tillates med en størrelse på inntil 150 m2 BYA og maksimal gesimshøyde 6 

meter For alle øvrige tiltak og avvik som faller inn under Plan- og bygningslovens § 20-1, er 

det krav til byggesøknad.» 

 

I Forskrift om byggesak (SAK10) kap.4, § 4-3 Unntak fra krav i plan- og 

bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover, er det oppramset en 

del unntak fra krav i plan og bygningsloven; 

 

Forskrift om byggesak, kap.4, § 4-3 første ledd bokstav a) sier; 

“ Offentlige veganlegg som anlegges etter bestemmelser gitt i eller med hjemmel i veglov 21. juni 

1963 nr. 23 så langt tiltaket er detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan etter plan- og 

bygningsloven. Selv om tiltaket ikke omfattes av unntaket i første punktum, kan offentlige veganlegg 

hvor Statens vegvesen, fylkeskommunen eller et statlig utbyggingsselskap for veg er tiltakshaver 

utføres uten at reglene i plan- og bygningsloven kapitlene 22 (Sentral godkjenning av foretak), 23 

(Ansvar i byggesaker), 24 (Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse av tiltak) og 25 

(Tilsyn) kommer til anvendelse. Bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-2 (Visuelle kvaliteter) 

og § 29-3 (Krav til universell utforming og forsvarlighet) skal likevel gjelde).” 

 

Offentlige veganlegg som anlegges etter bestemmelsene i vegloven og som er detaljert 

avklart i reguleringsplanen, er i henhold til Forskrift om byggesak, kap.4, § 4-3 første ledd 

bokstav a) unntatt fra blant annet regler om søknadsplikt og ansvar. Angivelse av hva som 

går under «offentlige veganlegg» er omtalt i HO-2/2006.  

 

Av hensyn til naboer bør plassering, utstrekning, høyde og utforming som følge av plankart, 

bestemmelser og tilhørende plandokumenter, kunne anses som detaljert avklart. For 

naboene er det disse forholdene som er viktige. 
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Spørsmålet om innholdet i «detaljert regulert», jf. SAK10 § 4-3, er diskutert med KMDs 

planavdeling. SAK10 § 4-3 gir rom for tolkning. Som en del av planprosessen gav KMD et 

eksempel på en bestemmelse for et veiprosjekt på Østlandet; E18 Lysaker – Ramstadsletta 

med tverrforbindelse Fornebu - Gjønnes (PlanID 2014012). I planen for E18 Lysaker – 

Ramstadsletta er det gitt bestemmelser om krav til byggesøknad.  

Sitat: 

§ 2.3 Krav om byggesøknad (PlanID 2014012): 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som er detaljert avklart i vedlegg 

(Illustrasjonsplanhefte) til planen, er fritatt fra krav om byggesøknad. 

Tiltak som ikke er fritatt fra krav om byggesøknad er angitt i plankartet med 

Bestemmelsesområder #1-4 (jf. § 9.1)… 

-Mindre justeringer av veglinje mellom SKV- Veggrunn og SVG- Annen veggrunn, kan 

bestemmes i forbindelse med byggeplan uten at det utløser krav om byggesøknad. 

 

I reguleringsplanen for E39 foreslås detaljeringsgraden definert for høyder på enkelte tiltak 

samt lokalisering og størrelser i henhold til denne reguleringens bestemmelsesområder #2;  

«Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur tilhørende samferdselstiltaket for ny E39 som 

framgår innenfor bestemmelsesområder til #2 for formål Veg (o_SV) og veg kombinert med 

annen veggrunn – tekniske anlegg/grøntareal (o_SKF) i denne detaljreguleringen…» 

 

Videre sier bestemmelsene; 

«Innenfor bestemmelsesområder #2_S kan det plasseres støytiltak med høyde inntil…. 

Innhegninger med høyde inntil … uten byggesøknad. 

Tekniske konstruksjoner …med en størrelse på inntil …og maksimal gesimshøyde…For 

alle øvrige tiltak og avvik som faller inn under Plan- og bygningslovens § 20-1, er det krav til 

byggesøknad.» 

Bestemmelsesområder definerer her både størrelse og plassering samt at bestemmelsene 

avgrenser tiltakene innenfor ulike #2 til bestemmelsesområdene.  

 
For E39-planen er det som for E18 Lysaker – Ramstadslettaplanen, også laget eget 

tegningshefte med illustrasjoner som vedlegg til planen, og det er utviklet en 

formingsveileder, DesignVEI 001 som vi har bundet opp i egen paragraf til krav om estetikk. 

Bestemmelsen lyder som følger: Alle tiltak som er direkte knyttet til etablering av E39 skal 

følge prinsippene for opparbeiding og materialbruk som er utarbeidet i DesignVEI 001.  

Bestemmelsen stiller krav til å følge prinsippene for DesignVEI 001. DesignVEI 001 er 

utarbeidet av Rambøll sammen med Sweco i forbindelse med Detaljreguleringer av E39 

Kristiansand vest til Søgne øst og E39 Søgne øst – Mandal øst. Disse 

reguleringsprosessene foregår parallelt med formingsveilederarbeidet. 

DesignVEI 001 beskriver terrengbehandling (eks veg, sideterreng, massehåndtering, 

revegetering og massedeponier) vegetasjon og vann (eks terreng, vann og LOD), 

konstruksjoner (eks bruer, støttemurer og støyskjermingstiltak), vegutstyr (eks rekkverk, 

gjerder og belysning). 

DesignVEI 001 skal vedtas samtidig med reguleringsplanene. 
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Konklusjon 

Ovennevnte forhold innebærer at reguleringsplanen viser plassering, utstrekning, høyder og 

utforming/materialbruk for ulike tiltak innenfor planområdet. Totalt sett må disse avklaringene 

innebære at planens nevnte tiltak er «detaljert avklart» i plansaken, med det resultat at de 

kan oppføres/etableres uten ytterligere byggesak, jf. SAK10 § 4-3 første ledd bokstav a). 

De delene av offentlig veianlegg som ikke kan anses som «detaljert regulert» i plansaken, vil 

naturligvis måtte omsøkes på vanlig måte. Der Nye veier er tiltakshaver for offentlig 

veianlegg, og veianlegget ikke er detaljert regulert i plan, vil reglene om søknadsplikt gjelde, 

jf. SAK10 § 4-3 første ledd bokstav a) annen setning. 

 

Det må vurderes i høringsfasen om plassering, materialvalg og høyder kan fastsettes i 

kart/bestemmelser slik at en tiltakene blir detaljert avklart i planen. Her er det opp til 

kommunen som byggesaksmyndighet å vurdere hva som er detaljert nok for å unngå 

byggesak. 

 

7.4 Beskrivelse av vegsystemene 

 Vegsystem 

Ny E39 planlegges som 4-feltsveg, med en dimensjonerende hastighet på 110km/t. Vegen 

fra Volleberg til og med Monan planlegges med motorvegstandard tilsvarende ÅDT > 20 000. 

Fra Monan og vestover planlegges vegen videre med motorvegstandard ÅDT 12 000 – 

20 000. Kryssutforming for ny E39 vil endelig fastsettes i anleggsfasen. 

 

 Normalveg og handlingsrom 

Som et ledd i arbeidet med å bygge veier raskere, mer helhetlig og kostnadseffektivt 

gjennomføres det, parallelt med pågående planprosess, et arbeid med teknisk innovasjon. I 

dette arbeidet blir det sett på muligheten til endre på veinormalkrav og utformer designvalg 

for å få en helhet og likhet i alle veianleggene (DesignVEI 001).  

 

Normalvei sammen med DesignVEI 001 vil være standarden som Nye Veier AS kommer til å 

planlegge og prosjektere veganleggene ut i fra. 

 

På grunn av at Normalvei ikke er ferdig utviklet er skisseprosjektet for veilinjene og 

konstruksjoner dimensjonert i henhold til gjeldende veinormaler. Man har da en sikkerhet for 

veianleggene kan realiseres innenfor dagens rammer. I denne reguleringsplanen er det lagt 

inne et ytterligere handlingsrom som ivaretar mulighet til justeringer av veistrukturene 

innenfor reguleringsformålene. 

 

For eksempel så er: 

 

 Veiarealene regulert inn med formål for Veg, kombinert med annen veggrunn, - 

tekniske anlegg/grøntareal, SKF, for å ivareta handlingsrom for alternative løsninger 

og justeringer av veglinja. 

 Kollektivholdeplasser og gang-/ og sykkelvei er lagt inn i regulert veiformål og 

ivaretatt gjennom bestemmelsene.  

 Veihøyder er satt på enkelte steder og det er gitt mulighet for justering av høydene 

begrenset i bestemmelsene. 
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Figur 7-5 viser utsnitt av reguleringsplankartet ved Monan, hvor SKF ivaretar et handlingsrom for en alternativ 
kryssløsning (Kilde: Sweco) 

 

 
Figur 7-6 viser et utsnitt av reguleringsplankartet ved Mjåvann, hvor SKF ivaretar et handlingsrom for alternative 
midlertidige kryssløsninger. (Kilde: Sweco)
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 Dimensjonering 

7.4.3.1 Veg 

Ny E39 planlegges som firefeltsveg med en dimensjonerende hastighet på 110 km/t. Vegen 

fra Volleberg til og med Monan planlegges som nasjonal hovedveg, motorveg med ÅDT > 

20 000 (23 m bredde), se normalprofil i Figur 7-7.  

 

 
Figur 7-7 Normalprofil motorveg ÅDT > 20 000 (Kilde: Sweco) 

 

Parameter 
Vei iht. NA-rundskriv 2015/02 og 

NA2015/3 

Fartsgrense 110 km/t 

Tverrprofil 23 m 

Minimum horisontalkurvatur 800 m 

Min vertikalkurvatur (lav) 3 800 m 

Min. vertikalkurvatur (høy) 14 100 m 

Maks overhøyde 7,50 % 

Maks stigning 5 % 

Maks stigning tunnel 5 % 

Stoppsikt  260 m 

Reduksjon stoppsikt maks stigning -27 m 

Økning i stoppsikt maks fall +38 m 

Stoppsikt tunnel > 500m 220 m (s=-5 %:252 m, s=+5% 197 m) 

Stoppsikt tunnel < 500m 260 m 

Min. horisontalkurve tunnel uten breddeutvidelse, 

forutsatt flat vei 
2017 

Min. horisontalkurve bru uten breddeutvidelse 

forutsatt flat vei 
1 780 m (3 m sk) 
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Dimensjonerende kjøretøy MVT 

Kryssløsning Planskilt 

Avstand mellom kryss 3 km 

Overgang vei – tunnel 

Avstand fra tunnelåpning til start 

retardasjonsfelt og slutt 

akselerasjonsfelt minst lik stoppsikt 

Overgang vei – bru. Min. horisontalkurvatur 

(+50%) 
1 200 m 

Tabell 7-2: Prosjekteringsparameter. 

 

Etter Monan og videre mot Mjåvann i Mandal kommune planlegges det med motorveg ÅDT 

12000- 20 000 (21 m bredde), se normalprofil i Figur 7-8 

 

 
Figur 7-8 Normalprofil motorveg ÅDT 12000 – 20 000. (Kilde: Sweco) 

 

Prosjekteringsparameterne som vises i Tabell 7-2, gjelder også for E39 videre vest for 

Monan. 

7.4.3.2 Tunneler 

Tunnelene planlegges med tunnelklasse E, dvs. 2 x T9,5 med min. 10 m fjell mellom løpene.  

 
Figur 7-9 Tunnelklasse E 2xT9,5 (Kilde: Sweco) 
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For å ivareta en fremtidig standardøkning og evt. uforutsette utfordringer er det i 

reguleringsarbeidet ivaretatt en standardøkning på planlagt motorvegtrasé for ÅDT 12000-

20000 og tunnelene. Det er i reguleringsplanen tatt høyde for en evt. standardøkning opp til 

T10.5 tunnelprofil og motorveg ÅDT > 20 000 på hele strekningen. 

 

Tunnelene planlegges som utgangspunkt ut fra standard krav til veitunneler i henhold til 

Statens vegvesens håndbøker, spesielt: Normal Håndbok N500, Vegtunneler; 

Vegdirektoratet 2014; Faglig innhold 2010; Statens vegvesen. 

7.4.3.3 Bruer og konstruksjoner 

Utforming av bruer og konstruksjoner skal ivareta prinsippene i DesignVEI 001. Det som 

beskrives videre ang. utforming av bruer og konstruksjoner anses som muligheter som det er 

tatt utgangspunkt i ved utarbeidelse av teknisk plan.  

 

Det skal bygges en rekke nye konstruksjoner i prosjektet. Da dette er en 4 felts motorvei 

med adskilte kjørebaner blir det dobbelt sett med konstruksjoner på hvert sted i hovedlinjen. 

I hovedlinjen er det planlagt 10 bruer (5 brusteder x 2 bruer), 10 tunnelportaler (5 

tunnelpåhugg x 2 tunnelportaler) og en dobbelt kulvert (viltovergang).  

 

I tillegg til konstruksjonene i linjen skal det bygges 1 overgangsbru, 1 kjørekulvert, 2 

bekkekulverter, 5 tekniske bygg i dagen samt maks 6 tekniske bygg og en pumpesump i 

Søgnetunnelen. 

 

To av brustedene, Monan og Trysfjord, vil få markante konstruksjoner. Det store krysset på 

Monan vil få store brukonstruksjoner, med parallelle E39 bruer på ca. 370 meter og ca. 430 

meter og tilhørende av- og påkjøringsramper, som krysser Søgneelva. Ny veglinje er hevet 

slik at det blir tilstrekkelig høyde mellom ny E39, underliggende kryssområde og 

flomvannstanden i området. Tilgjengelig fri høyde mellom underkant bruer og eksisterende 

E39 er 6,0m som er i henhold til gjeldende krav. På grunn av ramper til krysset er dette 

relativt avansert geometri. Vegen går akkurat høyt nok til at man kan bygge spennarmerte 

kassebruer og unngå søyler i Søgneelva. Noen fundamenter kan delvis stikke ut i elva men 

under elvebunn. Dette vil kreve særskilte tiltak i byggeperioden og erosjonssikring av de 

fundamentene. Bruene og ramper antas fundamentert på borede stålrørs peler. For detaljer 

refereres det til geoteknisk rapport. Det blir behov for støttemurer mot elven, mellom 

rampene og elven, og i sørvest enden av hovedbrua. 

 

Krysning av Trysfjorden planlegges med to parallelle, store betongbruer type fritt frambygg, 

hver på ca. 520m. Hovedspenn over fjorden blir 260m langt. Ca 40m – 50m høye pilarer for 

hovedspenn plasseres på land, rett ved fjorden. Sidespenn er planlagt med ca. 130m lengde. 

For å redusere brulengden, fundamenteres bruene på en stor fylling i øst. Bruene utstyres 

med 1,40m høy støyskjerm på nordsiden og rekkverk.  
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Figur 7-10 viser Monanbruene og ramper ved kryssing av Søgneelva, sett sørvestover (Kilde: Sweco) 

 

Øvrige bruer er i E39 linjen er: bruer Tverråna i profil 6250, bruer Tag i profil 7050, bruer 

Lohnelier i profil 9200. De planlegges som plate-/bjelkebruer i spennarmert eller slakkarmert 

betong, med 3 spenn og totallengde 42m – 55m. Terreng mot bruene formes med helning 

1:2.  Tverråna bruene som krysser Repstadsvenet planlegges slik at søyler vil stå utenfor 

elvekant. Bruene Tag og Lohnelier krysser over lokalveier. Veiene blir ombygget og hevet 

henholdsvis omtrent 5m og 10m.  

 

Alle bruer unntatt Trysfjorden bru er utstyrt med drenssluk og drenssystem. For Trysfjorden 

bru dreneres vann bort via sluk med nedføring og utslipp direkte til sjø.  

 

På strekningen planlegges det 10 portaler (1 portal for hver veiretning): 2 stk på vestsiden 

av Vollebergtunnel, 2 stk på øst- og vestsiden av Søgnetunnel og Lindelia tunnel. Alle 

tunnelportalene har tverrsnitt T9.5 ved påhugg og lineær breddeutvidelse mot åpning. 

Portalnedføring har helning 5:1 og natursteinsmurer i front. Terreng over portaler utformes 

med helning 1:2 og slik at fjellskjæring ved påhugget blir minst mulig synlig.  

Lengde for portal Klepland kan reduseres i detaljprosjekteringsfasen. Reduksjonen blir 

avhengig av tiltak for bergsikring. Utenom plass til traktorvei og omlagt bekk, må det også 

være plass til å etablere en skråning som kan dempe eventuelle nedfall samt rensk av større 

avgrensede partier i fjellsiden må vurderes utført for å minske risiko for nedfall. 

 

Det planlegges en konstruksjon for å sørge for at dyr kan krysse over E39 i Dyredalen, i 

profil 13000. E39 skal føres gjennom en 2-løpskulvert i betong (1 løp for hver vegretning). 

Kulverten planlegges med lenge 40m som samtidig blir bredden av dyr passasjen. På toppen 
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av kulverten skal det etableres voll og vegetasjon. Nedføring av ytterveggen utføres med 

helning 5:1 og natursteinsmurer vinkelrett på E39. 

 

Kjørekulvert Holbekstjønn for driftsveg under E39 (profil 12250) utføres i betong, med buet 

hvelv og natursteinsmurte vingemurer parallelt med E39. 

 

Det er prosjektert en overgangsbru på østsiden av Lohnelier industriområdet i profil 8200. 

Bruen er ca 40m lang sprengverksbru. Denne løsningen krever liten tykkelse av brudekke 

samtidig som man kan spenne over alle E39 felt uten søyler i midtfelt.  

  
Figur 7-11 viser overgangsbru ved Lohnelier næringsområde (Kilde: Sweco) 

 

Av hensyn til estetikk og bestandighet gis alle betongtverrsnitt gode avfasinger av 

kantbjelker og det sikres at vann får god avrenning. 

7.4.3.4 Gang og sykkelvei 

Ny E39 planlegges med hovedvegstandard, med høyt fartsnivå og med forventet høy 

trafikkmengde. Vegen vil ikke ha et tilbud for myke trafikanter. Fra Volleberg øst i 

planområdet ivaretas intensjonene fra hovedplan for sykkel og Kommunedelplan for sykkel 

som ble vedtatt 24.04.2015. Planene dekker strekningen Volleberg–Lohnelier. 

Med ny E39 vil det kunne legges til rette for separat sykkelrute på eller langs eksisterende 

E39 fra Lohnelier frem til parsellslutt i Mandal kommune, denne kan videreføres når neste 

parsell realiseres. I kryssområdene legges det til rette for gangtrafikk mellom 

bussholdeplassene og innfartsparkeringene gjennom etablering av fortau, og dette knyttes 

opp mot eksisterende systemer. 

 

Fra Tangvall / Lunde mot Mandal går sykkelruten i dag på fylkesveg 204, for de som sykler 

mellom Mandal og Kristiansand. Det vil også i fremtiden være en attraktiv rute for syklistene.  

 

 Estetikk og formingsveileder  

I forbindelses med planarbeidet, for strekningen E39 Kristiansand vest – Søgne øst, er det 

utarbeidet en formingsveileder, DesignVEI 001. Alle tiltak som er direkte knyttet til etablering 

av ny E39 skal følge prinsippene for opparbeiding og materialbruk som er utarbeidet i 

DesignVEI 001. 

 

Veianlegget skal ut på totalentreprise. Totalentreprisene vil innebefatte ansvar for drift og 

vedlikehold av veianlegget i 20-25 år. I den forbindelse er det viktig å ha fokus på robuste og 

bærekraftige designvalg, for dermed å sikre estetisk kvalitet også i anleggsfasen. Veilederen 

skal brukes som et arbeidsredskap for å sikre estetiske og miljømessige målsetninger 

gjennom prosessen fra plan til ferdig anlegg, og videre i driften.  
 

Hensikten er å gi konkrete retningslinjer, anbefalinger og føringer for å sikre en enhetlig 

utforming av veien og veianleggets omgivelser. Veilederen gir blant annet føringer for: 
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 Terrengbehandling (eks. vei, sideterreng, massehåndtering, revegetering og 
massedeponier)  

 Vegetasjon og vann (eks. terreng, vann og lokal overvannshåndtering (LOD))  

 Konstruksjoner (eks. bruer, støttemurer og støyskjermingstiltak) 

 Veiutstyr/møblering (eks. rekkverk, gjerder og belysning). 
 

 
Figur 7-12: De ulike nivåene i veganlegget som det skal lages generelle prinsipper (DesignVEI 001 Rambøll og 
Sweco 2016). 

 
Figur 7-13: Møblering langs nye E39(DesignVEI 001 Rambøll og Sweco 2016). 

 

 3D-modell 

Det er utarbeidet en 3D-modell for dette planområdet og tilgrensende reguleringsplan. I 

modellen vises fremføring av veianleggene med eksisterende terreng og bebyggelse. 3D-

illustrasjonenen som er brukt i planbeskrivelsen er hentet fra modellen.  

 

Det fremheves at modellen er utarbeidet for å vise prinsippene for hvordan terrenget formes 

mot veganlegget. Det er ikke gjort detaljmodellering.  Dette er arbeid som kommer i neste 

fase. 
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7.5 Beskrivelse av planforslagets delstrekninger 

Parsellen E39 Søgne øst – Mandal øst er ca. 14 km og for å få oversikt over relevante 

problemstillinger knyttet til spesifikke områder, er det valgt å dele planen opp i 6 

delstrekninger. Alle planlagte delstrekninger tar for seg relevante temaer innenfor: 

 Trasé  

 Vegelementer 

 Terrenginngrep 

 Teknisk infrastruktur 

 

 Delstrekning 1 Volleberg - Monan  

Delstrekningen starter i kommunegrensen mellom Songdalen og Søgne. Her kommer 

tunnelen fra prosjektet E39 Kristiansand vest – Søgne øst ut og kobler seg på denne 

reguleringen. Videre strekker delstrekningen seg over Søgneelva ved Monan, der ny veg 

krysser eksisterende E 39 i en bru. Fra øst faller vegen med 1,5 prosent over Søgneelva og 

mot et lavbrekk vest for Monankrysset. Vegen ligger deretter i svak stigning opp mot 

tunnelportalen og påhugg ved Klepland slik at overvann inn i tunnelen unngås. Vegbredde 

her er 23 m og tilsvarer en veg med ÅDT over 20 000 kjøretøy i døgnet. 

 

 
Figur 7-14 viser delstrekning 1 Volleberg – Monan (Kilde: Sweco) 

7.5.1.1 Volleberg boligområde 

Ny E39 fra Kristiansand vest til Mandal øst planlegges i nærheten av Volleberg boligområde. 

I planprosessen har denne nærheten til boligområdet medført behov for å ivareta eventuelle 

utfordringer knyttet til støy og luft. Det er utført vurderinger knyttet opp mot portallengde og 

høyde / lengde på støyvoller, for å kunne fremskaffe et grunnlag for en anbefaling. Da de 

potensielt støyplagede boligene ligger i Songdalen kommune, har Rambøll (konsulent for 

reguleringsplanen E39 Kristiansand vest – Søgne øst) ivaretatt dette faget selv om tiltakene 

ligger i Søgne kommune.  
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I dette området vil reguleringsplanen legge til grunn en løsning hvor det tilrettelegges for en 

tunnelportalløsning på ca. 100 meter og en støyvoll som strekker seg langs nye E39 i en 

lengde og høyde slik at grenseverdiene i T-1442 tilfredsstilles. For mer inngående 

informasjon vises det til rapporter ang. støy og luftforurensning.  

  

 
Figur 7-15 viser ny E39 ved Volleberg sett østover (Kilde: Rambøll / Sweco) 

7.5.1.2 Tofteland lier / Bringeheia 

Fra Volleberg mot Monan går E39 gjennom Tofteland lier / Bringeheia i en skjæring. 

Kryssende vassdrag ivaretas gjennom omlegging. På sørøst siden av Søgneelva er det satt 

av plass til sedimentasjonsbasseng for å ivareta vegvann fra øst. Vegen krysser 

eksisterende fylkesvei 114 – Toftelandsveien samt Søgneelva. I dette området vil bygninger 

innenfor planområdet innløses.  
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Figur 7-16 Illustrasjon mot øst (Kilde: Sweco) 

7.5.1.3 Kryssing av Søgneelva 

Vegen krysser Søgneelva på en bru med om lag 12 meter klaring til elva ved 200 års flom. 

Av- og påkjøringsramper fra/mot øst er planlagt å gå på egne rampebruer. Rampene fra ny 

E39 møter gammel europaveg i to rundkjøringer på nivå med eksisterende E39.  

 

Det er fokus på å minimere inngrep i Søgneelva i en anleggsperiode og i en permanent 

situasjon. Brufundamenter skal søkes plassert slik at vannstanden i elva ikke påvirkes 

nevneverdig. Det tilrettelegges for hensynssoner langs elvebredden i dette område for å 

ivareta Søgneelva på best mulig måte. YM-planen setter fokus på Søgneelva og dens 

kvaliteter.  

 

Plassering av veg og brukonstruksjon over Søgneelva medfører at bebyggelse både sør og 

nord for vegen innløses.  

 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST 
 

Side 67 av 140 
 

Figur 7-17 Illustrasjon mot nord-øst (Kilde: Sweco) 

7.5.1.4 Monankrysset 

Monankrysset har som hovedfunksjon å ivareta trafikken til og fra Tangvall.  

 

Beregninger viser at en stor andel av trafikken som kommer fra / til tunnelen ved Volleberg, 

skal til eller fra Tangvall. Det er derfor arbeidet fram en robust kryssløsning som vil kunne 

ivareta en trafikkøkning også utover år 2040.  

 

Monankrysset tilrettelegges som et toplanskryss med ruterform. Rundkjøringen nord i krysset 

ivaretar i hovedsak trafikken fra Kristiansand mot Tangvall og trafikken fra eksisterende E39 

til/fra Volleberg. Påkjøringsrampe vestover mot Mandal er også koblet til denne 

rundkjøringen. Rundkjøringen syd i krysset ivaretar i hovedsak trafikk mot Kristiansand og 

trafikk fra Mandal. Vegen mellom rundkjøringene planlegges med 3 felt, to sørgående og et 

nordgående. Vegen videre mot Tangvall ligger med H5-standard med gjennomgående 

forbikjøringsfelt, som i dag. Rampesystemet og rundkjøringen nord for brua ligger i store 

skjæringer. Det er gjort flere grep for å minimere unødvendige terrenginngrep og legge 

vegen best mulig i terrenget.   

 

I forbindelse med søndre rundkjøring i kryssområdet tilrettelegges det for en park and ride 

plass, samt utvidede muligheter for kollektivtrafikken. Det legges også til rette for 

kollektivholdeplasser på avkjøringsrampen østover og påkjøringsrampen vestover. Det 

planlegges med gangforbindelse mellom holdeplassene. Kryssing av rampene skjer i plan. 

Holdeplassene på eksisterende E39 opprettholdes. 

 

I planforslaget ligger det også inne en fleksibilitet for kryssutforming, da ikke endelig 

kryssløsning valgt. Nye Veier ser at det er flere krysstyper som ivaretar funksjonen 

Monankrysset skal ivareta.  

 

Tekniske tegninger viser et ruterkryss. Det er denne kryssløsningen (kryssalternativ 1) som 

ivaretas i reguleringsplanen med reguleringsformålet SV (veg). Figur 7-18 viser hvordan 

krysset er planlagt. 
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Figur 7-18 viser Monankrysset sett nordover (Kilde: Sweco) 

 

For å ivareta den nevnte fleksibiliteten i forbindelse med valg av kryssløsning er det i 

reguleringsplanen benyttet reguleringsformålet 2SKF (Kombinert formål veg/annen 

veggrunn-  tekniske anlegg/ annen veggrunn grøntareal). Dette reguleringsformålet medfører 

at det innenfor hovedformålet - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - gis en 

fleksibilitet for en mulig fremtidig justering av vegen og kryssalternativ 2, uten å måtte 

omregulere fra ett annet hovedformål. Dette antas å forenkle en mulig fremtidig prosess 

rundt en mindre endring.  

 

 
Figur 7-19 viser en skisse av kryssalternativ 2 på Monan, som ivaretas gjennom reguleringsformålet 2SKF (Kilde: 
Rambøll) 

Både kryssalternativ 1 og kryssalternativ 2 er ivaretatt i alle vertikalnivåer i plankartet. Det vil 

si at reguleringsplanen ivaretar evt. direkteførte ramper mellom Kristiansand og Monan i 

begge kryssløsningene. 
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Velges kryssalternativ 2 i neste fase vil dette måtte detaljeres ut og godkjennes av Søgne 

kommune. Den videre prosessen må da Nye Veier og Søgne kommune enes om i neste 

fase.  

 

For å kunne gjennomføre reguleringsplanen, uavhengig av krysstype, er det behov for å 

innløse all bebyggelse på Monan. 

 

Monankrysset tilrettelegges med vegbelysning.  

 

Monanbekken ivaretas under ny E39 i omtrent samme bekkeløp som i dag. I nærheten til 

Monanbekken er det planlagt et sedimentasjonsbasseng for å ivareta vegvann fra både dag 

og tunnelsone. Etter sedimentasjon slippes renset vann ut i Monanbekken. 

7.5.1.5 Vann- og avløpsledninger på Monan 

På Monan foreslås det å legge om eksisterende hovedledninger i Toftelandsvegen. Dette 

gjelder vannledninger med dimensjon ø400 mm og pumpeledninger til spillvann med 

dimensjon ø500. Disse vannledningene er hovedvannforsyningen til Søgne kommune og 

omlegging må planlegges i samarbeid med Søgne kommune og Tronstadvann 

Interkommunale vannverk. 

 

Av hensyn til sårbare ferskvannslokaliteter skal overvann fra vegbane mellom profil 550 – 

2120 på Monan renses før vannet ledes til utslipp. Tunnelvaskevann skal gå via sandfang, 

oljeutskiller og sedimentasjonsbasseng, før det ledes til utslipp. I reguleringsplan E39 

Kristiansand vest – Søgne øst er Rossevann en viktig drikkevannskilde og det planlegges for 

at tunnelvaskevann, lekkasjevann og vegvann fra deler av denne reguleringsplanen føres 

gjennom tunnelen ved Volleberg og ivaretas i sedimentasjonsbassenger øst for Søgneelva. 

 

Overvanns og drensledninger i dagsoner utføres som selvfallsledninger. Lekkasjevann og 

renset vaskevann fra Søgnetunnelen pumpes til utslipp i Monanbekken. Overvanns- og 

drensledninger, med tilhørende kummer plasseres hovedsakelig i arealer avsatt til vegformål.  

7.5.1.6 Elektro  

Det er nødvendig med en omlegging av eksisterende kabler og linjer som følge av ny E39. 

Dette vil medføre omleggingsarbeider for Agder Energi. 

På Monan/Klepland er det en meget viktig 22kV luftlinje som kommer i konflikt med planlagt 

veg trasé. Denne luftlinjen må enten endre trasé eller legges som kabel. I dette område er det 

også en eksisterende nettstasjon samt lavspenningsforsyning til boliger. 

 

 Delstrekning 2 Søgnetunellen 

Mot Klepland går vegen i en skjæring og delvis i høyde med dagens terreng. Vegen går 
videre i en 4 km lang tunnel og kommer ut i dagen igjen ved Tverråna (Vedderheia).  
 
Tunnelen har et lavpunkt litt vest for Hellersdalen. I forbindelse med anleggsgjennomføring 
er det i reguleringsplanen ivaretatt et mulig tverrslag og midlertidig massedeponi i 
Hellersdalen.  Trafikkberegninger legger til grunn en ÅDT i tunnelen på 17 400 kjøretøy i 
døgnet (år 2040) 
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Figur 7-20 viser delstrekning 2 Søgnetunnelen (Kilde: Sweco) 

7.5.2.1 Tunnelpåhugg Klepland 

Mot Kleplandsportalen går ny E39 med skjæringer på begge sider av vegtraseen før den går 

inn i en lang portal. Portalens lengde er tilpasset behovet for å ivareta Kleplandsbekken, 

skogsbilvegen samt sikkerhet mot ras. 

 
Lengden på tunnelportalen kan vurderes, etter grundigere vurderinger av bergsikring i 

påhuggsområdet.  Over portalen vil også deler av en klatrevegg bli berørt. Klatreveggen 

omtales i kap. 7.6. 

  

Utenfor Kleplandsportalen er det ved innkjøring lagt inn havarilomme og teknisk bygg. 

 

 
Figur 7-21 viser tunnelportalen på Klepland, med omlagt bekk og skogsbilveg over tunnelportal (Kilde: Sweco) 

Turforbindelser nord sør ivaretas over tunnelportalen. 
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7.5.2.2 Søgnetunnelen 

Søgnetunnelen er planlagt med tunnelklasse E, dvs 2 x T 9,5 med inntil 15 meter fjell mellom 

løpene. Den har god overdekning og ligger i svakt fall på 1,75% frem til lavpunktet hvor den 

passerer under Hellersdalen. Kurvaturen er så stiv så siktutvidelser unngås. Her er 

overdekningen antatt å være om lag 25-30 meter. På det laveste punktet er det planlagt å 

etablere pumpesump, fordrøyningsbasseng og et sedimenteringsbasseng for vaskevann.  

 

Etter Hellersdalen går tunnelen med god overdekning og svak stigning på 1,65% frem til 

Vedderheia hvor den passerer under Tinntjønn. Her stiger den så med maksimal stigning på 

3 % frem til en kort portal og bru over Tverråna. 

 

Fra Hellersdalen er det regulert inn en mulighet for tverrslag inn til tunnelen. I 

reguleringsplanen ivaretas denne løsningen også ved en mulighet for nytt kryss på 

eksisterende E39. Søgne kommune ønsker mulighet for etterbruk at både mulig 

anleggskryss med eksisterende E39 og evt. etterbruk av anleggsområdet / midlertidig 

massedeponi ved Fidjane. Dette legges inn i reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser.  

 

Havarilommer er lagt inn hver 500 meter for hvert løp og tverrforbindelser for hver 125. m. 

Rom for tekniske bygg i tunnelen ivaretas. For å ivareta en fremtidig standardøkning og 

uforutsette utfordringer er det i reguleringsarbeidet regulert inn et areal som ivaretar dette.  

 

 
Figur 7-22 Tunnelklasse E 2xT9,5 (Kilde: N500) 

 

7.5.2.3 Tunnelpåhugg Vedderheia 

Tunnelpåhugget ved Vedderheia er plassert slik at boligområdene skjermes mest mulig for 

støy og innsyn. Rett etter portalen krysser vegen i en kort bru over Tverråna. Det 

tilrettelegges for å bevege seg under denne og eksisterende stier langs Tverråna 

opprettholdes. I retning innkjøring i tunnelen, dvs på sørsiden av vegen, er det tilrettelagt for 

havarilomme og teknisk bygg. Støyberegninger viser at grenseverdiene i T-1442 ivaretas 

med denne løsningen uten ekstra støytiltak.  
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Figur 7-23 viser tunnelportal og bru ved Tverråna, sett østover (Kilde: Sweco) 

7.5.2.4 Vann- og avløpsledninger gjennom Søgnetunnellen 

Det vurderes å legge vannledning ø200 mm gjennom Søgnetunnelen for å sikre 

brannvannsdekning av tunnelen. Vannledningen kobles til ø400 mm hovedvannledning på 

Monan og ø160 mm på Vedderheia. I forbindelse med prosjekteringsfase må eventuell 

kommunal deltagelse i bygging av vannledning, eller kommunal overtagelse av ledning 

avklares med Ingeniørvesenet. 

 

Løsning ang. vanninnsig, tunnelvaskevann, etc. er beskrevet under delstrekning 1. 

7.5.2.5 Elektro 

Ved tunnelmunningen går det en høyspenning luftlinje som kommer i konflikt med tiltaket. 

Denne må legges om. Alle omlegginger må koordineres og prosjekteres i videre planarbeid i 

samarbeid med Agder Energi Nett (linjeeier). 

 

 Delstrekning 3 Vedderheia – Lohnelier næringsområde 

Området strekker seg fra Vedderheia/Tverråna til næringsområdet på Lohnelier. Ut av 
tunnelportalen stiger vegen over Tverråna til sitt hittil høyeste punkt ved Tag. Her går vegen i 
skjæring. Det tilrettelegges for en kort bru ved Tag for å ivareta forbindelsen på tvers av 
vegen, for både mennesker og dyr. Videre vestover legges vegen på en stor fylling før den 
går mot Lohnelier næringsområde. Fra Tag faller vegen med en drøy prosent til et lokalt 
lavpunkt i kryssområdet ved Lohnelier. 
 
Vegen deler Lohnelier næringsområde i to. Det prosjekteres en bru over E39 for å ivareta 
kontakten mellom sødre og nordre del av Lohnelier næringsområde.   
 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST 
 

Side 73 av 140 
 

 
Figur 7-24 viser delstrekning 3 Vedderheia – Lohnelier næringsområde (Kilde: Sweco) 

7.5.3.1 Tag 

Gjennom vurderinger knyttet til friluftsliv, vilt og drift av området, er det lagt til rette for en 

forbindelse under ny E39 ved Tag. Dette gjøres gjennom terrengtilpassinger og en 

brukonstruksjon. 

 

 
Figur 7-25 viser kryssingspunkt ved Tag, sett nordover. 

 

Videre vestover tilrettelegges for en fylling som bryter eksisterende forbindelse fra 

Lohneveien og nordover i terrenget. Denne forbindelsen erstattes / ivaretas gjennom nevnte 

forbindelse ved Tag. For å kunne etablere ny E39 gjennom dette området er det behov for å 

innløse en enebolig og en garasje under ogg i nærheten av fyllingsfoten ved Lohneveien. 

 

Små bekker og vannsig ivaretas med stikkrenner i dette området.   

7.5.3.2 Lohnelier næringsområde 

Ny E39 går tett på allerede etablert næringsbebyggelse, samtidig som den går gjennom 

gjeldende reguleringsplan for næringsutvikling i området. Området inneholder eksisterende 

plan for Lohnelier næringsområde, 20051013-2. Den nye E39 vil innebære justeringer av 

eksisterende reguleringsplan for Lohnelier næringsområde. Reviderte bestemmelser og kart 

for Lohnelier næringsområde vises i denne reguleringsplan og i bestemmelsene.  
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Figur 7-26 viser ny E39 gjennom Lohnelier næringsområde, sett nordover (Kilde: Sweco) 

 
For å knytte sammen næringsområdet på nordsiden og sørsiden av ny E39, etableres det en 

bru over E39. I en anleggsfase ønskes området nord for E39 benyttet til anleggsområde, 

samt ha mulighet for et midlertidig massedeponi.  

 
Det er spesielt to eksisterende næringsbygg som påvirkes av ny E39. Mur-i-sør bygget 

(Østre Lohnelier 84) havner delvis under vegfyllingen. Da bygget er oppført i seksjoner, er 

det mulig å rive deler, noe som medfører at det ikke er behov for å rive hele bygget. 

 

 
Figur 7-27 viser gjenværende Mur-i-sør bygget etter at deler av det er revet, sett nordover (Kilde: Sweco) 

 
Lohnelia 70 vil påvirkes spesielt i anleggsfasen. Avhengig av anleggsmetode antas at bygget 

må forvente redusert bruksnytte i perioder hvor E39 forberedes og bygges forbi bygget. Ny 

E39 vil bli liggende på en berghylle/mur over Lohnelia 70 for å ivareta manøvreringsareal 

rundt bygget. Eksisterende adkomst legges om. 
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Figur 7-28 viser ny situasjon for Lohnelia 70, sett nordover (Kilde: Sweco) 

7.5.3.3 Vann- og avløpsledninger Lohnelier 

På Lohnelier industriområde må eksisterende vannledninger og spillvannsledninger legges 

om. Dette gjelder vannledninger ø225 mm og ø160 mm til/fra høydebasseng, samt 

spillvannsledning ø160 mm. Selvfallsledninger foreslås lagt om slik at de også i fremtidig 

situasjon vil fungere som selvfallsledninger. 
 

Vegvann infiltreres i grøft langs ny E39. 

7.5.3.4 Elektro 

Ved Lohnelier næringsområde påvirker planforslaget spesielt kraftlinjen som går nordover 

mot Dal. Ellers må det gjennomføes justeringer i eksisterende ledningsnett som går nord sør 

og krysser ny E39.   
  

 Delstrekning 4 Lohnelier - Lindelia 

Fra Lohnelier næringsområde går vegen videre vestover, hvor det tilrettelegges for et kryss, 

Lohnelierkrysset, i området hvor ny E39 krysser Eikestølveien. Hele Lohnelierkrysset 

etableres på fylling, hvor justert Eikestølvei tilrettelegges under ny E39. I kryssområdet er det 

regulert inn arealer for å ivareta etterspurte funksjoner. Videre vestover går vegen inn mot 

Lindeliatunnelen på ca. 600 meter. Tunnelen avsluttes i vest med en forlenget tunnelportal 

som ivareta eksisterende E39 og den vestlandske hovedveg over tunnelportalen. 
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Figur 7-29 viser delstrekning 4 Lohnelier – Lindelia (Kilde: Sweco) 

 

7.5.4.1 Lohnelier – kryssområde 

Lohnelier kryssområde tilrettelegger for en effektiv kryssløsning for en fremtidig 

næringsutvikling på Lohnelier.  

 

Beregninger viser at en stor andel av trafikken som går på ny E39 fortsetter til / fra Mandal i 

dette krysset. Vest for krysset er det beregnet en ÅDT på 19 800 kjøretøy per døgn. Krysset 

anses som meget robust i forhold til økning i trafikk utover år 2040. 

 

Lohnelierkrysset tilrettelegges som et halvt kløverkryss i to plan. Kryssløsningen er valgt for å 

sikre stoppsiktavstand til tunnelportal for Lindeliatunnelen.  Rundkjøringen nord i krysset 

ivaretar i hovedsak trafikken fra Lohnelier mot Mandal. Rundkjøringen på sydsiden av 

krysset ivaretar i hovedsak trafikk fra Mandal mot Lohnelier. Trafikken fra/ til Kristiansand er 

relativ beskjeden i dette krysset.  Vegen mellom rundkjøringene planlegges som 2 felts veg. 

Videre sørover kobles hovedvegkrysset sammen med fv. 114 og eksisterende E39 i en ny 

rundkjøring. I forbindelse med avkjøringsmuligheter i rundkjøringene er det regulert inn 

funksjoner, som f.eks. døgnhvileplass for tunge kjøretøy, bensinstasjoner, samt kontrollplass 

for tunge kjøretøy. I tillegg legges det opp til park and ride plasser i arealet mellom av- og 

påkjøringsrampene.  

 

Det legges til rette for kollektivholdeplasser på påkjøringsrampene i begge retninger. Det 

tilrettelegges også for kollektivholdeplasser på vegen mellom de to søndre rundkjøringene, 

for å ivareta fremtidig fleksibilitet for kollektivtrafikken. Det planlegges fortau på østre side av 

vegen under E39, for i ivareta gangtrafikken til/fra park and ride og buss. Rundt 

holdeplassene tilrettelegges for fortau for å få et helhetlig system. Langs fv. 114 tilrettelegges 

det for gang og sykkelvei på nordre side, fram til rundkjøringen med eksisterende E39. 

Kryssing av ramper skjer i plan. 

 

Planforslaget medfører at Dåsånas elveløp legges om under vegfyllingen. Nytt elveløp for 

Dåsåna ivaretas gjennom en stor romslig kulvert gjennom hele vegfyllingen. Det settes fokus 

på å ivareta Dåsåna i en fremtidig situasjon og i anleggsperioden. På grunn av Dåsånas 

viktighet som anadrom fiskeelv er det viet stor oppmerksomhet til dette vassdraget. YM-

planen har fokus på dette.   
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Bekker og vannsig som påvirkes av ny E39 ivaretas og håndteres forskriftsmessig.  

 

Denne planen ivaretar også vei til regulert skytebane nord for Lohnelier. Vegen legges i 

vegfyllingen og over Dåsånakulverten, for så å koble seg på eksisterende veg på nordsiden 

av Lohnelierkrysset.  

 

For å kunne gjennomføre reguleringsplanen, er det behov for å innløse bygg som kommer i 

direkte konflikt med planens fotavtrykk. Det vil bl.a. gjelde følgende adresser; Eikestølveien 

1, 55, 57, 71, 79, 86, 88 og 89.  

 

Lohnelierkrysset tilrettelegges med vegbelysning.  

 

 
Figur 7-30 viser Lohnelierkrysset sett mot nord (Kilde: Sweco) 

7.5.4.2 Lindelia 

Rett vest for kryssområdet går hovedvegen på nordsiden av Lindelitjønna og inn i en tunnel 

på ca. 600m. Tunnelen har fall på 1,7% og også denne er prosjektert med tunnelklasse E, 

dvs. 2 x T9,5. På lik linje som på Søgnetunnelen er det i reguleringsplanen ivaretatt en 
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utvidelse til et tunnelprofil T10,5. Det er satt av plass til havarilommer utenfor og i tunnelen, 

samt plass for teknisk bygg utenfor hvert inngående løp. Eksisterende E39 og Vestlandske 

hovedveg/postvegen ivaretas gjennom å legge disse over vestre tunnelportal på ny E39. 

Tunnelen medfører redusert barriereeffekt i Lindeliaområde, spesielt med tanke på hjortevilt.  

 

 
Figur 7-31 viser Lindeliatunnelen sett mot vest (Kilde: Sweco) 

7.5.4.3 Vannhåndtering i forbindelse med Dåsåna 

Som hovedprinsipp skal det tas hensyn til sårbare ferskvannslokaliteter og overvann fra 

vegbanen ved Lohnelier renses før vannet ledes til utslipp. Lohnelier kryssområde har 

Dåsåna som resipient. Alt vegvann samles opp og føres til sedimentasjonsbassenget på 

sørsiden av E39. Her renses vannet før det sleppes ut i en sidebekk til Dåsåna. YM-planen 

har fokus på oppfølging i dette område. 

7.5.4.4 Elektro 

Ved Lohnelierkrysset går det en høyspenning luftlinje som kommer i konflikt med tiltaket. 

Denne må legges om. Alle omlegginger må koordineres og prosjekteres i videre planarbeid i 

samarbeid med Agder Energi Nett. 
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 Delstrekning 5 Trysfjorden 

Fra Lindeliatunnelen og vestover faller vegen ned mot Trysfjorden til et lavpunkt rett før 

Trysfjordbrua. Brukaret på østsiden av Trysfjordbrua blir liggende på en fylling. Fra fyllingen 

går vegen i en bru over Trysfjorden og lander på vestsiden i en høy dobbeltsidig skjæring.  

 

 
Figur 7-32 viser delstrekning 5 Trysfjorden (Kilde: Sweco) 

7.5.5.1 Trysfjorden øst 

Ny E39 etableres på en fylling på vestsiden av Lindeliatunnelen. På nordsiden av fyllingen 

reetableres den Vestlandske hovedveg/postveien. Fyllingen nærmest Trysfjorden blir ca. 40 

meter høy. I en anleggsfase vil fyllingen etableres tidlig for å fremskynde eventuelle 

setninger. Anleggsvegen vil så søkes plassert innenfor fyllingsarealet. Dette medfører at 

sårbare områder både nord og sør for ny E39 spares for inngrep i en anleggsperiode.  I 

område ved tunnelmunningen må det innløses bolighus. 
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Figur 7-33 viser Tysfjorden øst sett nordøstover (Kilde: Sweco) 

7.5.5.2 Trysfjordbrua 

Kryssingen av Trysfjorden er planlagt ved etablering av en fritt frembygg bru på til sammen 

520 meter, med et hovedspenn som strekker seg over hele Trysfjorden. Brua har en frihøyde 

over vannoverflaten på ca. 60 meter, der hvor konstruksjonen er slankest. Over Trysfjorden 

stiger veien med 1,66 % mot vest.  

 

 
Figur 7-34 viser Trysfjordbrua sett nordover (Kilde: Sweco) 

 

Kryssingen av Trysfjorden vil medføre innløsing av flere hytter. Bebyggelse på Holmen og 

resten av Trysfjorden vil få et nytt visuelt element som en del av landskapet. 

Det etableres støyskjerm på nordre deler av Trysfjordbrua for å ivareta grenseverdiene i T-

1442.  
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7.5.5.3 Trysfjorden vest 

På vestsiden av fjorden lander brua i en tosidig skjæring, hvor den sørlige skjæringen er 

tenkt bearbeidet noe for å få en bedre visuell tilpassing til landskapet rundt. Det er planlagt 

en anleggsveg på sørsiden av E39 og ned mot brufundamentet. Dette vil medføre 

terrengtilpassinger som er vanskelig å reversere. Anleggsvegen er tenkt benyttet som en del 

av stisystemet mellom Holbekstjønn og Trysfjorden, etter endt anleggsperiode.  

 

 
Figur 7-35 viser hvordan Trysfjordbrua lander på vestsiden av Trysfjorden, sett vestover (Kilde: Sweco) 

7.5.5.4 Vann- og avløpsledninger 

Vegvann fra Trysfjordbrua slippes direkte ut i Trysfjorden. Vegvann fra veg på terreng ledes 

til grøft og infiltreres.  

7.5.5.5 Elektro 

Trysfjordbrua er konstruert slik at det er mulig å føre høyspentkabler gjennom, ved behov. 

 Delstrekning 6 Dyredalen – Mjåvann 

Når Trysfjordbrua igjen treffer fast grunn stiger den med samme stigning, 1,66% opp mot 

vegens høyeste punkt i Dyredalen. Her går vegen over Holbekstjønn, som får et redusert 

vannareal. Derfra går vegen vider i en skjæring gjennom deler av Dyredalen. Vegen 

avsluttes ved Mjåvann i et midlertidig kryss med eksisterende E39. 
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Figur 7-36 viser delstrekning 6 Dyredalen – Mjåvann (Kilde: Sweco) 

7.5.6.1 Holbekstjønn 

Ny E39 går både på fylling og i skjæring fra Tryfjorden vest til Holbekstjønn. I dette område 

er det et myrområde som generer en del vann. Skiftebekken er omlagt i dette område og 

ivaretas på tvers av E39 gjennom en rør-/kulvertløsning. Ved Holbekstjønn ivaretas 

forbindelsen nord-syd gjennom en landbrukskulvert. 

 

 
Figur 7-37 viser Holbekstjønn og krysningspunkt ved landbrukskulvert, sett sørøstover (Kilde: Sweco) 

7.5.6.2 Dyredalen 

Fra Trysfjorden stiger vegen til vegens høyeste punkt som ligger i Dyredalen. Derfra faller 

den med 2,4 % mot et lavpunkt ved Mjåvann der prosjektavgrensingen også ligger.  
Etter Holbekstjønn går vegen etter hvert inn i en tosidige fjellskjæringer. Midtveis på denne 

strekningen er det planlagt en viltovergang, markert som H560_2 i plankartet, i form av at 

E39 passerer i en kulvert som lar vilt, landbruksinteresser og friluftsliv krysse over E39. Den 

vestlandske hovedveg/Postveien vil bli berørt av ny E39, og krever omlegging. Funksjonen 

vil likevel ivaretas på en god måte.  
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Figur 7-38 Illustrasjon som viser viltkryssingen, sett mot sør (Kilde: Sweco) 

7.5.6.3 Massedeponi 

Vest for viltkryssingen ligger et massedeponi som har potensiale til å ivareta ca. 1 million m3 

masse. Endelig behov og utforming gjennomføres i neste fase. Påvirkning av massedeponiet 

på området rundt ivaretas i YM-planen. 

 

 
Figur 7-39 viser det planlagte massedeponiet i Dyredalen, sett vestover (Kilde: Sweco) 

7.5.6.4 Mjåvann 

Avslutningen av prosjektet er i grensen ved Mjåvann / eksisterende E39. Det antas at 

parsellen videre vestover gjennom Mandal ikke bygges samtidig som denne parsellen. Det er 

derfor behov for et midlertidig kryss mellom eksisterende og ny E39. Dette kan løses med 

både som direkteført forbindelse eller som rundkjøring. Begge løsninger ivaretas i 

reguleringsplanen.  
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Figur 7-40 viser en mulig avslutting, ved bruk av rundkjøring, av reguleringsplanen ved Mjåvann, sett nordover (Kilde: Sweco) 

7.5.6.5 Vann- og avløpsledninger 

Vegvann ivaretas gjennom direkte infiltrasjon i terrenget.  

7.5.6.6 Elektro 

Da det ikke er tenkt vegbelysning på denne delen av E39 antas behovet for tilrettelegging for 

elektro, som minimal.  

 

7.6 Beskrivelse av andre forhold ved planforslaget 

 Stedets karakter og landskapsbilde 

Det er et mål at veganlegget skal gis en enhetlig visuell karakter. Naturskapt terreng må 

betraktes som en ikke fornybar ressurs. Endring av dette terrenget vil betraktes som et 

irreversibelt inngrep og midlertidige rigganlegg vil i størst mulig grad tilbakeføres med 

stedegne arter. 

 

Det legges vekt på bruk av materialer som er varige og tilfører anlegget en karakter over tid. 

Målet for behandlingen av landskapet er å opprettholde mest mulig av områdets naturgitte 
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egenart. For de store kryssområdene og eksponerte konstruksjoner som bru over 

Trysfjorden og bru over Søgneelva skal en formgiving iht. DesignVEI 001 benyttes. 

Veganlegget med sideterreng skal ellers gis best mulig tilpasning til terrenget. Innenfor 

planområdet er det derfor ønskelig å opprettholde eksisterende områdekvaliteter slik de 

foreligger i dag, men også å videreføre eksisterende trekk med nytt innhold og form. 

 

Mellom Volleberg og Monan er hovedlinjen og de ulike krysselementene lagt slik at inngrepet 

i terrenget reduseres. Det er spesielt lagt vekt på å unngå inngrep i bratt sideterreng for å 

begrense høyden på skjæringene. 

 

Der veitraseen ligger i tunell (Søgentunnelen) vi det kun være tunellportalene som har 

innvirkning på stedes karakter og landskapsbilde 

 

Mellom Vedderheia og Lohnelier er det særlig krysningene av Tverråna og dalen inn til Tag 

hvor det er foretatt landskapelig terrengbehandling. I begge disse områdene ligger det daler 

som danner viktige drag i landskapet. Kryssområdet på Lohnelier danner sammen med de 

ulike veiservicefunksjonene (døgnhvileplass, kontrollplass for tunge kjøretøy, 

bensinstasjoner, bussholdeplasser, park and ride) en ny, stor form i landskapet. Dette 

landskapet er forankret i eksisterende terreng, men representerer likevel et nytt 

utgangspunkt for forståelsen av sammenhengene i området. 

 

Mellom Lohnelier og Lindelia skjærer veien inn i en kort tunnel før den fortsetter over to store 

fyllinger kun brutt av en eksisterende terrengrygg.  

 

Fyllingen mot Trysfjorden og landkaret til Trysfjordbruen bearbeides slik at den nye formen 

danner en utvidelse av eksisterende rygg. På vestsiden av Trysfjorden skjærer veien 

gjennom en kolle. Toppen av skalken på sørsiden av veien brytes noe ned slik at siktskåret 

blir mindre markant.  

 

Gjennom Dyredalen mot Mjåvann følger veien i hovedsak dalens form, men ligger enten på 

fylling eller i skjæring. I sammenheng med terrengbehandlingen etableres det driftsvei ved 

Holbekstjønn (under veien) og overgang for turgjengere, skogbrukere og vilt midt i Dyredalen 

(over veien). Smale, oppstikkende terrengfragmenter fjernes.  

 
Figur 7-41 viser Lohnelierkryssets påvirkning på området, sett vestover (Kilde: Sweco)  
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 Folkehelse, nærmiljø og friluftsliv 

Ny vegtrasé for E39 er planlagt og regulert utenom de mest befolkede områdene. Adkomster 

for veg og ferdsel til naturområdene nord for E39 ved Monan, tilstrebes opprettholdt, også 

under anleggsfasen. Vegomleggingen vil avlaste eksisterende E39 med hensyn til 

gjennomgangstrafikk. Antallet boliger innenfor støyutsatte soner reduseres fra ca. 660 til ca. 

500 boliger.  

 

Det er ikke foreslått større endringer av utformingen av dagens E39 før nedklassifisering til 

fylkesveg, men reduksjon i trafikk medfører mindre konflikt mellom myke trafikanter og 

bilister. Spesielt mellom Lohnelier, via Try og til Døle bru (Mjåvann), vil med dette 

planforslaget medføre bedre forhold for syklister gjennom redusert trafikk.  

 
I kryssområdene har alle ramper og lokalveier med bussholdeplasser, mindre enn 5% 

stigning i lengderetningen. Alle gang- og sykkelarealer som knytter busslommer og 

innfartsparkeringsområder sammen, har stigning mindre enn kravene til universell utforming. 

Bussholdeplasser, parkeringsplasser og innfartsparkeringsområder skal opparbeides med 

prinsipper om universell utforming. Dette betyr også at områdene vil få tilstrekkelig og riktig 

belysning. 

 

Andre tiltak for universell utforming, som ledelinjer osv, må utarbeides i henhold til DesignVEI 

001, i bygge- og anleggsfasen. 

 

Prosjektert forslag til ny E 39 ivaretar tiltak for å minimere trafikkfare, luft- og støyforurensing 

for gående, syklende og beboere langs lokalvegene. Eksisterende bruer, og 

krysningspunkter søkes opprettholdt i reguleringsplanforslaget gjennom å ivareta krysninger 

til friluftsområder som foreslått i bestemmelser til midlertidige rigg- og anleggsområder i 

anleggsfasen.  

 

I følgende underkapitler beskrives temaet folkehelse, nærmiljø og friluftsliv for ulike deler av 

strekningen. 

7.6.2.1 Volleberg - Monan 

Volleberg: Boliger vest på Volleberg vil få mindre trafikk på eksisterende E39 som følge av 

ny og omlagt E39, mens for boliger sørøst på Volleberg vil trafikken komme nærmere 

boligområdet. Bestemmelser til planen ivaretar støy og luftforurensingstiltak i hht T-1442 og 

T-1520 for å redusere støybelastningen og luftforurensningen i området.   

 

Monan: Ny vegtrasé for E39 er prosjektert slik at turveien / traktorveien langs eksisterende 

E39 opphører. Boligene på Monan som ligger innenfor reguleringsplanens plangranse 

innløses. Adkomst til forminneparken og gang- og sykkelsystemet under eksisterende E39 

og over Søgneelva ivaretas. 

 

Søgne og Kristiansand klatreklubb sine klatrefelt ved Klepland: Søgne og Kristiansand 

klatreklubb har en klatrevegg ved Klepland kalt Tango wall. Kleplandsportalen vil med de 

omlegginger det fører med seg, påvirke denne klatreveggen, spesielt i en anleggsperiode. I 

dag har klatrere ulike utfordringer med korte, enkle ruter, til lange, rangert til høy 

vanskelighetsgrad på 8 og 9 tallet. Ved gjennomføring av reguleringsplanen vil området bli 

forandret, men funksjonen ivaretas.  
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Figur 7-42 viser Tango wall i en fremtidig situasjon 

7.6.2.2 Søgnetunnelen  

Fidjan / Hellersdalen: Reguleringsplanen legger opp til å kunne bruke Fidjan / Hellersdalen i 

en anleggsperiode. Dette for å kunne bygge Søgnetunnelen raskere. Ferdsel til 

naturområdene i Hellersdalen nord for E39, opprettholdes under anleggsfasen. Dette 

ivaretas gjennom bestemmelser til planen. 

7.6.2.3 Vedderheia – Lohnelier næringsområde 

Vedderheia: Over Tverråna mellom Repstadvannet og Stemmen er vegtraseen prosjektert i 

bru. Bruken av Stemmen som bade- og rekreasjonsområde er planlagt opprettholdt. Planen 

tilrettelegger for krysningssteder for friluftsliv ved Tag.   

 

Lohnelier næringsområde: Lohnelier er i dag preget av næringsvirksomhet og av spredt 

bosetting og landbruk. Ny E39 går gjennom- og forbi næringsområdet, men planen ivaretar 

forbindelsen for friluftsliv gjennom å videreføre intensjonene fra gjeldende reguliering for 

Lohnelier næringsområdet, med en parkeringsplass for turgåere helt nord i planen.  

7.6.2.4 Lohnelier – Lindelia 

Lohnelier: E39 ligger på fylling i dalen over Dåsåna og videre mot Lindelia. Det etableres et 

stort vegkryss på Lohnelier med tilhørende funksjoner som kollektivholdeplasser, 

kontrollplass for tunge kjøretøy, pendlerparkering, døgnhvileplass for yrkessjåfører og 

bensinstasjoner. Dette vil endre omgivelsene vesentlig, men forholdene for friluftslivet vil ikke 

berøres i stor grad.  

 

Lindelia: I området fra Lohnelier og spesielt fra Lindetjønna ned mot Trysfjorden vil ny E39 

endre området med «rik edelløvskog» og områder for tur- og friluftsliv. Nytt veganlegg med 

tilhørende veifyllinger er prosjektert over deler av Vestlandske hovedveg/Postvegen. For at 

Vestlandske hovedveg/Postvegen skal opprettholde sin funksjon som turvei er denne 

foreslått lagt om i planen. 
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7.6.2.5 Trysfjorden: 

Trysfjordområdet er mye brukt til friluftsliv, og ny vegbru ivaretar til dels forhold til 

terrenginngrep, trafikkbelastning, støy og visuelt uttrykk.  

7.6.2.6 Dyredalen - Mjåvann 

Vestlandske hovedveg/Postvegen går fra Trysfjorden gjennom Ospedalen og Dyrdalen fram 

til Knuden og Mjåvann. Vegen er mye brukt til turveg med muligheter for nye turvalg bl.a. til 

Frøyslandsbygda syd for ny E39. Tilliggende skog- og heiområder er uten fast bosetting og 

området har totalt sett lite naturinngrep. Foruten passasjemuligheter ved brufundamenter for 

Trysfjordbrua, ivaretar planforslaget ett krysningspunkt nær Holbekstjønn og en viltpassasje i 

kommunegrensen mellom Mandal og Søgne. Veger og stier vil på den måten kunne kobles 

sammen for adkomst til skogsområdene langsmed- og på begge sider av ny E39-trasè.  

 

Mjåvann skytebane: Planforslaget har sin parsellgrense øst for Mjåvann skytebane. Likevel 

legger regulert veg føringer for vegen videre vestover mot Mandal og spesielt forbi Mjåvann 

skytebane. Før Døle bru krysset ble valgt tatt ut av denne reguleringsplanen, ble denne 

utfordringen drøftet grundig. Konklusjonen ble at Mjåvann skytebane vil kunne fortsette 

virksomheten med noen justeringer. 

 

 Kulturminner og kulturmiljø  

Innenfor de ulike delområdene ligger det mange kulturminner og kulturmiljøer, men det er her 

beskrevet de som vil bli mest berørt av tiltaket. Kulturminner (R) merket med rød prikk er 

automatisk fredet. De som er merket med hvit prikk er nyere tids kulturminner. De som er 

merket med grå prikk har uavklart status eller er fjernet. For ytterligere informasjon vises det 

til kulturminnerapport utarbeidet ifm reguleringsplanen.  

 

Under reguleringsplanprosessen ble det sjaktet på de dyrkede områdene ved Monan (med 

unntak av Fornminneparken), Kleppland og gnr 73/46 ,73/26 helt nord i området. Det er 

gravd et stort antall sjakter av varierende bredde og lengde, og det ble gjort funn av 8 

lokaliteter (bosetnings/aktivitetsområder), som alle er automatisk fredet. To på Monan (ID 

217418 ID 217421) blir direkte berørt. Dette er bosetningsspor bestående av stolpehull og 

kokegroper datert til førromersk jernalder (ca. år 500 f.Kr. til år 0). For disse må det søkes om 

dispensasjon fra Kulturminneloven, og det medfører arkeologisk utgravning. De øvrige 

bosetningsområdene på Kleppland blir ikke direkte berørt og blir regulert til hensynssone 

bevaring.  

7.6.3.1 Volleberg- Monan (Klepland) 

Innenfor planområdet på strekningen Volleberg – Kleppland er det registrert totalt 19 

kulturminner, både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. 
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Figur 7-43. Oversiktskart over kulturminner innenfor berørt område på Volleberg - Monan. (Kilde: Riksantikvarens database 
Askeladden) 

 

Kulturminnene 103921 og 177594 er utenfor planområdet.  

 
Figur 7-44 Oversiktskart Monan og Kleppland. (Kilde: Riksantikvarens database Askeladden)  
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Kulturminne 114031 er utenfor planområdet. 

Planforslaget medfører at flere kulturminner blir direkte berørt. For disse må det søkes om 

dispensasjon fra Kulturminneloven, og det vil bli arkeologisk utgravninger av disse 

lokalitetene. Andre kulturminner som ikke blir direkte berørt reguleres til bevaring.  

7.6.3.2 Kleppland (Søgnetunnelen) – Vedderheia 

I området er det registrert fire kulturminner, tre fra nyere tid (yngre enn år 1537) og et 

automatisk fredet. De nyere tids kulturminner har ingen vernestatus. Tre av disse blir direkte 

berørt og går tapt. Et er automatisk fredet og blir ikke direkte berørt og reguleres til bevaring.  

7.6.3.3 Vedderheia–Lohnelier nærngsområde 

Innenfor området er det registrert to kulturminner, begge fra nyere tid. Planforslaget 

innebærer at det ene kulturminnet blir direkte berørt og går tapt.  

 
Figur 7-45. Oversiktskart Vedderheia – Tag (Kilde: Riksantikvarens database Askeladen) 

7.6.3.4 Lohnelier – Lindelia (Holmen) 

På denne strekningen er det innenfor planområdet registrert to kulturminner. Planforslaget 

innebærer at alle kulturminnene blir direkte berørt. En av kulturminnene som blir berørt er 

Vestlandske hovedvei, som går gjennom dette området, og er godt bevart fra Lindelia, via 

Holmen, og vestover mot Døle bru. Deler av denne historiske veien blir berørt av den nye 

E39 traseen. Den ble anlagt i perioden 1794-1807, og var i bruk til 1919. Deler av 

strekningen reguleres til hensynssone bevaring og for de strekninger som går tapt, opprettes 

ny trasé.  
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Figur 7-46. Oversiktskart Lohnelier – Lindelia. (Kilde: Riksantikvarens database Askeladden) 

 
Vestlandske hovedvei markert som lilla strek. 

7.6.3.5 Trysfjorden – Dyredalen - Mjåvann 

Innenfor dette området er det registrert 10 kulturminner. Av disse er tre automatisk fredet. 

Vestlandske hovedvei, som går gjennom dette området, er godt bevart fra Ospedalen og til 

Mjåvann og Døle bru. Planforslaget innebærer at alle kulturminnene blir direkte berørt. 

Kulturminner som ikke blir direkte berørt reguleres til hensynssone bevaring. 
 

 

Figur 7-47. Oversiktskart Trysfjorden vest. (Kilde: Riksantikvarens database Askeladden) 
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Figur 7-48. Oversiktskart Dyredalen. (Kilde: Riksantikvarens database Askeladden) 

  

 
Figur 7-49. Oversiktskart Dyredalen - Mjåvann. (Kilde: Riksantikvarens database Askeladden) 

 

 Naturverdier-naturmangfold 

Det er i tidligere planfaser gjennomført generell kartlegging av biologisk mangfold i 

planområdet. På grunn av påvist potensiale for rødlisteartet jordlevende sopp er det i tillegg 

blitt gjennomført egen kartlegging i flere naturtypelokaliteter rundt Trysfjorden og ved 

Lohnelier industriområde (Inger Lise Fonneland 2015). Det har også blitt gjennomført 
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viltsporing i hele planområdet (Terrateknikk 2015). Søgneelva, bekk i Hellersdalen, Dåsåna 

og Mjåvatn har blitt undersøkt med elektrofiske (Sweco 2015). 

 

Nye Veier AS vil i samråd med Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder legge frem et samlet 

overvåkningsprogram for hele planområdet, samt for planområdet til E39 Kristiansans vest – 

Søgne øst. I forundersøkelsen til dette overvåkningsprogrammet har fokus være på å 

kartlegge biologiske verdier (fisk, bunndyr, elvemusling og amfibier) i alle vannforekomster 

som kan påvirkes negativt av tiltaket. Når verdiene er kjent vil vannforekomster med høy 

verdi og belastning fra anleggsarbeidet bli fulgt opp videre med overvåkning av biologiske og 

kjemiske kvalitetselementer. 

7.6.4.1 Volleberg - Monan (Klepland) 

Søgneelva har stor verdi for anadrom fisk. Derfor planlegges en brukryssing uten 

søylepunkter i selve elvestrengen. Det antas likevel at søylepunkter i elvebredden kan 

påvirke noe i en anleggsperiode. Plastring og andre inngrep i elva skal gjennomføres på en 

slik måte at de negative effektene for fisk minimeres. Viltets mulighet til å passere under brua 

langs Søgneelva vil bli ivaretatt og kantvegetasjonen skånes så langt det er mulig.  

 

Monanbekken har uavklart verdi for fisk og annet akvatisk biologisk mangfold. Bekken renner 

gjennom et område avsatt til riggområde. Det planlegges for sedimentasjonsbesseng for bl.a. 

tunnelvaskevann i området med Monanbekken som resipient. Det vil bli stilt krav om tiltak for 

å hindre forurensning.  

 

Kleplandsbekken har verdi som gytebekk for anadrom fisk nedstrøms ny E39.  Bekkeløpet 

skal ivaretas. Det legges også opp til at viltet skal kunne krysse over tunnelportalen ved 

Klepland på skogsbilvei. Et gammelt sandtak på Klepland som tidligere huset sandsvale vil 

gå tapt. Her er det tvil om verdien i dag på grunn av nylige anleggsarbeider. Et område med 

rik edelløvsskog på Klepland nord vil bli liggende innenfor anleggsgrensen ved et anleggs- 

og rigg område og skal derfor avsperres fysisk i anleggsfasen. Edelløvskogen rett nord for 

tunnelpåhugget på Klepland er sikret med en hensynssone.  

7.6.4.2 Søgnetunnelen (Hellersdalen) 

Med unntak av bekken som renner over Fidjane er verdiene for biologisk mangfold moderate 

i Hellersdalen. Bekken har oppgang av anadrom fisk og gunstige gyteområder. Dalbunnen er 

avsatt til anleggs- og riggområde, men det er satt av en hensynssone for bevaring av 

naturmiljø langs bekken. Avhengig av den totale massebalansen i prosjektet kan 

Hellersdalen bli benyttet som midlertidig deponi for overskuddsmasser. I et slikt tilfelle vil 

hensyn til biologisk mangfold måtte ivaretas. 

7.6.4.3 Vedderheia – Lohnelier næringsområde 

Tverråna har nå fått reetablert oppgang av anadrom fisk etter at fisketrapp er bygget nylig. 

Tverråna krysses i bru og elva skal ikke ha søylepunkter. Ved utløpet av Repstadvannet har 

det tradisjonelt vært et krysningspunkt for storvilt, som med denne planen vil bli negativt 

berørt. Dette gjelder særlig i anleggsfasen da et større område øst for Tverråna er satt av til 

anleggs- og riggområde.  Avbøtende tiltak i permanent fase er fysisk tilrettelegging for vilt 

langs Tverråna ved hjelp av moderat terrengtilpasning og ivaretakelse/reetablering av en 

vegetasjonssone mellom vassdraget og tunneltaket over portal ved Tverråna. 
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Lohneskogen mellom Tverråna og Lohnelier industriområde har verdi for rådyr som trekker 

mye mellom de høyereliggende skogsområdene og dalbunnen nede ved Lonetjønn. Bru over 

Tagsveien skal bygges for å ivareta utveksling av vilt mellom disse områdene. Langs 

Loneveien ligger en rik sump- og kildeskog (C-verdi), som vil bli påvirket av utbyggingen. I 

nord må det forventes noe arealbeslag. Nytt veianlegg vil også medføre noe arealbeslag i to 

naturtypelokaliteter med B-verdi ved Havåsen. På denne strekningen krysses også 3-4 

bekker av til nå ukjent verdi for fisk og annet biologisk mangfold.  

7.6.4.4 Lohnelier - Lindelia 

Storvilt har tidligere hatt trekk mellom Lohnelier industriområde og Lindelitjønnane. Det er 

mye som tyder på at trekket i dag er redusert. Etablering av tunnel nord for Lindelitjønn 

kombinert med avlasting i trafikken på gamle E39, vil trolig være positivt for viltet. Gjennom 

Lohnelier industriområde renner Dåsåna som drenerer ut i Lohntjønn naturreservat. Dåsåna 

og tilhørende bekkesystem har høy verdi for anadrom fisk. Det planlegges fiskekulvert for å 

sikre oppvandringen av anadrom fisk her. Det planlegges også rensetiltak for 

avrenningsvann fra de store veiutfyllingene i dette området. Lohntjønn naturreservat er 

allerede belastet med høye tilførsler av vannforurensning og det blir derfor viktig å unngå 

ytterligere negative konsekvenser av at ny E39 etableres. Ny trasé for E39 vil ha nærføring til 

lille Lindelitjønn. Det må forventes utfyllinger i nordenden av vannet. Videre vestover går 

veien inn i tunnel under naturtypelokaliteten Rinnestøa, en rik edelløvskog med B verdi. Det 

forventes kun moderate arealbeslag i denne lokaliteten. 

7.6.4.5 Trysfjorden 

Trysfjorden øst: I dette området vil ny E39 medføre betydelige arealbeslag i viktige 

naturtypelokaliteter. Lokaliteten Holmen sørøst II (stort gammelt lindetre med B verdi) antas å 

gå tapt. Holmen øst for Trysfjorden (rik edelløvskog med C verdi) vil få arealbeslag i sørlig 

del og Holmen SØ, Tollaslia (fattig edelløvskog med A verdi) vil få et betydelig arealbeslag 

gjennom en strekning på over 200 meter. Viltets mulighet for bevegelse langs begge sider av 

Trysfjorden vil bli ivaretatt ved at brufundamentene skal trekkes et godt stykke vekk fra 

vannlinjen på begge sider av fjorden. 

 

Trysfjorden vest: Også på vestsiden av Trysfjorden vil et betydelig areal med viktig 

edelløvskog gå tapt. Utbyggingsforslaget medfører arealbeslag i en korridor på ca 400 meter 

gjennom naturtypelokaliteten Ospedalen S (A verdi) og et mulig arealbeslag i den sørlige 

delen av beiteskogen Ospedalsmyra (C verdi). 

7.6.4.6 Dyrdalen - Mjåvann 

I Dyrdalen vil ny E39 følge dalbunnen over en strekning på over 2 kilometer. I dalbunnen 

ligger myrområder, bekker og tjern. Det «hydrologiske systemet» i hele Dyredalen vil bli 

sterkt påvirket av nytt vegtiltak. I Holbekstjønn vil det måtte gjennomføres masseutskiftning 

og betydelige utfyllinger i vannet. Et mindre tjern litt lengre sør med overflateareal på ca 1800 

m2 vil også gå tapt. Det er ikke kjent at det finnes oppgang av anadrom fisk i Dyredalen, men 

nedre del av Skifebekken kan ha et slikt potensiale. Gjennom Dyredalen vil det være selve 

vannhåndteringen langs veien som blir prioritert.  Det vil imidlertid bli gjort avbøtende tiltak 

for å ivareta fiskens muligheter til å leve og forflytte seg i «vannsystemet» i Dyredalen også 

etter utbyggingen. Dyredalen er også svært viktig for vilt. Hjortevilt har flere kjente trekk inn 

og ut av dette terrenget. Ny E39 vil ha en betydelig barriereeffekt og medføre en oppdeling 

av terrenget siden hastighetskrav medfører viltgjerde. Derfor legges det opp til å etablere en 

viltovergang nær midten av Dyredalen. Rett nord for Holbekstjønn ligger en naturtypelokalitet 
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med B verdi (Hvermannsrau, næringsfattig edelløvskog). Det meste av denne lokalitet vil gå 

tapt. Videre vestover i Dyredalen ligger to naturtypelokaliteter med B verdi, men det blir 

minimale naturinngrep i disse. Helt vest i Dyredalen, før kryssing med gammel E39, ligger en 

naturtypelokalitet med C verdi, denne vil trolig få en del arealtap i overgangen mot 

myrområdene som må masse utskiftes i forbindelse med anleggsarbeidene. Et større 

myrområde sørvest for ny E39 i vestre del av Dyredalen vil bli benyttet som massedeponi.  

Det vil bli etablert renseløsninger for å hindre miljøskadelig avrenning til Mjåvann. 

 

 Naturressurser 

Naturresurser – landbruk er nærmere beskrevet under virkninger/konsekvenser av tiltaket. 

 

 Grunnforhold  

Det er gjennomført vurderinger rundt geologiske problemstillinger i prosjektet. Disse er 

samlet i flere geologisk rapport. Rapportene gir vurderinger i forhold til utførte felt- og 

laboratorieundersøkelser.  

 

Vurderinger ved Volleberg har fokus på strekninger hvor vegen går i bergskjæring. Ved 

Monan påpekes det en del utfordrende elementer og det anbefales å supplere 

grunnundersøkelser i de planlagte plasseringene av brupilarer i elvekanten og 

landkarposisjoner i neste fase. Dette for å optimalisere fundamenteringsløsning og ha 

tilstrekkelig grunnlag for valg av fundamenttype i byggeplan, samt for å kunne vurdere 

anleggsteknisk utførelse.  

 

Under Stemmevann og Gråskjærvann går vegtraséen i tunnel og det er utført flere boringer 

for å kartlegge dybde til berg. Det ble utført geotekniske boringer i Hellersdalen da det på et 

tidspunkt var planlagt løsmassetunnel i dette området. Vegstraséen er planlagt i tunnel under 

Tinndtjønn. Boringene er utført for å vurdere bergoverdekning.  

 

Det ble utført geotekniske boringer ved Vedderheia da det på et tidspunkt var planlagt mulig 

løsmassetunnel i dette området. Portal Vassbotn er planlagt med direkte fundamentering på 

sprengsteinspute på berg. Det er ikke utført grunnundersøkelser i denne lokasjonen. 

Tverråna bru er planlagt direktefundamentert på berg. 

 

Ved Tag er det utførte enkle sonderinger som antyder tynt lag av myr over faste masser. Det 

vil være nødvendig med masseutskifting for veg gjennom aktuelt område, men det forventes 

ellers ingen stabilitetsmessige utfordringer. Ved Havåsen er det utførte enkle sonderinger 

antyder tynt lag av myr over faste masser. Det vil være nødvendig med masseutskifting for 

veg gjennom aktuelt område, men forventes ellers ingen stabilitetsmessige utfordringer. 

 

Ved Lohnelier er det generelt gode grunnforhold i området. Grunnboringene antyder 

imidlertid stedvis store mektigheter av torv og jord, og det er planlagt store fyllinger i 

området. Planlagte konstruksjoner er planlagt direktefundamentert i ny fylling. 

 

Ved Trysfjorden er det planlagt høy fylling i størrelsesorden 40 m. Fyllingen er forutsatt 

fundamentert på berg. Det må påregnes betydelige egensetninger i så høy fylling. Det må 

påregnes å masseutskifte i området for fylling for ny E39. Ved masseberegning er det antatt 

en masseuskiftingsdybde på 5 m i deler av fyllingen, men denne mektigheten er høyst 
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usikker og verifiseres etter supplerende grunnundersøkelser. For fylling med høyde i en slik 

størrelsesorden, som planlagt før Trysfjordbrua, må det gjøres vurderinger i forhold til 

stabilitet og egensetninger i fyllingen. Det er planlagt en større brukonstruksjon over 

Trysfjorden. Hovedpilarene planlegges direktefundamentert på berg. For brulandkar øst 

planlegges det i utgangspunktet direktefundamentering i steinfyllingen, men det må i neste 

fase vurderes behov for friksjonspeler i fyllingen hvis lastpåvirkning fra brua medfører 

uforholdsmessig store fundamenter. 

 

Ved Dyredalen / Holbækstjønn består området i hovedsak av myr, i varierende mektigheter, 

over berg. Det må utføres masseutskifting av myrmassene. Da det er til dels store 

mektigheter som må masseutskiftes.  

 

 Kollektiv 

Det er planlagt kollektivholdeplasser i forbindelse med kryssene Monan og Lohnelier.  

Under er hovedprinsippene for kryssene omtalt. 

Monan 

I forbindelse med Monankrysset er det ivaretatt muligheten for en innfartsparkering i 

forbindelse med den søndre rundkjøringen i krysset. Illustrasjonsskissen i Figur 7-50 viser en 

mulig løsning. Her tilrettelegges det for at busser kan betjene park and ride plassen ved å 

kjøre inn på området. Busser på ny E39, retning Kristiansand, vil også kunne betjene den 

planlagte park and ride plassen fra en planlagt bussholdeplass på avkjøringsrampen inn mot 

den sørøstre rundkjøringen i Monankrysset. Busser på ny E39, retning Mandal, vil kunne 

betjene Monan fra planlagt bussholdeplass på påkjøringsrampen fra den nordre 

rundkjøringen.   

 

På eksisterende E39 vil bussholdeplassene ved Monan fortsatt ligge der de ligger i dag.  Det 

er tenkt å opprettholde eksisterende kulvert under eksisterende E39 ved Monan. Denne 

kulverten kan benyttes for å krysse eksisterende E39 for å nå holdeplassene for 

kollektivtrafikk øst og vest, men også som en kobling mellom park and ride på Monan og 

gang/sykkelvegtilbudet mot fv. 114.  

  

Ved å regulere inn kollektivløsningen som vist på Figur 7-50, samt en park and ride plass, vil 

dette være en robust løsning som vil kunne takle en fremtidig kollektiv etterspørsel, uten at 

det vil føre til de store inngrepene / kostandene.  

 

 
Figur 7-50 Illustrasjon av kollektivløsning i Monankrysset (Kilde: Sweco) 
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Lohnelier 

Ved Lohnelierkrysset legges holdeplassene på påkjøringsrampene. Dette anses som positiv 

iht. trafikksikkerhet. Det tilrettelegges også for holdeplasser for øst og vestgående busser 

som skal til eller kommer fra Tangvall på eksisterende E39. Dette anses å ivareta 

kollektivtrafikken på en god måte og samtidig være et robust system for videre utvikling i 

område. 

 

Det reguleres inn et areal for mulig etablering av park and ride plasser, både på sør og 

nordsiden av Lohnelierkrysset. Det bemerkes at det er lange avstander fra holdeplassene til 

næringsområdet på Lohnelier (som naturlig kan tenkes som et potensielt kundegrunnlag).  

 

Gangveger anlegges for å knytte sammen holdeplassene. Det tilrettelegges også for en 

gang- og sykkelveg langs omlagt fv. 114 og et stykke østover. I reguleringsplanen er det 

regulert inn en gang- og sykkelveg langs fv. 114 fra, øst for omlagt Eikestølvei og til 

adkomsten til Lohnelier næringsområde, etter ønsker fra Søgne kommune. Dette ble ansett 

som en «missing link» i gang- og sykkelveinettet forbi området. Nye Veier anser ikke dette 

som en del av veganlegget de har ansvar for å bygge.  

 

 
Figur 7-51 Illustrasjon som viser Lohnelierkrysset (Kilde: Sweco) 

 

 Trafikk 

Det er utført trafikkberegninger for å få en oversikt over den fremtidige trafikksituasjonen i år 

2040. I disse beregningene er følgende vegprosjekter inkludert: 

- Ny E39 Garterløkka–Breimyr 

- Ny E39 Breimyr–Lyngdal, med kryss på Døle bru, uten bompenger 

- Ytre ring 

I dette prosjektet ligger det inne følgende forutsetninger: 

- 4-felts E39 mellom Søgne øst – Mandal øst.  

- Planskilt kryss på Monan og Lohnelier. 

Følgende ÅDT er beregnet gjennom strekningen: 
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Monan 

 
Figur 7-52 Trafikkgrunnlag Monan (Kilde: Sweco) 

 

Som figurene viser antas det at det i år 2040 vil gå 31500 ÅDT ut ved Volleberg, 17400 

kjøretøy vil fortsette gjennom Søgnetunnelen, mens 18700 vil ha start og målpunkt mot 

Tangvall. Eksisterende E39 fra Monan og østover vil få en ÅDT på 4500.  

 

Lohnelier 

 
Figur 7-53 Trafikkgrunnlag Lohnelier (Kilde: Sweco) 

Trafikkgrunnlag Monan

ÅDT [kjt/døgn]

4500

700 7800

ÅDT mellom rundkj.: 11700

Ny E39 til/fra Lohnelier 16100 31500

17400 Ny E39 til/fra Monan

700 7700

18700

19400

Eks. E39 til/fra Tangvall

Eks E39 til/fra Volleberg

12300

Trafikkgrunnlag Lohnelier

ÅDT [kjt/døgn]

500

1800 600

ÅDT mellom rundkj.: 2500

Ny E39 til/fra Døle bru 16300 17400

19800 Ny E39 til/fra Monan

1800 600

4600

Trafikkgrunnlag fv. 114 X kobling til ny og eksisterende E39

ÅDT [kjt/døgn]

Balansert 4600

400

0

4200

Til eksisterende E39

Fv. 114 vest 4600 Fv. 114 øst

Kobling til ny E39

4700

Kobling til fv. 114

Fv. 155

2700
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Vest for Lohnelierkrysset vil trafikken øke til 19800 ÅDT. På Eksisterende E39 mot Try vil 

trafikken reduseres til 4200 ÅDT.  

 

 Luftforurensning 

Ny trasé for E39 er trukket vekk fra de mest befolkede områdene hvor dagens trasé ligger og 

vegomleggingen vil ha en avlastende effekt på eksisterende E39 da gjennomgangstrafikk vil 

flyttes til ny trasé. Resultatene fra spredningsberegningene viser generelt lave 

forurensningsverdier langs den foreslåtte veglinjen, men det forekommer forhøyede verdier 

ved tunnelmunningene. Ved tunnelmunningene forekommer det overskridelse av 

grenseverdiene for nitrogendioksid og svevestøv inntil 100-150 meter fra munningene. Iht. 

anbefalte grenser for luftforurensning for PM10 (8. høyeste døgnmiddel) og NO2 (vintermiddel 

og årsmiddel) for rød og gul sone, ligger ingen bygg innenfor. 

 

 
Figur 7-54 Svevestøv PM10 som den 8.høyeste døgnmiddelverdien, Monan (Kilde: Sweco) 
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Figur 7-55 Årsmiddel NO2, Monan (Kilde: Sweco) 

 

 Støy 

Vegomleggingen vil avlaste eksisterende E39 med hensyn til gjennomgangstrafikk. Antallet 

boliger innenfor gul eller rød støysone reduseres fra ca. 660 til ca. 500 boliger langs 

eksisterende E39 mellom Tangvall og Lunde/Lohnelier. Langs eksisterende E39 Tangvall – 

Monan vil en fremdeles ha betydelig trafikk selv om mye av gjennomgangstrafikken 

forsvinner.  

 

Portalen ved Volleberg kommer nær bebyggelsen og Rambøll har vurdert ulike 

skjermingsalternativ rundt portalen. Det anbefales en 100 m lang portal og støyvoll mot 

bebyggelsen. Ingen boliger får støynivå over anbefalt grenseverdi.  
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Figur 7-56 viser skjermet situasjon ved Volleberg (Kilde: Sweco) 

 

Ved Monan vil 3 boliger komme i rød støysone og anbefales innløst. 

I Toftelandsvegen vil 4-6 boliger komme i gul støysone fra ny veg. Boligene er utsatt for 

vegtrafikkstøy fra kryss på Monan og fra eksisterende E39. Det er utfordrende å få til effektiv 

støyskjerming i Monankrysset og disse boligene må vurderes for avbøtende tiltak lokalt ved 

bygningene for å sikre tilfredsstillende støynivå på uteareal og innendørs. Dette må ivaretas i 

neste fase. Boligområdene ved Vedderheia vil merke en økning av støy fra vegtrafikk. 

Boligfeltet ligger likevel i så stor avstand og helt eller delvis skjermet av mellomliggende 

terreng slik at de ikke kommer inn i gul støysone.  
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Figur 7-57 viser støysoner ved tunnelportal på Vedderheia. (Kilde: Sweco) 

 

Ved Tag ligger vegen delvis skjermet av terreng og delvis åpen på fyllinger. Ved fyllingene er 

vegen ikke skjermet og store skogsområder havner i rød og gul støysone. Den nye 

vegtraséen gjennom Lohnelier vil medføre økt støy for boliger langs Eikestølsvegen. 6 

boliger havner i gul støysone og må vurderes for avbøtende lokale tiltak. Bru over 

Trysfjorden vil medføre økt støy for området ved Holmen og Trysfjorden. En støyskjerm på 

brua, mot nord, vil redusere støynivået på denne siden. I Dyredalen vil en ny vegtrasé 

medføre økt vegtrafikkstøy. En fritidsbolig ved Holbekstjønn må vurderes for avbøtende tiltak 

på lokal uteplass. Totalt medfører planforslaget at 3 boliger anbefales innløst, ca. 13 

boliger/fritidsboliger i gul støysone må vurderes for avbøtende lokale tiltak. Dette innebærer 

befaring av bygningene i byggeplanfasen. Boligene og fritidsboligene har krav på en uteplass 

med tilfredsstillende støynivå, og boligene har i tillegg krav på tilfredsstillende innendørs 

støynivå.  

  

 Næring og virksomheter 

Lohnelier næringsområde deles i to av ny E39. Dette medfører at eksisterende 

næringsregulering må justeres og tilpasses ny situasjon. Fremtidig situasjon vil medføre noe 

mindre næringsarealer enn i gjeldende regulering, men området nord og sør for ny E39 

forbindes gjennom en ny bru.  

Ny justert reguleringsplan for Lohnelier næringsområdet fremmes i saken. Det tas sikte på å 

kunne opprettholde det meste av kvalitetene. Etter ønske fra Søgne kommune fremmes nye 

bestemmelser for Lohnelier næringsområde i denne reguleringsplanen.   

For næring og virksomheter i Søgne kommune vil ny E39 medføre kortere reisevei mot 

Kristiansand og Mandal. Dette øker attraktiviteten for området og vil kunne slå positivt ut for 

et felles bo og arbeidsmarked.  
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7.7 Bestemmelsesområder og rekkefølgebestemmelser 

 Bestemmelsesområder 

I forbindelse med anleggsgjennomføring er det knyttet bestemmelser om permanent eller 

midlertidig rigg- og anlegg. #91 handler om bestemmelsesområder for prosjekterte rigg- og 

anleggsområder. Følgende står omtalt i reguleringsbestemmelsene: 

 

# 91 Midlertidig anlegg- og riggområde  

- Områder merket som midlertidig anlegg- og riggområder (# 91) kan benyttes til 

virksomhet som er nødvendig for anleggsdriften, herunder anlegning av anleggsveger 

samt midlertidig lagring av jord og steinmasser. 

- Bestemmelsesområdet omfatter også eksisterende private veger som kan benyttes 

som anleggsveger. Bruken er tidsmessig begrenset til anleggsperioden.  

- Langs eksisterende atkomstveger og driftsveger kan det være aktuelt med mindre 

tiltak som punktvise utvidelser, utretting, grøfting, forsterking og legging av 

høyspentkabel. Bruk og eventuelle mindre tiltak er begrenset til et område på 6 m til 

hver side av veikant. 

- Etter avsluttet anleggsperiode opphører bestemmelsesområde for midlertidig anlegg- 

og riggområde og området skal tilpasses omkringliggende naturlig terreng og 

revegeteres med stedegen vegetasjon. Bestemmelsesområdene «Midlertidig anlegg- 

og riggområde» skal gjelde frem til ett år etter av veganlegget er ferdigstilt. 

# 91_1 Massedeponi  

- Permanente massedeponier skal tilpasses omkringliggende naturlig terreng og 

revegeteres med stedegen vegetasjon. Bestemmelsesområdet omfatter også enkelte 

eksisterende private veger som skal opprettholdes som adkomstveger også under 

anleggsperioden. Massedeponiet skal kun benyttes til deponering av rene masser.  

Det er satt bestemmelser til bestemtmelsesområder til formål og midlertidige anlegg. 

Disse omfatter områder rundt: 

- #2_L Landbruksveg 
- I område #2_L1 skal det etableres landbruksveg over tunnelportalen på 

Klepland 

- Veg #2_L2 skal benyttes som adkomstveg til pumpesump i Hellersdalen.  

- Veg #2_L3 skal benyttes som adkomstveg av eiendom gnr/bnr 69/22 og 

69/14 (Tag) 

- #2_T Tunnelsoner,  

- #2_B Brusoner  

- #2_ K Kulvertsoner  

- #2_F Sedimentasjonsbasseng 

- #2_S Støy  

- #2_R Rekkefølge 

Foruten mindre deponier/fyllinger spredt utover parsellen langs linjen er det lagt opp til to 

hoveddeponier. Det ene ligger helt vest i parsellen i Dyredalen på sørsiden av linjen. 

Dette deponiet kan ta imot i overkant av 1 mill. m³ masser.  Videre er det regulert et 

deponi ved Monan rett øst for Søgnetunnelen, med potensiell kapasitet på ca. 335.000 

m³. Det er også prosjektert et midlertidig deponi i Hellersdalen i forbindelse med et 

tverrslag på Søgnetunnelen. Dette deponiet kan romme i underkant av 250 000 m³.  

 

I hoveddeponiet vil det først og fremst bli deponert ubrukbare masser, utskiftet i linjen, 

samt vegetasjonsdekket og eventuelt noe matjord. Alle brukbare masser brukes til 

fyllinger i linjen.  
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Krav til miljøoppfølging ivaretas gjennom vedlagt YM-plan og rekkefølgebestemmelser til 

overvåkning i 5 år etter at det er satt trafikk på veganlegget. 

 

 Rekkefølgebestemmelser 

I forbindelse med anleggsfasen sikrer bestemmelsene at midlertidig rigg- og anleggsområder 

kun skal gjelde ett år etter ferdigstillelse av veganlegget. 

- Før tiltak kan settes i gang, skal det foreligge dokumentasjon på utarbeidet 

DesignVEI 001, samt YM-plan. 
- Før det kan settes trafikk på anlegget, må støyskjermingstiltak, luftforurensningstiltak 

være ferdigstilt, samt turveger, tekniske anlegg for tunellvaskevann og viltgjerder, 
viltoverganger samt kulverter. 

- Rekkefølgebestemmelsene sikrer også at når veganlegget er etablert og arealene er 
satt i stand eller tilbakeført, skal bestemmelsesområdet #91 tilbakeføres til 
underliggende reguleringsformål. 

 

7.8 Ytre miljø (YM-plan) 

Utbygging av E39 til firefelts motorveg mellom Volleberg og Mandal grense omfatter tung 

anleggsdrift med omfattende masseforflytning, tunnel- og sprengningsarbeider, grunn- og 

fundamenteringsarbeider samt arbeider med større brukonstruksjoner og kompliserte 

vegkryss. Tiltak og restriksjoner er derfor nødvendige for å begrense skadeomfang og 

ulemper i anleggsperioden til et akseptabelt nivå.  

 

Det er utarbeidet en samlet YM-plan for denne planen og prosjektet E39 Kristiansand vest – 

Søgne øst. YM-planen er et levende dokument som vil følge prosjektet under utbygging. 

 

Nye Veier har ansvar for utarbeidelse av foreliggende versjon av YM-planen og distribusjon 

av denne i reguleringsplanfasen. I anleggsfasen får hovedentreprenør ansvaret for 

oppfølging ajourføring, oppdatering og distribusjon av YM-planen. Alle parter som blir 

involvert i prosjektet/kontrakten har plikt til å melde i fra om forhold som ikke er i 

overensbestemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen. 

Når anleggsarbeidet går mot slutten, skal YM-planen revideres til en miljøplan for 

driftsperioden. Den reviderte miljøplanen skal særlig legge vekt på rutiner og prosedyrer som 

skal videreføres etter anleggsslutt eller nye rutiner som skal innføres. Dette kan gjelde: 
- Overvåking av vannresipienter (videreføring av etablerte overvåkingsprogram). 
- Kontroll og overvåking av utslipp fra sedimentasjonsbasseng.  
- Kontroll og overvåking av renseanlegg for tunnelvaskevann. 
- Drifts- og vedlikeholdsplan for renseanlegg/-dammer. 

 

 Hovedtema som reguleres av YM-planen 

Støy omfatter lokal støyforurensning innenfor prosjektets influensområde. 

Vibrasjon omfatter vibrasjoner innenfor prosjektets influensområde. 

Luftforurensning omfatter lokal, regional og global luftforurensning fra bygging av 

veganlegg og utslipp fra vedlikehold, drift og vegtrafikk på ferdige anlegg. Global 

luftforurensning defineres som klimagassutslipp (hovedsakelig CO2), regional 

luftforurensning defineres som hovedsakelig stoffer som gir sur nedbør (hovedsakelig 

nitrogenoksider, NOx) mens lokal luftforurensning defineres som stoffer som påvirker 

menneskers helse og trivsel (hovedsakelig svevestøv (PM10) og (NO2). 
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Forurensing av jord og vann omfatter beskyttelse av vannforekomster (grunnvann, 

innsjøer, bekker elver, våtmarker, myrer, etc.) og grunn (løsmasser/jord, berggrunn, 

deponier) mot utslipp, utvasking eller flytting av forurensende stoffer som kan påvirke 

vannlevende og jordlevende organismer (flora, fauna, etc.) kjemisk tilstand, og egenskaper 

som reduserer muligheter for fremtidig bruk. Vurderinger knyttet til plassering av rense og 

sedimentasjonsbassenger, kjemikaliebruk, behov for slitskjørt i vann og innsjøer og 

prøvetaking og overvåking av vassdrag og våtmarksområder samt prøvetaking av brønner 

og borehull for drikkevann er eksempler på vurderinger som går inn under dette temaet. 

Landskapsbilde, inkludert plassering og utforming av massedeponier, omfatter de 

visuelle kvalitetene i omgivelsene. Det omfatter alt fra det tette bylandskapet til det åpne 

naturlandskapet. Tema landskapsbilde omfatter de visuelle forholdene knyttet til utforming av 

veianlegg med massedeponier og ivaretakelsen av kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv og 

støytiltak.  

Nærmiljø og friluftsliv omfatter alle store og små områder som benyttes av alle 

aldersgrupper til lek, annen fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljø eller langt fra 

bebyggelse. Områdene kan være spesielt tilrettelagt for formålet eller intakte og ubebygde 

naturområder. Skoler, idrettsplasser, barnehager og barneparker omfattes av denne 

gruppen. 

Naturmiljø/verneområder omfatter det biologiske mangfoldet samt leveområdene til 

organismene. Temaet omfatter mangfoldet av gener, arter og økosystem. Ivaretakelse av 

viktige naturverdier som naturtypelokaliteter, viktige myrområder, kantvegetasjon mot 

vassdrag og gode vanngjennomløp som ivaretar fiskens oppgang, er alle eksempler knyttet 

til dette temaet. 

Kulturmiljø/kulturminner/arkeologiske funn omfatter kulturminner som har en juridisk 

status og/eller kjente/identifiserte kulturminner som er gitt en verdi. 

Energiforbruk og klimagassutslipp omfatter bruk av energi både fra fossile og fornybare 

kilder. Det omfatter direkte energibruk til aktiviteter og indirekte energibruk gjennom 

produkter som brukes i utbygging, vedlikehold og drift. Negative effekter fra bruk av fossil 

energi omtales i energibruk (dette temaet) og i tema luftforurensing (klimagassutslipp). 

Materialvalg og avfallshåndtering omfatter alle typer materialer som skal brukes i 

prosjektet/kontrakten. Dette gjelder for eksempel kjemikalier, materialer i støyskjermer, bruer, 

tunneler, vegetasjon langs veg. Det gjelder også ekskludering av bruk av visse materialer 

som f.eks. tropisk tømmer, kvikksølv, PCB, asbest osv. Krav om kildesortering, 

ressursregnskap og krav til håndtering av forurensede masser, som eksempelvis 

bunnrenskmasser og grøfteslam fra tunnel faller inn under dette temaet. 

Risikovurdering 

Miljørisiko er innarbeidet i de generelle ROS-analysene som er utarbeidet for de 2 

veiparsellene. ROS-analysene foreligger som separate dokument. Løsning av 

miljørisikomomentene er innarbeidet i forslag til tiltak. Siden Rossevann er drikkevannskilde 

er det utarbeidet en egen risikoanalyse som heter «Risikovurdering forurensning av 

Rossevann». 

 

7.9 Anleggsgjennomføring 

 Tidsplan for gjennomføring 

Anleggstiden vil være avhengig av en rekke faktorer og forutsetninger som må koordineres 

mot entreprenørens driftsopplegg for å gi positivt utfall. Et viktig moment i denne vurderingen 

vil være massetransporten og om det kan tillates massiv transport på eksisterende E39 fra 

Kristiansand til Trysfjorden. Antall angrepspunkter man velger på Søgnetunnelen vil påvirke 
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anleggstiden. Rask og effektiv drift med flere angrepspunkter i dagsonene mellom tunnelene 

og Lohnelier, vil være en vesentlig faktor for å minimere byggetiden. Det samme gjelder for 

en tidlig oppstart av Trysfjordbrua. Dersom disse faktorene prioriteres på en gunstig måte, vil 

det kunne bli mulig å gjennomføre bygging av parsellen på omkring 2,5 til 3 år. 

 

 Anleggstrafikk 

Det er regulert egne anleggsadkomster til den nye E39 linjen der det er nødvendig- og mulig 

å gjennomføre. De viktigste punktene er ved Monan, Klepland, Fidjan/Hellersdalen, 

Vedderheia, Tag, Lohnelier, Trysfjorden øst, Trysfjorden vest og fra eksisterende E39 ved 

Mjåvann. Dette for å få tilstrekkelig med angrepspunkter for anleggsarbeidene. På begge 

sider av Trysfjorden er det krevende adkomstforhold.  

7.9.2.1 Anleggsveg ved Monan og Klepland 

Reguleringsplanen ivaretar flere muligheter for en totalentreprenør å gjennomføre anlegget. 

Foruten at planen ivaretar en adkomst inn Kleplandsveien / Monan, er det også ivaretatt en 

mulighet for å nå toppen av fjellveggen (Tangowall) gjennom Bakkevollveien. 

 

 
Figur 7-58 viser mulige anleggsadkomset ved Monan / Klepland (Kilde: Sweco) 
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7.9.2.2 Mulig anleggsveg ved Fidjan / Hellersdalen 

I forbindelse med en mulig anleggsadkomst ved Fidjan/Hellersdalen, er det i 

reguleringsplanen lagt inn en mulighet for kobling mot eksisterende E39, som i prinsippet er i 

tråd med Kommunedelplan for Tangvall. 

 

 
Figur 7-59 viser en mulig anleggsadkomst/kryss fra Fidjan/Hellersdalen ut på eksisterende E39 (Kilde; Sweco) 

 

7.9.2.3 Anleggsveger ved Trysfjorden 

I forbindelse med anleggsgjennomføring av Trysfjordbrua, er det behov for å tilrettelegge for 

anleggsveger ned til brufundamentene nede ved Trysfjorden. Dette gjelder både østre og 

vestre side av Trysfjorden.  

 

På østsiden av Tysfjorden vises ikke anleggsvegen i reguleringsplanen, på samme måte 

som på vestsiden. Dette fordi anleggsvegen legges innenfor fremtidig fylling for 

Trysfjordbruen, og vil dermed fjernes uten å etterlate seg store står i terrenget, ved 

ferdigstillelse av Trysfjordbrua.  
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Figur 7-60 viser anleggsvegen på østsiden av Trysfjorden tilrettelagt i fremtidig utfylling (Kilde; Sweco) 

 

I reguleringskartet vises anleggsvegen på vestsiden av Trysfjorden gjennom et regulert areal 

med en bestemmelsessone rundt. Dette fordi det anses å gi terrengingrep som vanskelig vil 

kunne reverseres helt. Det planlegges videre at denne anleggsvegen vil kunne bli en del av 

landbruksveien mellom kulverten ved Holbekstjønn og Trysfjorden. 

 

 
Figur 7-61 viser planlagt anleggsveg på vestsiden av Trysfjorden (Kilde; Sweco) 
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7.9.2.4 Midlertidig påkobling mellom eksisterende E39 og ny E39 

Reguleringsplanen avsluttes i vest, ved eksisterende E39. Det vil være behov for en 

midlertidig kobling mellom eksisterende E39 og ny E39. I reguleringen er det ivaretatt arealer 

for flere mulige påkoblingsalternativer, som direkte førte ramper eventuelt en rundkjøring. En 

rundkjøring er per nå vurdert som et godt alternativ, som ivaretar trafikken på en akseptabel 

måte.  

 

 
Figur 7-62 viser mulig rundkjøring som midlertidig avslutning av planen i vest 
 

For hele parsellen Søgne øst - Mandal øst med alle massetyper, er det planlagt å flytte over 

5 millioner prosjektert anbrakte m³ (pam³)1. Dette innebærer en stor masseflyttingsjobb og vil 

initiere til stor mengde anleggstrafikk. (5 millioner prosjektert anbrakte m³ tilsvarer 500.000 

lastebil-lass). Det vil være viktig at en stor andel av dette kan utføres med tyngre 

masseflyttingsutstyr på anleggsveger i ny E39-linje. Likevel bør ambisjonen om å bygge 

parsellen så raskt som mulig prioriteres. Dette gjelder også for flytting av betydelige mengder 

massetransport på eksisterende E39.  

 

Det er viktig med tett oppfølging og strenge kontroller av anleggstransporten på offentlig veg, 

slik at entreprenøren tar hensyn til og følger kravene til helse, miljø og sikkerhet for å ivareta 

alle som ferdes på vegene. Tungtrafikk sliter også raskt ned vegene.  

 

Generelt vil anlegget følges nøye opp og reguleres innenfor gjeldende regelverk for 

forurensning. Det vil måtte gjennomføres tiltak for å redusere ulempene. Ytre Miljøplan med 

krav for oppfølging, ivaretar dette. 

 
 

                                                
1 pam³: Teoretisk (prosjekterte) anbragte kubikkmeter. 
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 Anleggsstøy og støv i anleggsfasen 

Bygge- og anleggsstøy og luftforurensning forutsettes å oppfylle kravene i Retningslinjene gir 

anbefalte grenser for støy og luft fra bygg- og anleggsvirksomhet. Grensene for støy er 

lempelige for kortvarig anleggsaktivitet på dagtid, men strengere for langvarig drift. Det er 

entreprenørens ansvar at grenseverdiene overholdes. Entreprenøren skal gjennomføre 

støvdempende tiltak knyttet til anleggstrafikk og massehåndtering i anleggsområdet og ved 

bruk av offentlig veg. Eksempler på slike tiltak er spylestasjoner for maskiner og biler, 

vanning av anleggsveger og i knuseanlegg. 

 

 Masseoversikt 

Massebalansen er basert på en samlet vurdering av hele strekningen E39 Kristiansand vest 

– Mandal øst. Det er i slutten av prosjekteringsperioden utført en koordinering av de to 

delparsellene E39 Kristiansand vest – Søgne øst (naboparsell i øst) og E39 Søgne øst – 

Mandal øst til en felles masseoversikt og disponeringsplan. Det er parsellgrensen i ca. pr 440 

som er grensesnittet for masseberegningene mellom disse to delparsellene (ikke 

kommunegrensen). 

7.9.4.1 Masseoversikt 

 Parsell E39 Søgne øst – Mandal øst har et masseunderskudd rundt regnet på 1 mill. 

pam³ (900.000 pam³) etter de siste justeringer. 

 Naboparsellen i øst, E39 Kristiansand vest – Søgne øst har ett masseoverskudd på ca. 1 

mill. pam³ (950.000 pam³). Dersom man ser bort fra utbygging av ny veg til Mjåvann 

Industriområde.  

 Hovedprosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst kan få en tilnærmet massebalanse 

om forutsetningene under punkt 2, legges til grunn. 

  

Det er en usikkerhet knyttet til hvor stort underskuddet av masser er på strekningen Søgne 

øst Mandal øst. Et eksempel vil være usikkerheten i forhold til hvor tykt jordlaget over fjell er. 

Ettersom det er utført begrenset med kontrollboringer blir det stedvis anslått etter faglige 

vurderinger. Videre er det knyttet en usikkerhet til hvor stor andel av disse jordmassene som 

er av en kvalitet slik at de kan nyttes til fylling under traubunn/planum. Omfanget av steder 

med dårlig grunn hvor eksisterende masser må skiftes ut, er uavklart.  

7.9.4.2 Massefordeling Søgne øst Mandal øst 

Delstrekningen fra Volleberg til like øst for Lohnelier har lokalt et stort overskudd av 

fjellmasser som transporteres vestover til Lohnelier og Trysfjorden øst og her er det store 

fyllinger som gir underskudd på delprosjektet Søgne øst – Mandal øst. Strekningen fra 

Trysfjorden til Mjåvann skytebane i vest, har et marginalt underskudd. Det er ulike muligheter 

som åpner seg for å oppnå massebalanse på strekningen Søgne øst Mandal øst. 

7.9.4.3 Massebalanse  

Masser kan hentes fra naboparsellen i øst, det vil i hovedsak være fra starten (Kristiansand) 

og slutten (Volleberg) av denne parsellen.  En slik løsning innebærer massetransport på 

eksisterende E39 i en strekning på henholdsvis 14 km og 7 km.  Et annet alternativ er å åpne 

et sidetak innenfor regulert areal, i fornuftig avstand fra Lohnelier. Det finnes også 

kombinasjonsløsninger der man henter noe masser fra vestlige del av naboparsell (7 km 

transport på eks. E39) samtidig som man supplerer med ulike tiltak i parsellen. Tiltak kan 

dreie seg om å justere linjepålegget på ny E39, samt ta ut bredere trasé i fjellskjæring. Dette 

begrenses av fleksibiliteten i formålsgrensene. En justering til noe brattere helning, på 

stedvis slake skråningshelninger, for vegfyllingene vil også begrense noe forbruket av 
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masser.  Et annet element kan være en vurdering av omfanget på terrengarrondering utenfor 

selve vegkroppen.  

 

Det er viktig at de som skal utføre jobben i ettertid av denne reguleringsplanen, får en 

fleksibilitet i massedisponeringen slik at de kan planlegge for optimal anleggsdrift. 

 

 Riggområde 

Hovedriggområdet for entreprenør er lagt til senter av parsellen ved Lohnelier, rett nord for 

ny E39. Ellers er det satt av store riggområder for hvert påhuggsområde for tunnelene, samt 

på hver side av de største konstruksjonene.  

 

Riggområdene er ivaretatt i bestemmelsesområde «Anlegg- og riggområde» i planen. 

Entreprenøren har muligheter til å disponere fremtidig E39 linje med sideareal, disse 

formålene er benevnt som SV, SVT og SKF i plankartet. 

 

 

 Virkninger av planforslaget 

8.1 Forholdet til eksisterende planer 

Sted PlanID Vedtaksdato Formål Kommentar 

Søgne kommune 

Reguleringsplan 
for Stamveg E 
39, strekningen 
Storenes – 
Tangvall i 
Søgne 
kommune 

20061214-1 14.12.2004 Jord og skogbruk, 
Blandet formål 
massedeponi og 
landbruk, 
Kjøreveger, 
parkeringsplass 
Gang- og sykkelveger, 
fortau  
Annen veggrunn 
 

Planen 
erstattes delvis 
av ny plan for 
E39. 

Lohnelier 
næringsområde 

20051013-2 13.10.2005 Industri 
Jord – og skogbruk 
Kjøreveg 

Annen veggrunn 
Parkeringsplass 
Parkbelte i industristrøk 

Kommunalteknisk 
virksomhet 

Planen 
erstattes helt 
av ny plan for 
E39 

Knibe 
(steinbrudd og 
massedeponi) 

20070621-2 21.06.2007 Privat veg  
Parkbelte 
Kombinert formål: annet 
kombinert formål 
område for steinbrudd 
og massedeponi 
Jord og skogbruk 

Planen 
erstattes delvis 
av ny plan for 
E39 

Mandal kommune 

Mandal 
Reguleringsplan 
for Skytebane 
ved Mjåvann 

52 25.03.1984 Kjøreveg 
Skog- og anleggsveg 
Parkering 
Skytebane 

Planen 
erstattes delvis 
av ny plan for 
E39 

Figur 8-1 viser overlappende reguleringsplaner som delvis erstattes av E39 Søgne øst – Mandal øst (Kilde: Sweco/Søgne 
kommune/ Mandal kommune) 
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I planområdet er det få eksisterende reguleringsplaner, jfr liste i figur 8.1. Der det har vært 

nødvendig å gjøre inngrep i eksisterende planer, har det vært fokus på å endre eksisterende 

regulering på en hensiktsmessig måte og erstatte arealene med samme eller liknende 

formål. I hovedsak ligger store deler av strekningen i LNF-områder og der reguleringen for ny 

E39 overlapper, er dette i hovedsak bundet av midlertig anlegg- og rigg område i 

byggefasen.  

For eksisterende planer som blir berørt av midlertidig anlegg- og riggområder, er det knyttet 

en bestemmelse til aktuelt bestemmelsesområde # 91 som sikrer at underliggende formål vil 

gjeninntre ett år etter at veganlegget er satt i drift. Bestemmelsesområdet omfatter også 

eksisterende private veger som kan benyttes som anleggsveier 

 

 Endringer av reguleringsplaner 

 

PlanID 20061214-1 Reguleringsplan for Stamveg E 39, strekningen Storenes – Tangvall i 

Søgne kommune. 

                      

Kryssområdet på Monan i ny E39 erstatter deler av planID 20061214-1 Reguleringsplan for 

Stamveg E 39, strekningen Storenes – Tangvall i Søgne kommune.  

Planen inneholder formål for; 

- Jord og skogbruk, 

- Blandet formål massedeponi og landbruk, 

- Kjøreveger, parkeringsplass 

- Gang- og sykkelveger, fortau  

- Annen veggrunn 



DETALJREGULERINGSPLAN FOR E39 SØGNE ØST- MANDAL ØST 
 

Side 113 av 140 
 

 

 
Figur 8-2 viser overlappende reguleringsplanområde 

 
Figur 8-3 viser eksisterende reguleringsplan, planid 20051013-2 

 

PlanID 20051013-2 Lohnelier næringsområde 

 

Planen inneholder formål for: 

- Industri 

- Jord – og skogbruk 

 Eksisterende reguleringsplan, 

planid 20051013-2: 

 Planens hensikt er å legge 

til rette for utvidelse av stamveg 

E39 på strekningen mellom 

Storenes (kommunegrense 

Songdalen-Søgne) og Tangvall 

(kryss med rv 456 til Vågsbygd) i 

Søgne kommune. Planen omfatter 

også planskilt kryss mellom E39 

og rv 456, omlegging av en del av 

Kleplandsveien, og omlegging av 

kommunal veg bakkevollvegen. 

Ny E39 overlapper bevaringsformål. 

Dette søkes bevart også i ny plan og 

bevaringsområdet gjøres større i tråd 

med Søgne kommunes ønsker. 

Tingsteinen» på Monan, gnr 73 bnr 3 

som er gravrøys og steinsetting rundt 

røysa, gravhaug mot Søgneelva ved 

Tingsteinen og heller 160 meter øst 

for Tingsteinen er automatisk 

fredede kulturminner. Før anlegget 

kan igangsettes skal det foretas 

arkeologiske utgravninger av de 

berørte automatisk fredede 

kulturminnene. Det må tas kontakt 

med Vest-Agder Fylkeskommune i 

god tid for å fastsett arkeologiske 

kulturminnene. 

 

Gjeldende regulering omfatter også 

adkomst til områdene vest for 

eksisterende E39, deriblant Monan 

tursti/adkomstveg til et jorde mot 

Oasen skole på nordsiden av elva. 

Denne adkomstmuligheten går tapt 

med nytt tiltak og vil gjennopprettes 

fra eksisterende E39/kommende 

fylkesveg. 
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- Kjøreveg 

- Annen veggrunn 

- Parkeringsplass 

- Parkbelte i industristrøk 

- Kommunalteknisk virksomhet 

 

Planen erstattes helt av ny plan for E39 Søgne øst – Mandal øst. 

 
Figur 8-4 viser overlappende reguleringsplanområde 
 

 
Figur 8-5 viser eksisterende reguleringsplanområde 

 

Ny regulering viser at næringsområdet er i stor grad søkt bevart som i opprinnelig plan. Det 

er foretatt justeringer av industriområdene etter at ny E39 skjærer seg gjennom planområdet 

og enkelte av industriområdene er større enn opprinnelig, andre er falt ut av den opprinnelig 
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planen. Adkomster er opprettholdt. Nye bestemmelser er innlemmet i planen til ny 

vegstrekning i henhold til Søgne kommunes ønsker. 

 

PlanID 20070621-2 Reguleringsplan steinbrudd og massedeponi Knibe. 

 

Planen inneholder formål for: 

- Privat veg  

- Parkbelte i industristrøk 

- Område for jord og skogbruk 

Hensikten med eksisterende Reguleringsplan steinbrudd og massedeponi Knibe er å legge 

til rette for et massedeponi i Knibeheia, for ca 600.000m3 masser og deponering av 500.000 

m3 masser. Når virksomheten er avsluttet skal terrenget tilpasses landskapet og tilplantes 

som jord- og skogsbruuksareal. 

 

Det er tatt hensyn til adkomst til Knibeheia fra ny E39. Figur 8-6 viser adkomst fra rundkjøring 

i øst, o_2SV. Planens bestemmelser til massedeponiet vil gjelde for dette deponi i Knibeheia. 

 

 
Figur 8-6 viser overlappende reguleringsplanområde 

 

 
Figur 8-7 viser eksisterende reguleringsplanområde 
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PlanID 52 Reguleringsplan for Skytebane ved Mjåvann. 

 

Planen inneholder formål for: 

- Kjøreveg 

- Skog- og anleggsveg 

- Parkering 

- Skytebane 
 

 
Figur 8-8 viser eksisterende reguleringsplan, planid 52 

 

 
Figur 8-9 viser overlappende reguleringsplanområde 
 

Ny plan for E39 har tatt hensyn til adkomst til skytebanen og hensikten bak den opprinnelige 

regulering rundt Mjåvann skytebane blir opprettholdt. Kryssløsningen mellom ny og 

eksisterende E39 vil hensynta terrenget og omgivelsene i stor grad. Dette er ivaretatt med en 
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fleksibel regulering i et kombinert formål for Veg kombinert med annen veggrunn –tekniske 

anlegg/grøntareal, o_SKF2.  

Bestemmelsene § 3.2.10 sikrer mulighetene for en god prosess i bygge- og anleggsfasen; 

- Innenfor o_SKF2 i Mandal skal alternative kryssløsninger mellom ny E39 og 

Kristansandsvegen vurderes i anleggsfasen. 

 

8.2 Stedets karakter- landskapsbilde 

Øst for Lohnelier ligger tiltaket hovedsakelig på tvers av de dominerende retningene på 

landformen. Dette gir til dels betydelig terrenginngrep. Bruddene med eksisterende landform 

forsterkes der fyllinger avskjærer store dalganger slik som for eksempel på Lohnelier. 

Bruddene dempes ved bruk av lange bruer og landskapelig anlagt terrengforming. 

Vest for Lohnelier ligger tiltaket hovedsakelig lokalisert i de dominerende rommene.  

 

Strandsonen langs Trysfjorden vil bli vesentlig omarbeidet som en følge av 

brukonstruksjonen og anleggsveien. Enhver brukrysning av Trysfjorden vil dele og dominere 

et landskapsrom der veier og bebyggelse i dag er underordnet og tilpasset de store dragene 

i landform, vegetasjon og livsform.  

 

Gjennom Dyredalen, ligger veikorridoren i det dominerende rommene, der veikorridoren 

følger dalrommet nokså godt i horisontalplanet. Siktkrav og en lite dynamisk vertikalgeometri 

gir likevel omfattende skjæringer og fyllinger langs veien. 

 

8.3 Folkehelse, nærmiljø og friluftsliv  

I anleggsperioden vil det bli midlertidig økt trafikk på lokalvegnettet kunne oppleves som 

negativt både i boligområder, på skoler, barnehager og i friluftsområder. Trafikken vil i denne 

perioden også kunne medføre økt trafikkfare for gående og syklende på lokalvegene. Tiltak 

for å minimere denne faren skal iverksettes. Det er en forutsetning at eksisterende bruer, og 

krysningspunkter opprettholdes, eventuelt ved hjelp av midlertidige bruer eller adkomster der 

dette er nødvendig i anleggsperioden. I anleggsfasen vil det i perioder kunne bli økte støy- 

og støvplager for beboere og brukere av friområder i nær tilknytning til ny E39. I tillegg vil 

vegen som visuell og fysisk barriere kunne oppleves som forsterket.  

 

Overordnet vil ny E39 ha en vis barriereeffekt ettersom forbindelsen på tvers av E39 må skje 

planskilt. Reguleringsplanen har gjennom bruer, tunneler, kulverter og viltoverganger bidratt 

til å redusere barriereeffekten vesentlig. Likevel vil anlegget medføre endret ferdselsmønster. 

Nye E39 vil også medføre at eksisterende E39 får en redusert barriereeffekt som følge av 

redusert trafikk.  

8.3.1.1 Volleberg - Monan 

Volleberg: Boliger vest på Volleberg vil få mindre trafikk på eksisterende E39, mens boliger 

sørøst på Volleberg vil få trafikken nærmere boligområdet. Bruk av støyvoller vil redusere 

støybelastningen. Det vil være mulig å føre turstier over tunnelportalen, slik at forbindelsen 

for turveinettet nord sør opprettholdes. 

 

Monan: Dagens tursti mot Oasen skole i Songdalen på nordsiden av elva opphører som 

følge av ny regulering for E39. Tidligere tursti og adkomst fra Søgne kommune vil bli brutt av 
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ny E39. Ny adkomst til jordet ved kommunegrensa til Songdalen ivaretas med en avkjøring 

på kommende fylkesveg.  

 

 
Figur 8-10 viser tursti/traktorvei på nordsiden av eksisterende E39 (Kilde: Søgne kommuen) 

En forlenget tunnelportal ved Klepland ivaretar forbindelsen til marka nord for Monan.   
 

Søgne og Kristiansand klatreklubb sine klatrefelt: Konsekvensene av reguleringsplanen for 

Tango wall til Søgne og Kristiansand klatreklubb, vil være restriksjoner for bruken i en 

anleggsperiode. Etter at E39 er ferdigbygd vil Tangowall kunne beholde sin funksjon som 

klatrevegg. Noe justering på klatreruter vil forekomme.  

 

Selv om funksjonen ivaretas, vil klatrernes opplevelse reduseres. Det vil være både støy og 

luftforurensningsparametere som overskriver anbefalte kriterier iht. T-1442 og T-1520. Det å 

oppholde seg en hel dag over Kleplandsportalen kan medføre ubehag.  

8.3.1.2 Søgnetunnelen (Hellersdalen) 

Adkomster for veg og ferdsel til naturområdene nord for E39, vil tilstrebes opprettholdt, også 

under anleggsfasen. Tangvallskogen og Lundeskogen er blant Søgnes viktigste områder for 

friluftsliv, og vil bli lite berørt av ny E39 da veganlegget er planlagt å gå i tunnel. Forholdene 

for friluftslivet vil ikke endres vesentlig unntatt redusert fremkommelighet og visuelle og 

støymessige ulemper under byggetiden. Fidjan / Hellersdalen vil få ny adkomstveg som vil 

kunne gi bedre tilgang og muligheter til bruk av Tangvallskogen enn i dag.  

 

Reguleringsplanen viser til rekkefølgebestemmelser som vil kunne ivareta en etterbruk av 

både Fidjan / Hellersdalen samt en mulig anleggsadkomst mot eksisterende E39. Etterbruk 

avklares med Søgne kommune. 
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8.3.1.3 Vedderheia – Lohnelier nærngsområde 

Vedderheia: Konsekvensene av ny bru over Tverråna mellom Repstadvannet og Stemmen, 

er at ferdselen mellom Vedderheia og Stemmen kan skje uhindret på tursti som i dag. 

Bruken av Stemmen som bade- og rekreasjonsområde vil også opprettholdes som før. 

Støyvurderinger viser at Stemmen vil ligge innenfor gul sone. 

 

Mot Lohnelier vil ny E39 gi i dagen og potensielt utgjøre en barriere mot viktige skog- og 

friluftsområder. Området vil oppleve økt støybelastning, men dette er ivaretatt i 

bestemmelser til Støy. Planen tilrettelegger et krysningssted for friluftsliv ved Tag. 

 

Lohnelier næringsområde: Ny E39 går gjennom- og forbi næringsområdet, på fylling i dalen 

over Dåsåna, og videre mot Lindelia. Konsekvensene av nytt veikryss på Lohnelier fører til 

endrede omgivelser, men forholdene for friluftslivet blir ikke betraktelig berørt her.  

8.3.1.4 Lohnelier - Lindelia 

I området fra Lohnelier og spesielt fra Lindetjønna ned mot Trysfjorden vil ny E39 endre 

området med «rik edelløvskog» og områder for tur- og friluftsliv. Vestlandske 

hovedveg/Postvegen vil det med det nye forslaget forsvinne slik den fremstår i dag, men 

Vestlandske hovedveg/Postvegens funksjon som turvei ivaretas i planforslaget. 

8.3.1.5 Trysfjorden 

Friluftsliv ved Trysfjordområdet er populært, og ny vegbru vil gi ulemper både i forhold til 

terrenginngrep, trafikkbelastning, støy og visuelt uttrykk. Ny E39 vil føre til redusert 

trafikkbelastning på eksisterende E39, mens skogområdene og Vestlandske 

hovedveg/Postvegen vil få noe redusert eller endret tilkomst. Ny E39 vil likevel totalt sett gi 

mindre støy i dette området enn eksisterende E 39. Det gjelder for lokalbefolkningen på 

Holmen så vel som for eiere- og brukere av fritidsboliger og fritidsbåter i nærområdet. 

Endringer i støyforholdene på Holmen langs Trysfjorden og på Try er redegjort i utarbeidet 

støyrapport. Konsekvenser i forhold til sjønært friluftsliv som følge av ny E 39 anses som 

små. 

8.3.1.6 Dyredalen – Mjåvann  

Vestlandske hovedveg/Postvegen går fra Trysfjorden gjennom Ospedalen og Dyrdalen fram 

til Knuden og Mjåvann. Ny E39 vil derfor medføre stor endring og kan bli en fysisk barriere 

fra Trysfjorden til Mandal kommunegrense. For å avbøte ulempene, er det foruten 

passasjemuligheter ved brufundamenter for Trysfjordbrua, innlagt ett krysningspunkt nær 

Holbekstjønn og en viltpassasje i kommunegrensen mellom Mandal og Søgne. Veger og 

stier vil på den måten kunne kobles sammen for adkomst til skogsområdene langsmed- og 

på begge sider av ny E39-trasè. De nevnte tiltak vil i noen grad bøte på ulempene, men 

kvaliteten av området som et lokalt tur- og rekreasjonsområde vil bli redusert. 

 

Mjåvann skytebane: Planforslaget har sin parsellgrense øst for Mjåvann skytebane. Likevel 

legger regulert veg føringer for vegen videre vestover mot Mandal og spesielt forbi Mjåvann 

skytebane.  

 

Da Døle bru krysset var en del av denne reguleringsplanen, ble denne utfordringen drøftet. 

Konklusjonen ble at Mjåvann skytebane vil kunne fortsette virksomheten med noen 

justeringer. Den gang ble det vurdert slik at klubbhuset og 200 meters standplassen må 
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flyttes, samt at adkomstvegen må legges om. Vegen ligger dypt i terrenget forbi skytebanen, 

så nytt terreng gir skjerming til vegen.  

 

 
Figur 8-11 viser hvordan vegen kan komme forbi skytebanen 

 

I en anleggsperiode hvor vegbygging skjer forbi skytebanen, vil det være noe restriksjoner i 

forhold til bruken. Denne reguleringen vil ha minimale konsekvenser for Mjåvann skytebane. 

Det antas at ved bygging av midlertidig kryssløsning mellom eksisterende og ny E39 ved 

Mjåvann, må vegen til skytebanen legges noe om i vegfyllingen til midlertidig veg. Dette 

ivaretas i reguleringsbestemmelsene.  
 

8.4 Barn og unges interesser 

Det nye motorveganlegget er ikke anlagt med spesielt tilrettelegging for barn- og unges 

fremkommelighet. Likevel vil konsekvensene av planen bli at trafikken reduseres på 

eksisterende E39, da ca. 50 % av trafikken fjernes forbi Tangvall. Dette vil medføre en 

generell bedring for barn og unge. Kryssområder og sekundærveger vil også bli tilrettelagt for 

myke trafikanter gjennom fortau. Ved Lohnelier ivaretar også reguleringsplanen en 

forbindelse mellom allerede regulert gang- og sykkelveg langs fv. 114 og nytt kryss ved 

Lohnelier. Alt dette er med på å bedre trafikksikkerheten for barn og unge.  

 

8.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Innenfor planområdet er det registrert til sammen 35 kulturminner, i tillegg til en rekke 

kulturminner utenfor planområdet. Av disse blir 18 direkte berørt. Fem av disse er automatisk 

fredet og må søkes frigitt i henhold til Kulturminneloven. Før iverksetting av tiltak som 

omfattes av denne planen skal det foretas arkeologisk utgravning av følgende berørte 

automatisk fredete kulturminner: 

 

ID nr Beskrivelse 

217418 Bosetningsområde 

217419, 114825, 174153 Heller/bosetning 

217421 Kokegroplokalitet 

For samtlige av de automatisk fredete kulturminnene som blir direkte berørt, må det sendes 

søknad til Riksantikvaren/ Vest-Agder fylkeskommune om dispensasjon fra 

Kulturminneloven. Når slik dispensasjon blir gitt, kreves det arkeologiske utgravninger for å 

dokumentere det som blir fjernet. To av kulturminnene som blir direkte berørt, går ikke 

fullstendig tapt. Dette gjelder deler av Vestlandske hovedveg. De delene av Vestlandske 
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hovedveg som ikke går tapt, reguleres til hensynssone bevaring sammen med de øvrige 16 

kulturminnene som ikke blir direkte berørt.     

 

8.6 Naturverdier - Naturmangfoldloven 

Det er gjort vurderinger av naturmangfoldloven §§ 8-12 i henhold til gjennomføring av 

reguleringsplanen. 

 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

«Alle beslutninger skal bygge på kunnskap om naturmangfoldet og hvordan de planlagte 

tiltakene påvirker dette. Naturmangfoldloven § 8 setter derfor krav om at det skal innhentes, 

og gjøres rede for kunnskap om landskap, økosystemer, naturtyper og arter i det aktuelle 

området». 

 

Relevante databaser (de viktigste Naturbase, Artsdatabanken, Vann-miljø og Miljøstatus) er 

gjennomgått for tidligere registreringer i planområdet. De viktigste grunnlaget for vurdering av 

konsekvenser for biologisk mangfold i reguleringsplanen er disse rapportene og 

undersøkelsene: Verdivurderinger Naturmiljø for E39 Volleberg - Døle bru (SVV 06-01-

2014), Temarapport Naturmiljø E39 Volleberg - Døle bru (SVV 18.12.2014), E39 Volleberg 

- Døle bru: vurderinger av vassdragsproblematikk og faunapassasjer (Terrateknikk 

undersøkelse 12-2015), Soppkartlegging i forbindelse med ny E39 Volleberg - Døle bru, 

(Inger-Lise Fonneland 2014) og E39 Volleberg - Døle bru-akvatiske undersøkelser (SVV 

17.11.2015). 

 

Det skal også gjennomføres et omfattende arbeid for å dokumentere og overvåke 

vanntilknyttet biologisk mangfold i forbindelse med prinsippene og kravene i dokumentet 

Kristiansand vest - Mandal øst forslag til overvåkningsplan (NyeVeier 25.11.2016). Før 

anleggsarbeidene starter opp skal det i tillegg gjøres undersøkelser av bunnsedimenter i 7 

vannforekomster der det forventes økt risiko for forurensninger i anleggsfasen. 

 

Totalt sett er det i forbindelse med konsekvensutredningen og som forarbeid til 

reguleringsplanen gjennomført grundige registreringsarbeider for biologisk mangfold i 

planområdet. I KU fasen ble det særlig fokusert på terrestriske naturtyper samt sopp da 

potensialet for sjeldne og truede arter ble vurdert som spesielt høyt her. I forbindelse med 

reguleringen har dette grunnlaget blitt supplert ved å kartlegge mulige punkter for 

viltkryssinger og behov for tiltak for ivaretakelse av fiskens funksjonsområder. Det er også 

gjennomført fiskeundersøkelser i form av El-fiske i flere av de berørte elvene og bekkene. 

Både før, under og etter anleggsperioden vil det bli gjennomført tiltaksovervåking av 

resipienter etter kravene i Vanndirektivet.   

 

YM planen for tiltaket krever ellers at det skal gjennomføres en registrering av svartelistede 

plantearter før anleggsstart slik at videre spredning kan hindres. 

 

Dette anses samlet som en tilstrekkelig dokumentasjon for å ivareta kunnskapsgrunnlaget. 

 

§ 9 Føre-var-prinsippet 

«Når det er usikkerhet knyttet til kunnskapsgrunnlaget, skal føre-var-prinsippet tillegges stor 

vekt, for å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet».  
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På bakgrunn av de vurderingene som er gjort under forrige § er det ikke grunn til å tillegge 

føre-var-prinsippet stor vekt i dette prosjektet. Dette betyr ikke at tiltaket ikke vil medføre 

skade, men at det vurderes som godt dokumentert hvilke naturverdier som blir rammet og 

hvilke omfang disse vi ha. 

 

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belasting 

«For å hindre gradvis forvitring og/eller nedbygging av områder, skal hvert 

utbyggingsprosjekt sees på i et helhetlig perspektiv, og det kreves at summen av tidligere, 

nåværende og framtidig påvirkning på naturmangfoldet vurderes i sammenheng.» 

  

Utfylling i vann som Nedre Lindelitjønn, Holbekktjønn og Mjåvatn medfører negative 

konsekvenser med tanke på samlet belasting. Det skjer blant annet en tilsvarende utfylling i 

flere mindre vann på tilstøtende planlagt ny E39 mot øst. Det direkte arealbeslaget er 

irreversibelt og vil være en negativ virkning av prosjektet. Alle vannene vil imidlertid beholde 

reduserte vannspeil og det skal gjennom avbøtende tiltak legges til rette for at forholdene for 

biologisk mangfold i «restvannet» blir så normale som råd.  

 

Gjennomføring av denne planen vil også i varierende grad skade eller påvirke en lang rekke 

naturtypelokaliteter og viltlokaliteter i form av direkte arealtap, nærføring eller annen 

påvirkning. Spesielt må det forventes betydelige arealbeslag i de viktige naturtypelokalitetene 

på begge sider av Trysfjorden. Her er det registrert naturtypelokaliteter med A-verdi 

(Ospedalen sør som er en rik edelløvskog) og (Holmen SØ som er en gammel fattig 

edelløvskog). I et nasjonalt perspektiv er slike edelløvskogstyper relativt sjeldne da de stort 

sett bare finnes i lavereliggende kyststrøk i den sørlige delen av landet.  Også i et regionalt 

og lokalt perspektiv er edelløvskogskog med A-verdi for biologisk mangfold relativt sjeldent 

forekommende. 

 

 
Figur 8-12 viser all skog med A-verdi registrert i Naturbase innenfor området fra Kristiansand til Mandal.  Naturtypelokalitetene 
med A-verdi markert med mørk grønn tykk strek, mens områder med B-verdi er markert med tynn strek og uten fyll. Rød sirkel 
viser krysningsområdet for ny E39 ved Trysfjorden. 
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Flere andre naturtypelokaliteter med B verdi for biologisk mangfold vil også få arealbeslag 

som følge av tiltaket. Selv om dette også er negativt vurderes konsekvensene som mindre 

alvorlige som følge av den antatt lavere verdien. Samlet arealbeslag blir også mindre for B 

lokalitetene. 

 

Naturreservatet Lonetjønn som ligger nedstrøms Lohnelier industriområde må også 

forventes å få en betydelig økt tilførsel av partikler og annen forurensning som indirekte følge 

av omfattende anleggsarbeider og deponering av sprengstein oppstrøms langs Dåsåna. 

Dette kommer i tillegg til en betydelig eksisterende påvirkning fra diverse diffuse tilførsler. I 

Forskrift om fredning av Lohnetjønn naturreservat, punkt IV III står det at: 

   

«Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. oppføring 

av bygninger, anlegg og faste innretninger, opplag av båter, campingvogner o.l., framføring 

av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen 

form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, ny utføring av kloakk 

eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling og bruk 

av kjemiske bekjempningsmidler». 

 

Det må altså forventes en betydelig samlet belastning på Lonetjønn naturreservat. 

Omfattende deponering av sprengstein har stort potensiale for å gi forurensning med 

partikler, olje, nitrogen og medføre pH-heving, spesielt i perioder med lav vannføring. Derfor 

stilles det krav i YM planen om omfattende rensetiltak i anleggsfasen.  

 

I Temarapport Naturmiljø E39 Volleberg - Døle bru fra KU fasen, tabell 16 er det redegjort for 

vurderinger rundt samlet belastning utfra bestandsestimater for 10 rødlistede plantearter i det 

daværende «planområdet». Av de naturtypelokalitetene som blir direkte berørt i 

reguleringsplanen er det særlig Ospedalen S (Rosenkandelaberskinn med 6 kjente lokaliteter 

i Norge) og i noen grad Klepland SV (Lakserosa Korallsopp med 10 kjente lokaliteter i Norge) 

som er relevante for denne vurderingen. Naturtypelokaliteten Rennestøa mellom Lohnelier 

og Trysfjorden har forekomst av Barlind (VU) som er lokalt er relativt vanlig og slik sett lite 

problematisk. 

 

Dette understreker verdien edelløvskogen Ospedalen S på vestsiden av Trysfjorden har for 

biologisk mangfold.  Lokaliteten Klepland SV som ligger nord for tunnelpåhugg ved Monan 

forventes ikke å bli nevneverdig berørt av tiltaket. 

 

En rekke elver og bekker skal krysses av ny planlagt E39. Mange av elvene og bekkene i 

planområdet har anadrom fisk og er ifølge forvaltningsdatabasen Vann-nett i en forholdsvis 

dårlig økologisk tilstand. Det er derfor potensiale for at en økt belastning fra nye inngrep og 

utslipp fra anleggsarbeid vil ha negative konsekvenser for vann og vassdrag. En omfattende 

miljøovervåkning i alle prosjektfaser inkludert grundige før-undersøkelser vil bidra til at 

forekomst av spesielt viktige og sårbare arter som for eksempel elvemusling blir ivaretatt. Det 

vil for eksempel bli stilt krav om rensing av prosessvann fra tunneldrift og kontroll med 

avrenning fra deponi, rigg- og anleggsområder.  

 

Kompenserende og avbøtende tiltak som reetablering av ødelagte gyteområder og 

etablering av fiskekulverter som kan ivareta fiskens funksjonsområder vil være aktuelle tiltak. 
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Storviltet har alt i dag en utfordrende situasjon med den landskapsfragmenteringen som 

følger av dagens E39 og i tillegg at denne over et lengre strekk ligger parallelt med rv.144. 

Mellom Try og Døle bru og i området ved Lindelitjønn er det for eksempel krysningspunkter 

som har vært problematiske. En ny og enda mer dominerende barriere i landskapet parallelt 

med eksisterende veier vil ytterligere bidra til å forsterke dette. Tunneler og en planlagt 

viltkrysning i Dyrdalen, samt noen mindre vilttiltak langs sjø og vassdrag vil virke avbøtende, 

men ny E39 vil totalt sett være negativt for vilt og storviltet spesielt.  

  

Totalt sett har tiltaket flere negative konsekvenser for biologisk mangfold. Særlig gjelder det 

direkte arealbeslag i viktige naturtypelokaliteter samt risiko for en økt samlet belastning på 

flere vannforekomster og sterk barrierevirkning i forhold til viltets bevegelser. 

 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

«Tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skadene tiltaket vil påføre 

naturmangfoldet, dersom det ikke er urimelig i forhold til tiltakets karakter og omgang. Dette 

forutsetter at tiltaket vil medføre skade på naturmangfoldet, og er i prinsippet mindre aktuelt 

hvis det ikke medfører skade.» 

 

Alle forebyggende og avbøtende tiltak som skal gjennomføres i henhold til YM plan, 

overvåkningsprogram og planbestemmelsene belastes tiltakshaver i anleggsfasen og senere 

veieier ved nødvendig oppfølging i driftsfasen. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 

«Det skal tas utgangspunkt i en type teknikker og driftsmetoder, og en slik lokalisering, som 

ut fra en samlet vurdering gir de beste samfunnsmessige resultatene.» 

 

I anleggsfasen og driftsfasen forutsettes det at nødvendige detaljplaner vil sikre best mulig 

teknikker og driftsmetoder. Krav som forventes satt av forurensningsmyndigheten gjennom 

konsesjon etter Forurensningsloven vil gi konkrete utslippskrav av miljøskadelige stoffer. 

 

Det legges opp til å gjennomføre tiltaket slik at skader på naturmangfoldet reduseres mest 

mulig. Statens vegvesen forutsetter at det gjennomføres avbøtende tiltak slik at det oppstår 

minst mulig skade på berørte naturområder og er også ansvarlig for gjennomføring av disse 

(§§6, 11 og 12). 

 

 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Arealbeslag i viktige naturtypelokaliteter og leveområder for anadrom fisk er negativt. 

Naturtypelokaliteter som blir bygget ned kan som hovedregel ikke erstattes eller 

kompenseres. Derfor er det viktig å ha fokus på en minimering av dette arealtapet. Tiltaket vil 

medføre et betydelig tap av skogsområder som er vurdert som svært verdifulle for biologisk 

mangfold. Storvilt og annet vilt blir negativt påvirket av at leveområdene stadig deles opp og 

fraksjoneres. Ny E39 vil forsterke de problemene og særlig hjorteviltet har med å forflytte seg 

mellom ulike funksjonsområder. Det er derfor stor grunn til å gjøre effektive avbøtende tiltak 

som kan bidra til å redusere de negative effektene av vegbyggingen. I dette konkrete 

prosjektet ivaretas viltets bevegelser særlig gjennom bygging av to tunneler og en 

viltovergang i Dyredalen. Elver og bekker med oppgang av anadrom fisk er under press 

generelt i Norge. Negative påvirkninger fra fiskeoppdrett, kraftutbygging, fysiske tiltak i 

vassdrag og potensielle negative konsekvenser av miljøgifter er andre faktorer som bidrar til 

å true anadrom villfisk. Samlet sett er altså vill anadrom fisk under et sterkt press, derfor bør 
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samfunnet også strekke seg langt for å finne avbøtende eller kompenserende tiltak når ellers 

samfunnsmessig nyttige prosjekter kommer i konflikt med funksjonsområdene til fisken. 

Gjennomføring av en målrettet resipientovervåkning (før, under og etter anleggsfasen) 

kombinert med etablering av fisketilpassede kulverter og rensetiltak vil bidra til å minimere 

skadeeffektene for fisk. Forutsatt at forbruket av verdifull natur minimeres og at det 

gjennomføres gode tiltak for å ivareta det biologiske mangfoldet som er registrert i 

planområdet er tiltaket ikke vurdert til å i hindre måloppnåelse av nasjonale forvaltningsmål 

for naturtyper og økosystemer eller forvaltningsmål for arter, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 

5. 

 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

I anleggsfasen og driftsfasen forutsettes det at nødvendige detaljplaner vil sikre best mulig 

teknikker og driftsmetoder. Krav som forventes satt av forurensningsmyndigheten gjennom 

konsesjon etter Forurensningsloven vil gi konkrete utslippskrav av miljøskadelige stoffer. Det 

legges opp til å gjennomføre tiltaket slik at skader på naturmangfoldet reduseres mest mulig. 

Nye Veier AS forutsetter at det gjennomføres avbøtende tiltak slik at det oppstår minst mulig 

skade på berørte naturområder og er også ansvarlig for gjennomføring av disse (§§6, 11 og 

12). 

 

8.7 Naturressurser 

Utbyggingsfasen vil kunne medføre noen negative konsekvenser i forhold til bruk og drifting 

av naturressurser i området. Dette gjelder først og fremst områder med dyrka mark, men 

også skogsdrift må forventes vanskeliggjort i deler av planområdet i anleggsperioden. Drift 

av et veganlegg av denne dimensjonen krever at det beslaglegges midlertidig arealer som 

overstiger permanent beslaglagte areal. Arealer til mellomlagring av masser, riggområder 

med mer berører enkelte steder produktive landbruksområder. Det forutsettes at 

landbruksareal som beslaglegges i anleggsfasen, men ikke på permanent basis, tilbakeføres 

senest 1 år etter at anleggsperioden er over. 

 

I den grad trafikkavvikling i forbindelse med anleggsfasen tar i bruk vegstrekninger som er 

benyttet av landbruket, vil dette kunne medføre driftsmessige ulemper. Ved ombygging av 

kryss og overganger vil tilgjengeligheten til driftsarealer i en periode kunne være noe 

begrenset. Det legges imidlertid opp til å finne kompenserende og avbøtende tiltak for 

permanent fase i samråd med de berørte grunneierne. 

 

YM planen legger også til grunn at en skal minimere arealbeslaget av de verdifulle 

edelløvskogene langs Trysfjorden.  Noe verdifullt skogsareal vil likevel gå tapt til 

anleggsveier og riggområdet i tillegg til det direkte arealbeslaget som følge av ny E39. Dette 

hensynet anses som ivaretatt gjennom planforslaget og YM-planen. 

Hensynet til vilt ivaretas primært med viltgjerde på hele parsellen, tilrettelagte faunapassasjer 

i Dyredalen, langs Søgneelva og Tverråna under bruer og naturlige faunapassasjer langs 

Trysfjorden, og over tunnelen Mellom Klepland- og Vedderheia. 

 

8.8 Hydrologi 

Det skal gjennomføres en overvåkning av den økologiske funksjonen til elver og bekker i 

forbindelse med anleggsarbeidet. Førtilstanden skal dokumenteres. Kunnskaper om 

førtilstand brukes som utgangspunkt for beregninger og vurdering av hva det enkelte 

vassdraget kan tåle av eventuelle utslipp av forurensende komponenter i anleggsfasen og 
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driftsfasen. I tillegg vil førtilstanden si noe om hvilken tilstand vassdraget skal tilbakeføres til 

etter eventuell påvirkning i anleggsfasen. Det er viktig å være oppmerksom på at også små 

bekker som drenerer til større viktige vassdrag er viktig for samlet produksjon av fisk og 

økologisk tilstand. For de utslippene som det ikke er mulig å unngå med avbøtende tiltak 

bestemmer Forurensningsforskriften kap. 36 hvilke forhold som må utredes i forbindelse med 

søknad om utslippstillatelse (konsesjon etter Forurensningsloven). 

 

8.9 Grunnforhold 

Viser til tidligere beskrivelser under kapittel 6 og 7. 

 

 Ras og skredfare 

Som vist i kap. 6.11.5 går traseen enkelte steder i utløpsområder for snø- og steinsprang. På 

noen av disse områdene vil det ikke være reell fare da aktsomhetskartene er basert på 

datamodell, og ikke kartlagt i felt.  

 

Snøskredfaren i denne delen av landet vurderes generelt som lav basert på klimatiske 

forhold. Videre er flere av de aktuelle løsneområdene dekket av skog og terrenget er av en 

ru karakter, noe som reduserer sannsynligheten for snøskred. Selv om snøskredfaren er 

ansett som liten bør området vurderes nærmere for snøskredfare i neste fase, snøskred kan 

sikres med konvensjonelle metoder (voll, snøforankring). Potensiale for snøskred ved 

påhugg Vollaberg anses som svært liten da bergveggen et tilnærmet vertikal, og det ikke 

finnes akkumulasjonsområder for snø. Gjennom Dyredalen ved Knuden skal vegen etableres 

på fylling i de områdene med potensiell snøskredfare. Fylling kan til en viss grad hindre 

potensielle snøskred å nå vegen.  

 

For delene av traseen som går inn i aktsomhetsområder for steinsprang vil planforslaget føre 

til stedvis omfattende sikringstiltak. Dette gjelder spesielt for påhuggsområdene ved 

Volleberg og Klepland. Her er det steile bergvegger i overkant av påhuggene med store 

avgrensede bergpartier. Sikring mot steinsprang gjøres i mange tilfeller enten ved å sikre 

selve løsneområdet, eller ved å sikre i skredbanen. Ved Volleberg og Klepland er potensielle 

nedfallsblokker for store til å kunne sikres, slik at sikkerheten vil ivaretas her ved å etablere 

lange portaler som dekkes av støtabsorberende masser for å dempe eventuelle nedfall, det 

kan også være aktuelt med voll over portalen for å begrense portallengden. Videre er det et 

område ved Havåsen der det vil bli bergskjæringer tett opp til bratt naturlig terreng. Her bør 

steinspranggjerde vurderes. Ved det østre påhugget til Lindeliatunnelen må en forvente 

rensk og bergsikring av overliggende terreng før driving av tunnel.  

I tillegg til potensiell skredfare fra naturlig terreng, vil tiltaket føre til nye bergskjæringer langs 

vegen, som kan utgjøre ny potensiell skredfare. Alle bergskjæringene må sammen med 

overliggende naturlig terreng sikres tilstrekkelig for å oppnå kravet til sikkerhet på 1/1000.  

Positive virkninger av planforslaget er at broen over Trysfjorden vil gjøre at strekningen på 

østsiden av Trysfjorden unngås. Her er det registrert mange skredhendelser med både 

steinsprang, jordskred og isnedfall.  
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8.10 Vegsystem 

Planens virkning på vegsystemet medfører i første omgang at trafikken overføres på et mer 

trafikksikkert vegsystem, som vil være med på å redusere ulykkene på strekningen. 

Hastigheten øker, som igjen er med på å gi brukere av ny E39 en kortere reiseveg. Dette vil 

ha positive konsekvenser for større bo- og arbeidsmarkeder, kollektivtrafikk, næring og 

privatbilister.  

 

Planlagt vegsystem er robust og ivaretar fremtidig trafikkøkning. Dette gjelder også 

Monankrysset og Lohnelierkrysset. Ettersom reguleringen av Monankrysset skal ivareta to 

ulike kryssløsninger, samt en mulig fremtidig løsning hvor det skal tilrettelegges for 

direkteførte ramper til/fra Kristiansand – Tangvall, beslaglegger reguleringen et stort areal 

rundt Monan. Arealbeslaget til ferdig bygget vei vil være mindre enn regulert areal. 

 

Lohnelierkrysset er også et området hvor det veganlegget totalt sett beslaglegger store 

arealer. Dette for å ivareta ønskede funksjoner fra både stat og kommune. Hva som bygges 

ut samtidig som krysset etableres avklares i anleggsfasen. 

 

 
Figur 8-13 illustrasjon over Lohnelierkrysset (Kilde: Sweco) 

 

Fra Lohnelier og vestover vil eksisterende E39 få en relativ beskjeden trafikk, som medfører 

at syklistene vil få bedre forhold rundt Try.  
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Ved at plangrensen avsluttes ved eksisterende E39 ved Mjåvann skytebane, vil det være 

behov for en midlertidig kobling mellom eksisterende og ny E39. Dette løses i planen med 

direkteførte ramper eller en rundkjøring. Den midlertidige løsningen ivaretas innenfor regulert 

område.  

 

8.11 Trafikk 

Med ny E39 vil det trafikale bildet forandre seg i Søgne kommune. Nytt Monankryss ivaretar 

trafikken til og fra Tangvall på en god og robust måte. Likevel må det regnes med at den 

lokale trafikken til og fra Tangvall fører til en høy ÅDT. Beregninger for år 2040 viser 18700 

kjøretøy i døgnet. 

 

Gjennomgangstrafikken som tidligere blandet seg med lokaltrafikken til Tangvall og videre 

vestover, vil nå separeres. I år 2040 vil denne trafikken utgjøre 17400 kjøretøy i døgnet. 

Dette er en trafikk som da vil ha minimal påvirkning på de største boligområdene.  

 

Monankrysset er planlagt som et robust og velfungerende kryss, for å ivareta 

trafikkstrømmene til og fra Tangvall. Det er også tilrettelagt for en park and ride plass med 

adkomst fra den søndre rundkjøringen i krysset. I den forbindelse er også kollektivtrafikken 

hensyntatt gjennom holdeplasser på avkjøringsrampen fra vest og mot Tangvall, og 

påkjøringsrampen fra Tangvall og mot øst. Gangforbindelsen mellom holdeplassene og park 

and ride plassen er ivaretatt, og kryssing av ramper skjer i plan. I tillegg kan busser kjøre inn 

på park and ride plassen hvis ønskelig. De eksisterende holdeplassene på eksisterende E39 

opprettholdes.  

 

 

Figur 8-14 illustrasjon av Monankrysset (Kilde: Sweco) 

 

I forbindelse med en mulig utvikling av næring og boliger på Tofteland lier / Bringeheia, 

ivaretas deler av den mulige fremtidige trafikken, gjennom en mulig vegforbindelse fra den 

søndre rundkjøringen til fv. 114. Denne forbindelsen vil maksimalt kunne ivareta 6000 ÅDT, 

før Monankrysset vil få en så redusert kapasitet at det blir kødannelser. For å kunne ivareta 

en større del av den fremtidige trafikken fra Bringeheia, kan kapasiteten i Monankrysset økes 
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gjennom direkteførte ramper til og fra Tangvall og Kristiansand. Innenfor foreslått regulering 

kan evt. direkteføret ramper bygges i etterkant.  

 

Krysset ved Lohnelier er tenkt å ivareta en fremtidig næringsutvikling på Lohnelierområdet. 

Innenfor kryssområdet er det planlagt flere typer funksjoner, som kontrollplass for tunge 

kjøretøy, bensinstasjoner, hvileplass for tunge kjøretøy og park and ride plasser. Krysset gir 

også robusthet i forbindelse med bruk av eksisterende E39 som mulig omkjøringstrasse ved 

nødstilfeller. Fra Lohnelier og vestover øker trafikken fra en ÅDT på 17400 til 19800 i år 

2040. Kollektivtrafikken ivaretas i Lohnelierkrysset, på lik linje som på Monankrysset. 

Holdeplasser legges på påkjøringsrampene for kollektivtrafikk som benytter ny E39, mens 

det i tillegg legges til rette for holdeplasser som skal betjene kollektivtilbudet lokalt.  

 

Fv. 114 legges om og får en egen arm inn i den søndre rundkjøringen i Lohnelierkrysset. 

Dette medfører at eksisterende kulverts høydebegrensing og kurvatur bedres for fremtidig 

næringstransport.  

 

Ny E39 reduserer trafikken fra Lohnelier og mot Try vesentlig. Det antas at eksisterende 

E39, på denne strekningen, vil ha en ÅDT på 4200. Dette gir positive forhold for syklisten på 

denne strekningen. Opp Trybakken, som i dag er 3 felt, kan det vurderes enkle sykkeltiltak, 

da behovet for 3 felt ikke er tilstede i en fremtidig situasjon 

 

8.12 Teknisk infrastruktur 

 Vann- og avløpsledninger 

Foreslåtte VA-omlegginger gjelder i stor grad offentlig hovedledningsnett. Omlegging må skje 

i samarbeid med ledningseiere. Deltagelse i bygging av ledninger, eller overtagelse av 

ledninger må avklares i forbindelse med detaljprosjektering.   

 

Selvfallsledninger må legges om slik at de også i fremtidig situasjon forblir selvfallsledninger. 

Overvanns- og drensledninger, med tilhørende kummer plasseres hovedsakelig i areal avsatt 

til vegformål.  

8.12.1.1 Prinsipper for overvannshåndtering 

I planen defineres to type prinsipper for håndtering av overvann fra veganlegget.  

 

Infiltrasjon: Sidegrøft og midtdeler benyttes som infiltrasjonsgrøft. Infiltrasjonsgrøft bygges 

opp av filtermasser med god permeabilitet og renseevne. På veiskulder blir det liten 

overdekning over veiens overbygning og det er nødvendig med et tettesjikt som forhindrer at 

overvannet drenerer ned i overbygningen urenset (avrenningen fra asfalten skal ledes til 

grøfta). Aktuell løsning må detaljeres nærmere. Reguleringsplanen ivaretar dette langs 

hovedlinja. 

 

Sedimentasjonsbasseng/overvannsbasseng: Sentral renseløsning utføres som «vått 

overvannsbasseng».  Utforming og dimensjonering skal tilfredsstille krav gitt i Håndbok 

N200, kap. 403.  
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Figur 8-15 Prinsipputforming vått overvannsbasseng (Kilde: Håndbok N200) 

 

På den strekning hvor avrenning fra veg er planlagt ført til sentral renseløsning må grøfter 

utføres med tettesjikt slik at vann ledes til sandfang, og ikke infiltreres i grøft. 

Reguleringsplanen ivaretar dette gjennom å sette av arealer ved både Monan og Lohnelier. 

8.12.1.2 Grunnvannsanlegg ved Monan 

Avrenning av vegvann fra Monanområdet og vann fra Søgnetunnelen skal føres til 

sedimentasjonsbasseng på Monan. Resipient for det rensede vannet er Monanbekken. 

Søgne kommune har utredet muligheten for etablering av nytt reservevannverk ved 

Heimernesan. Vannverket vil utnytte en grunnvannsforekomst med utstrekning som angitt på 

figuren under. 

 

Figur 8-16 viser oversikt over grunnvannsforeksomster (Kilde: Asplan Viak) 
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Asplan Viak har på oppdrag fra Søgne kommune utarbeidet en rapport som gjengir resultater 

fra 14,5 måneders prøvepumping fra av grunnvannsbrønner ved Heimernesan. Rapporten 

konkluderer med at grunnvannet har et for høyt saltinnhold, og at dette skyldes vegsalt fra 

dagens E39.  

Endelig bestemmelse knyttet til valg av renseløsning for avrenning fra veg må ses i 

sammenheng med eventuelt realisering av planlagt vannverk. Generelt kan det anføres at 

ingen av de renseløsninger som normalt benyttes for overvann har god renseeffekt på salt. 

Et tilpasset vintervedlikehold av den delen av vegen som drenerer til grunnvannsforekomsten 

vil trolig være det mest effektive tiltak. 

 

 Elektro 

Gjeldene planforslag vil kreve omlegging av høyspenningsforsyning til nettstasjoner/trafo 

samt flytting av selve nettstasjonen. Forsyning til boliger og/eller næringslokaler må også 

legges om. 

8.12.2.1 Omlegginger 

Det er nødvendig med en omlegging av eksisterende kabler og linjer som følge av ny E39. 

Dette vil medføre omleggingsarbeider for Agder Energi Nett (linje eier). 

På Monan/Klepland er det en meget viktig 22kV luftlinje som kommer i konflikt med planlagt 

veg trasé. Denne luftlinjen må enten endre trasé eller legges som kabel. I dette område er det 

også en eksisterende nettstasjon samt lavspenningsforsyning til boliger i konflikt. 

 

 
Figur 8-17 Kraftlinjer ved Monan, markert med blått (Kilde: Agder Energi Nett) 

 

Ved Vedderheia må en høyspentlinje som krysser vegtraseen / tunnelportalen legges om. 

Dette medfører omleggingsarbeider for Agder Energi Nett. 

I og rundt Lohnelierkrysset må det lages en ny plan for hele området i forhold til el-forsyning. 

Det er behov for omfattende omlegginger, høyspenningslinje her er en viktig overføringslinje 

for Agder Energi. Omleggingene omfatter også flere eksisterende nettstasjoner og 

lavspenningsforsyning til boliger. 
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I tillegg er det flere punkter hvor høyspenningslinjer krysser vegtraseen, her blir det behov for 

omlegging til kabel under veg. Alle omlegginger må koordineres og prosjekteres i videre 

planarbeid i samarbeid med Agder Energi. 

 

 
Figur 8-18 Kraftlinjer ved Lohnelier, markert med blått. CKilde: Agder Energi Nett) 

8.12.2.2 Forsyning 

Nytt belysningsanlegg krever flere nye tennskap langs vegtraseen, disse må forsynes fra 

eksisterende strømnett langs strekningen. Det vil bli behov for å legge ned nye 

høyspenningskabler i vegtrasé samt etablere nye nettstasjoner der eksisterende nett ikke er 

tilgjengelig. Strømforsyning av tunneler bør utføres ved gjennomgående høyspenningskabler 

i begge løp med mulighet for ringforsyning. Forsyning er mulig fra eksisterende 

høyspenningslinje ved Monan krysset i øst. For å sikre en stabil forsyning anbefales det å 

legge med høyspenningskabel i vegtrasè fra eksisterende linje lenger vest og frem til 

tunnelen. 

8.12.2.3 Belysning 

Forutsetninger for å etablere belysning er ÅDT>20000 samt i kryssløsninger. Det etableres 

også belysningsanlegg i tunnel med ev. tilhørende overgangssoner.  

For de delene av nye E39 som skal ha belysning plasseres belysningsanlegg i midtrabatt 

langs hovedlinja med sidestilte master kun ved av-/påkjøringsramper. Alle kryssløsninger og 

rundkjøringer får sidestilt belysningsmaster. Nytt belysningsanlegg må tilpasses mot 

eksisterende anlegg ved overgang mot eksisterende. 

 

8.13 Næringer og virksomheter 

For næring og virksomheter i Søgne kommune vil ny E39 medføre kortere reiseveg mot 

Kristiansand og Mandal. Dette øker områdets attraktivitet og virker positivt for 

tilgjengeligheten til kundene. Det losses gods fra havn og jernbane og fra semitrailere som 

distribuerer varer i Norge og Europa. Når det skjer uhell langs dagens E39 får dette store 

økonomiske konsekvenser for virksomheter. Ny E39 er regulert for å minimere uhell og er 

dermed med til å gi positive ringvirkninger for bedriftene i kommunen. 
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8.14 Luftforurensning 

Som beskrevet i kap 7.6.10, så vil Ny trasé for E39 prosjektert utenfor de mest befolkede 

områdene hvor dagens trasé ligger nå gi en avlastende effekt på eksisterende E39 når 

gjennomgangstrafikk flyttes til ny trasé. Resultatene fra spredningsberegningene viser 

generelt lave forurensningsverdier langs den foreslåtte veglinjen, men det forekommer 

forhøyede verdier ved tunnelmunningene. 

 

Selv om ingen bygg ligger innenfor anbefalte grenser for luftforurensning for PM10 (8. høyeste 

døgnmiddel) og NO2 (vintermiddel og årsmiddel) for rød og gul sone, viser beregninger etter 

Statens vegvesen sin håndbok N500 at det er en eiendom ved tunnelmunningene på Monan 

som er beregnet til å få overskridelser av grenseverdiene for maks timemiddel NO2 i henhold 

til luftkvalitetskriteriene. Den aktuelle eiendommen har adresse Monan 12 med gnr/bnr 

73/116. Beregningsresultatene viser at grenseverdien er overskredet med cirka 5 µg/m3 

innenfor eiendommen. Utstrekningen antas overestimert grunnet lav oppløsning i 

beregningene slik at skjermende voll har redusert effekt. Videre er det ikke beregnet med 

noen form for ventilering i tunnel som også vil kunne redusere utstrekningen. Det antas at 

planlagt skjerming i form av voll langs vei vil være tilstrekkelig, sammen med planlagt 

ventilasjon, slik at grenseverdien ikke vil overskrides ved boligen. 

 

 
Figur 8-19 maks timemiddel NO2, Monan (Kilde; Sweco) 

For ytterligere informasjon om luftforurensning vises det til luftforurensningsrapporter som er 

utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen. 
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8.15 Støy 

Ny E39 vil bli liggende lengre borte fra de mest befolkede områdene og vil gi avlastende 

virkning i forhold til dagens trafikk- og støysituasjon for mange innbyggere i kommunene 

Søgne og Mandal. Vegomleggingen vil avlaste eksisterende E39 med hensyn til 

gjennomgangstrafikk. Antallet boliger innenfor gul eller rød støysone reduseres fra ca. 660 til 

ca. 500 boliger langs eksisterende E39 mellom Tangvall og Lunde/Lohnelier. Langs 

eksisterende E39 Tangvall – Monan vil en fremdeles ha betydelig trafikk selv om mye av 

gjennomgangstrafikken forsvinner.  

Støyrapport og støysoner fra vegtrafikk som følge av planforslaget er presentert. Merk at 

støy fra eksisterede veger, eller fra andre støykilder, ikke er vist i støysonekartet eller tatt 

med i presentasjon av fasadenivåer. Dette for å kunne identifisere boliger/fritidsboliger og 

evt. områder som får støynivå over anbefalte grenseverdier som følge av planforslaget. 

Boliger og fritidsboliger som får støynivå over anbefalt grenseverdi skal, i byggeplanfasen, 

vurderes for avbøtende tiltak mot støy og i denne fasen skal også støy fra eksisterende 

veger medregnes.  

Planforslaget foreslår tre skjermingstiltak langs veg; støyvoll ved Volleberg, støyvoll ved 

portal Klepland og støyskjerm på Trysfjord bru (mot nord).  

Totalt medfører planforslaget, etter skjermingstiltak langs veg er inkludert, at 3 boliger 

anbefales innløst grunnet støy, 12 boliger og 1 fritidsbolig vil havne i gul støysone og må 

vurderes for avbøtende lokale tiltak. Dette innebærer befaring av bygningene i 

byggeplanfasen. Boligene og fritidsboligene har krav på en uteplass med tilfredsstillende 

støynivå, og boligene har i tillegg krav på tilfredsstillende innendørs støynivå. 

Rambøll har utredet skjermingsalternativene ved portal på Volleberg og anbefalt tiltak er en 

100 meter lang tunnelportal og støyvoller mot bebyggelsen, for å ivareta anbefalte 

grenseverdier i T-1442.  

 

Figur 8-20 viser støysituasjonen ved Volleberg etter skjerming og forlenget tunnelportal på 100 meter. 
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Ved portal Klepland er det anbefalt en støyvoll langs veg med høyde 2,8 m over vegbane. 

Støyvollen er en del av det nye landskapet som prosjekteres i området. 

På Trysfjord bru er det anbefalt en 1,4 m høy støyskjerm på nordsiden av broen.  

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) og 

tilsvarende for luft (T-1520) er lagt til grunn for bestemmelser til planen. 

Støyrapporten viser støynivå ved fasade til støyutsatte boliger og fritidsboliger før og etter 

skjerming langs veg.  

Byggnr Gnr Bnr Adresse Byggtype 
Uskjermet  
støynivå Lden [dB] 

Skjermet 
støynivå Lden [dB] 

19525112 50 9 Ospedalen 6 Fritidsbolig 64 64 

9021841 55 16 Eikestølveien 65 Bolig 60 60 

169167745 55 10 Eikestølveien 69 Bolig 60 60 

169167877 54 9 Eikestølveien 96 Bolig 59 59 

169167885 54 10 Eikestølveien 98 Bolig 61 61 

3621596 54 3 Eikestølveien 108 Bolig 60 60 

169167915 54 12 Eikestølveien 110 Bolig 59 59 

169167060 51 33 Holmen 11 Fritidsbolig 56 53 

9030816 51 32 Holmen 23 Bolig 56 51 

169167540 51 28 Holmen 25 Bolig 56 52 

169166978 51 31 Holmen 35 Bolig 56 52 

140579521 51 41 Holmen 39 Fritidsbolig 56 53 

140579351 51 11 Holmen 41 Bolig 55 51 

140579459 51 12 Holmen 43 Fritidsbolig 55 51 

140579491 51 8 Holmen 44 Bolig 56 51 

9025081 51 42 Holmen 46 Bolig 56 51 

169167044 51 17 Holmen 48 Bolig 55 51 

140579467 51 1 Holmen 50 Bolig 55 51 

169166986 51 25 Holmen 51 Bolig 55 51 

3622606 51 27 Solbakken, Holmen Bolig 55 52 

9034455 74 40 Toftelandsveien 158 Bolig 56 56 

169188505 74 31 Toftelandsveien 160 Bolig 57 57 

169188483 74 33 Toftelandsveien 168A Bolig 57 57 

19519643 74 85 Toftelandsveien 168C Bolig 56 56 

3623025 74 30 Toftelandsveien 170 Bolig 57 57 

169187436 74 39 Toftelandsveien 174 Bolig 58 58 

169187428 74 61 Toftelandsveien 240 Bolig 70 70 

169187371 74 62 Toftelandsveien 242 Bolig 71 71 

169187363 74 63 Toftelandsveien 244 Bolig 71 71 

169188238 73 116 Monan 12 Bolig 57 51 
Tabell 8-1 viser støyutsatte boliger som påvirkes av reguleringsplanen (Kilde: Sweco) 

De tre adressene som havner i rød sone er tenkt innløst.  
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 Risiko og sårbarhet 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse 

ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold 

som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i 

slike forhold som følge av planlagt utbygging. Det er for parsellene E39 Søgne øst – Mandal 

øst (prosjektert av Sweco) og tilstøtende parsell E39 Kristiansand vest – Søgne øst 

(prosjekteres av Rambøll) utarbeidet en felles ROS analyse rapport. 

 

Analysen er en overordnet og kvalitativt vurdering av risiko knyttet til anleggsfasen, og 

fremtidig driftsfase i planområdet når det gjelder personsikkerhet, ytre miljø/natur og 

materielle verdier 

 

De vurderinger som er gjort av identifiserte risikoforhold og aktuelle tiltak forutsettes fulgt opp 

i videre plan- og prosjektfaser. For ytterligere informasjon, se vedlagt ROS analyse. 

 

 Anleggsfasen 

Det er på et overordnet nivå i ROS analysen utført fareidentifkasjon og vurdering av hvilke 

risiko planområdet utgjør for personsikkerhet, ytre miljø/natur og materielle verdier i 

anleggsfasen. Mange av sikringstiltakene for redusere sannsynligheten for uønskede 

hendelser og konsekvensreduserende tiltak i anleggsfasen er avgjørende for sikkerheten i 

driftsfasen, for eksempel sikring mot ras etc. Se vedlagt ROS analyse for ytterligere 

informasjon. 

 

 Driftsfasen 

Det er på et overordnet nivå i ROS analysen utført fareidentifkasjon og vurdering av hvilke 

risiko planområdet utgjør for personsikkerhet, ytre miljø/natur og materielle verdier i 

driftsfasen. Se vedlagt ROS analyse for ytterligere informasjon. 

 

 Konklusjon fra ROS-analysen 

Det er avdekket uakseptable risikoer (røde risikoer) i planområdet både for anlegg og 

driftsfasen. Men alle risikoene tilknyttet farer som er avdekket vil etter tiltak være i akseptabel 

risikosone (gul og grønn). Tiltakene er presentert på et overordnet nivå og det forutsettes at 

det gjennomføres en mer detaljert vurdering av nødvendige tiltak i den videre fase av 

prosjektet. Se utarbeidet ROS analyse for ytterligere informasjon. 
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 Eiendomserverv 

Følgende eiendommer i Søgne berøres av tiltaket under midlertidig rigg- og 

anleggsperioden:  

 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

69/115/24,8 74/9/420 53/1/89 54/11356,7 69/138/17,9 51/8/22718,6 
73/6/ 
18394,6 

69/4/ 
481,5 74/7/65 

73/3/618,6 48/4/26931 53/6/289 69/122/7,1 54/2/4850,1 73/153/2559,9 

49/9/ 
12749,6 

 
69/79/ 
1214,1 

73/100/ 
473,4 

69/68/3599 74/6/343 49/4/83275 73/235/2767,2 73/10/3160,4 55/7/29452,6 
71/28/ 
1758,5 

54/15/ 
268,5 

69/105/ 
244,7 

73/5/1149 73/144/1073 69/141/0 73/15/2,2 51/1/0,1 73/36/89,1 
74/7/ 
287,1 

49/19/ 
2844,2 

69/135/ 
3,2 

73/1/2265 49/1/7952 69/4/10484,8 73/33/3410,3 69/106/179 73/95/367,4 

73/112/ 
1025,3 

 

200/3/ 
2185,2 

 
69/111/ 
179,6 

69/4/17,2 73/101/1031 73/31/0,1 73/165/2493,1 51/8/22974,3 73/4/37,1 

53/3/ 
6381,2 

 

53/1/ 
7063,1 

 
72/12/ 
2,0 

73/3/12692 73/1/0,8 69/7/68,1 53/4/531,1 74/6/18268,5 69/104/1310,6 

73/146/ 
45,9 

 

69/14/ 
97516,7 

 
51/38/ 
659,2 

54/2/24202 73/93/973,4 202/13/442 69/15110,9 73/14/2614,9 74/6/1229,4 
69/4/ 
4205,7 

72/22/ 
0 

54/9/ 
41,6 

73/130/155 51/47/404 69/142/4246,2 74/64/376,2 73/9/2580,1 73/10/0,6 
73/230/ 
120,4 

55/5/ 
1550,2 

55/9/ 
324,7 

73/3/155 69/137/13 73/113/2973,2 54/4/473,3 73/69/1678 69/6/3250,3 
69/145/ 
1045,5 

73/10/ 
1332,0 

207/2/ 
832,0 

50/9/5359 73/224/0,2 69/140/65 69/114/44,6 69/113/101,3 73/151/5179,2 
74/47/ 
727,1 

53/2/ 
31083,8 

69/123/ 
832,0 

71/5/162 (D) 69/144/481 300/2/404 73/31/0 74/75/82299,8 200/2/27740,6 
74/63/ 
69,7 

74/46/ 
1161,3 

69/123/ 
78386,5 

50/19/21249 69/134/2,7 73/94/1360,9 54/7/1010,6 73/140/1908,6 69/4/373,3 
54/5/ 
59293,7 

48/2/ 
13269,4 

74/11/ 
1748,7 

 

50/10/25093 73/8/9809 

200/15/15107,

7 72/1/4,9 200/6/3936,6 
206/2/ 
2561,7 

54/1/ 
3779,7 

73/21/ 
1361,1 

69/57/ 
927,4 

73/5/8 69/143/2661 55/2/245,3 

53/8/583/583,

9 69/5/7987,5 
73/7/ 
2716,3 

73/14/ 
1412,7 

200/1/ 
569,2 

69/67/ 
2041,6 

54/10/136 202/12/938 71/2229526,2 69/64/992,4 74/6/2023,1 

202/1/ 
3085,9 
 

73/6/ 
3779,7 

74/97/ 
1596,6 

202/2/ 
4169,8 

69/1/16099 

200/13/19858,

6 69/4/7196,6 69/4/2240,2 69/14/17987,7 
73/21/ 
2004,1 

69/120/ 
1029,3 74/9/2639,6 

73/133/ 
4639,9 

73/5/12,2 73/116/0 73/7/10574,6 219/2/0,3 73/228/6753,3 54/14/165,0 
202/10/ 
7,8 69/22/22053,7 

51/26/ 
1536,7 

51/1/66698 69/71/26 200/14/2020,1 73/14/100,7 73/32/6645,2 
202/13/ 
8061,9 

48/1/ 
2152,2 69/131/10,3 

69/13/ 
13139,2 

 

74/77/115 73/21/190 73/14/1685,3 69/7/4825,2 69/97/1525,8 
206/1/ 
5288,3 

73/10/ 
1332,0 72/12/0,1  

Tabell 10-1 viser berørte eiendommer i Søgne kommune 

 

Følgende eiendommer i Mandal berøres av tiltaket under midlertidig rigg- og 

anleggsperioden: 
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GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

GNR/BNR/ 

AREAL 

141/6/16822 202/8/2075 141/8/2853 141/2/13483 0/0/1,6 0/1/74,3 200/1/18969 200/2/7007 141/2/43778 

        141/5/20174 

Tabell 10-2 viser berørte eiendommer i Mandal kommune 

 Bruer 

For bruer har Statens vegvesen som hovedregel at det erverves grunneiendom 

(eiendomsrett til jordoverflaten, nedover i grunnen og oppover i luftrommet så langt 

eiendomsretten strekker seg). 

Der bruer bygges med stor frihøyde kan det vurderes å ikke erverve full eiendomsrett som 

overflateeiendom. Det etableres da anleggseiendom for selve konstruksjonen. Det erverves 

eiendomsrett vertikalt opp i luftrommet så langt eiendomsretten strekker seg dersom ikke 

spesiell forhold tilsier noe annet. 

En må sikre vegeier har nødvendige rettigheter til å gjennomføre vedlikehold mm og at 

grunneier ikke foretar tiltak som kan være til hinder for brudriften.   Det innebærer blant annet 

også forbud mot bruk av arealet til opplagsplass (for materialer, rundballer mm) som kan 

utgjøre en problem mhp sikkerheten. 

 

 Tunneler 

Normalt er det arealet rundt tunnelmunningen det er behov for å eie (og regulere til 

vegareal). Behovet for hensynsone (sikringssone) på overflaten (vertikalnivå 2) må vurderes 

blant annet på grunnlag av hvor stor overdekningen er og virksomheten på overflaten. 

Arealet mellom toppen av tunellen og opp til terrengoverflaten er markert med H190 

(hensynssone etter pbl § 12-6 jfr pbl §11-8 tredje ledd bokstav a sikrings- og faresone), her 

er det restriksjoner på bruk av arealet. Eiendommer som befinner seg over denne sonen har 

restriksjoner på boring etter jordvarme og vann, og dette må avklares med veieier. Selve 

tunnelen under bakken (vertikalnivå 1) reguleres til vegformål.  
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 Innkomne innspill ved oppstart av planarbeidet 

Det er utarbeidet vedlegg med oppsummering over innkomne merknader til oppstartsvarselet 

av den 02.10.2015 og fra innkomne merknader til utvidet plangrense den 01.11.2016. 
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 Referanser og materiale utarbeidet i planarbeidet 

12.1 Utarbeidete rapporter og notater 

Rapport: Rap-005 YM-plan 

Rapport: Rap-007 ROS-analyse 

Rapport: Fagrapport Støy E39 Søgne øst - Mandal øst 

Rapport: Fagrapport Luft E39 Søgne øst - Mandal øst 

Rapport: Fagrapport Kulturminner E39 Søgne øst - Mandal øst 

Rapport: Rap-001 E39 DesignVEI 

12.2 Andre referanser 

Kommuneplan Søgne 2012 - 2020 

Kommunedelplan Søgne kommune (2012-2020) 

Kommunedelplan Mandal kommune (2015-2027) 

Kommunedelplan for sykkel (24.09.2015) 

www.kmd.no 

ww.vaf.no 

www.nve 

www.ra.no 

www.kart.naturbase.no 

www.artsdatabanken.no 

www.sogne.kommune.no 

www.mandalkommune.no 

www.nyeveier.no 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 


	

