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Forord
E39 strekningen Mandal øst – Mandal by er del av hovedveiforbindelsen mellom Kristiansand
og Stavanger. Nye Veier har ansvaret for strekningen fra Vige i Kristiansand til Ålgård i Roga-
land. Mandal øst – Mandal by skal etter planen åpnes høsten 2021.

Prosjektet består til sammen av:

· Ca. 7 kilometer ny firefelts E39 fra Døle bru til øst for Mandalselva (omtalt som Man-
dalskrysset)

· Ca. 5,5 kilometer tofelts tilførselsvei fra Mandalskrysset sørover til Ime (Mandal by) og
nordover til Lindland.

· I tillegg er det regulert ca. 3,5 kilometer med ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 455
fra Vik til Lindland.

Prosjektet er delt i to.

Detaljregulering for tilførselsveien fra Greipsland til Ime er andre del av E39 Mandal øst -
Mandal by.

Første del omfatter E39 fra Døle bru til Mandalskrysset, samt tilførselsveien mellom Mandals-
krysset og Greipsland og gang-/sykkelveien fra Vik til Lindland.  Reguleringsplanen ble vedtatt
5. september 2019.

Aktuell delstrekning for Mandal øst – Mandal by. Reguleringsplan for Greipsland – Ime vist med stiplet
ramme. (Kilde: Hæhre)

Planbeskrivelsen forklarer primært bakgrunnen for og intensjonen med de reguleringer som
er nedfelt i plankart og planbestemmelser. For nærmere detaljer om de enkelte fagtemaene,
henvises det til fagrapporter.

Hæhre Entreprenør sammen med Rambøll, Sweco, Traftec og TT Anlegg skal på oppdrag fra
Nye Veier regulere, prosjektere og bygge veien.
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Sammendrag
Prosjektet E39 Mandal øst – Mandal by skal bidra til bedre framkommelighet for personer og
gods på sørlandet, og sikre god flyt av varer og tjenester i regionen. Prosjektet skal redusere
transportulykker, klimagassutslippene, bedre miljøet for de som bor langs nåværende E39 og
bedre grunnlaget for en positiv samfunnsutvikling.

Planområdet ligger nordøst for Mandal by i Lindesnes kommune. Det strekker seg fra Ime ved
nåværende E39 og nordøstover mot Greipsland. Tilførselsveien går i dagsone fra Greipsland
og til tunnelportalen nord for Koppermyra. Deretter går veien i en tunnel på 740 meter og over
jordene øst for Kanten. Tiltaket skjærer tvers gjennom Langåsen i en tosidig fjellskjæring på
opptil 27 meter før veien kobler seg mot nåværende E39 nord for Ime barneskole med en
rundkjøring.

Den planlagte kjøreveien mellom Greipsland og Ime er en del av tilførselsveien fra planlagt
E39, mellom Mandalskrysset og Ime Veien planlegges som hovedvei (veiklasse H5). I dagso-
nene, nord for tunnelen dimensjoneres veien for en fartsgrense 90 km/t med en veibredde
12,5 m (med midtrekkverk). Tunnelen dimensjoneres for en fartsgrense på 80 km/t med en
veibredde 10,5 m (uten midtrekkverk). Sør for tunnelen dimensjoneres veien for 80 km/t med
en veibredde på 12,5 meter, med midtrekkverk.

Beregnet ÅDT er 12 000 i år 2042.

Deler av samlevei og adkomstvei som inngår i framtidig boligområde i Sandnesheia er en
del av planforslaget.

Nye Veier varslet oppstart av planarbeid til detaljregulering for E39 Mandal øst – Mandal by,
25.06.2018. Planutvidelser ble varslet 18. og 29. juni 2019.
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 Innledning

 Avgrensing av planområdet Greipsland-Ime

E39-strekningen Mandal øst – Mandal by er en del av hovedveiforbindelsen mellom Kristian-
sand og Stavanger på sør- og sørvestlandet. Veien har en viktig transportfunksjon både for
lokal, nasjonal og internasjonal trafikk. Nåværende E39 mellom Kristiansand og Stavanger er
om lag 208 km lang og har ikke god nok standard i henhold til dagens trafikkmengde og tra-
fikkavvikling. Det er høy årsdøgntrafikk (ÅDT) og mange trafikkulykker på strekningen.

E39 Mandal øst – Mandal by skal etter planen åpnes høsten 2021.

Parallelt med dette reguleringsarbeidet pågår utbygging av E39 fra Kristiansand vest gjennom
Søgne og til Mandal øst ved Døle bru. Den skal stå ferdig i 2022. Det pågår også arbeid med
områderegulering for planlagt E39 fra Mandalskrysset og videre mot Lyngdal øst.

Figur 2.1 Oversikt over Nye Veiers planstrekning mellom Kristiansand og Stavanger. (Kilde: Hæhre)

 Detaljregulering for E39 Mandal øst-Mandal by er delt i to deler

Planområdet ligger nordøst for Mandal by i Lindesnes kommune. Det strekker seg fra Ime ved
nåværende E39 og nordøstover mot Greipsland. Planen utgjør del 2 av reguleringsplanen for
E39 Mandal øst – Mandal by. Del 1 av denne planen, E39 Mandal øst – Greipsland, ble vedtatt
av bystyret i daværende Mandal kommune 05.09.2019. Reguleringsplanen er delt for å frem-
skynde fremdrift for ferdigbygd E39. Det er likevel planlagt å åpne hele strekningen mellom
Mandal øst og Mandal by samtidig.

Figur 2.2 Aktuell delstrekning for Greipsland-Ime er markert med stiplet sort ramme. (Kilde: Hæhre)
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 Mål for prosjektet

 Nye Veiers mål

Et overordnet samfunnsmål for strekningen Mandal – Ålgård, omhandler mål for 2040 der
transportetterspørselen mellom Kristiansand og Ålgård skal håndteres effektivt og forutsigbart,
og med vesentlig reduksjon av alvorlige ulykker.

Prosjektet E39 Mandal øst – Mandal by har følgende mål:

Samfunnsmål:

· Prosjekt E39 Mandal øst – Mandal by skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP
2018-2029 nås (NTPs hovedmål: Bedre framkommelighet for personer og gods i hele
landet. - Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen. Redusere klimagassut-
slippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og redusere andre nega-
tive miljøkonsekvenser).

Prosjekt E39 Mandal øst – Mandal by skal legge til rette for at det nye transportsystemet for
strekningen E39 Kristiansand – Ålgård blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Effektmål:

· Forutsigbar fremkommelighet hele døgnet med en oppetid større enn 99,9%,
· Skadegradstetthet skal være mindre enn 0,08.
· Sikre god flyt av varer og tjenester i regionen og bedre grunnlaget for en positiv sam-

funnsutvikling.
· Bedre miljø for de som bor langs nåværende E39.

 Mål for kommunedelplanene for E39

Detaljreguleringen for E39 Mandal øst – Mandal by baseres på kommunedelplanene med
konsekvensutredning for E39 Døle bru – Livold og E39 Volleberg - Døle bru, begge vedtatt
18.06.2015. Målene i kommunedelplanene for E39 var blant annet 10 minutter kortere kjøretid
mellom Lindelia (Søgne) og Livold (Lindesnes), reduserte avstandskostnader, ingen drifts-
stans som følge av vanskelige vintervedlikehold og ingen møteulykker. Skadekostnader skal
reduseres (TØI rapport 85172006).

Konsekvensutredningene dannet beslutningsgrunnlaget for valg av linje/korridor for planlagt
E39 i kommunedelplanene.

 Planprosessen

 Organisering av planarbeidet

Nye Veier er forslagstiller for denne detaljreguleringsplanen. Hæhre Entreprenør med part-
nerne Rambøll, Sweco, Traftec og TT Anlegg, skal som totalentreprenør på oppdrag fra Nye
Veier regulere, prosjektere og bygge veien. Lindesnes kommune er planmyndighet. Det er
også etablert en ekstern samarbeidsgruppe bestående av Statens vegvesen (SVV), Norges
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vassdrags- og energidirektorat (NVE), Fylkesmannen i Agder (FMA), Agder Fylkeskommune
(AFK), Agder kollektivtrafikk (AKT) og Mattilsynet.

Figur 2.3 Figuren viser organisasjonskart for prosjektet E39 Mandal Øst – Mandal by

 Oppstartsfasen

Nye Veier sendte inn planinitiativ til daværende Mandal kommune den 12.03.2018.
Fra vedtak om utleggelse av planen i planutvalget er det blant annet uttalt følgende:

«Planutvalget er positive til oppstart av detaljregulering for E39 Mandal øst – Mandal by. I det
videre arbeidet ansees det som viktig at:

 I planarbeidet må det tas sikte på å innregulere en kryssløsning sør for Sandnesheia som
kan ivareta intensjonen om en mer direkte vei, og tilkobling, til Tregdeveien. Dette må
søkes gjort innenfor planområdet som det er meldt oppstart for.

 Forutsetninger som lå til grunn for bystyrets vedtak knyttet til kommunedelplan for E39
Døle bru – Livold må videreføres i detaljreguleringen. Dette gjelder spesielt lengde på
tunnel gjennom Sandnesheia.

 Det må reguleres inn gang- og sykkelvei fra Mandalskrysset og sørover mot Marnarkrys-
set. I prosessen må det avklares hvordan gang- og sykkelvei i detaljreguleringen kan
knytte seg til gang- og sykkelvei i pågående områdereguleringer.»

 Varsel om oppstart av detaljregulering Mandal øst – Mandal by

Nye Veier varslet oppstart av planarbeid til detaljregulering for E39 Mandal øst – Mandal by,
25.06.2018. Grunneiere, myndigheter, kommuner, samt lag og foreninger ble varslet via brev
og e-post. I tillegg ble det kunngjort i Lindesnes avis, på kommunens hjemmeside og Nye
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Veier sin hjemmeside. Nye Veier hadde også en egen medvirkningsportal for innspill til opp-
startsmeldingen.

Frist for innspill ble satt til 31. august 2018. Det kom inn 86 innspill til melding om oppstart
både via medvirkningsportal, som brev og som e-post.

Merknadene er oppsummert og kommentert i dokument datert 24.10.2018, revidert den
26.04.2019 og følger som vedlegg til planen.

 Tilleggsvarsling om utvidet plangrense på strekningen Greipsland-Ime

Det ble varslet planutvidelse for reguleringsplanen 18. juni 2019, for å sikre arealer for bruk
av eksisterende private veier og anleggsveier fra dagens fv. 455, inkl. siktsoner. Varslet til-
leggsareal var 135,7 daa (se figur 2.4).

Den 29. juni 2019 varsles det på nytt utvidet plangrense, se arealene i figur 2.4.Planutvidelsen
gjelder:

 En liten utvidelse rett øst for der reguleringen av gang- og sykkelvei stopper, for å få med
en skogsvei til anleggsvei. Dette for å slippe «tung» anleggstrafikk gjennom eksisterende
camping-område.

 En utvidelse ved en anleggsvei der grunneier har ønske om å jevne ut/fylle opp terrenget.
 Øst for planområdet ved Ime. Politikerne ønsker at NV og Hæhre ser videre på løsning

med en rundkjøring nord for høydedraget Langåsen. For å få dette til må planområdet
utvides.

Merknadene er oppsummert og kommentert i dokument datert 13.12.2019 og følger som ved-
legg til planen.
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Figur 2.4 Beliggenhet i Lindesnes kommune, planområdet ved varsel om oppstart og planutvidelse. (Kilde:
Hæhre)

 Medvirkning

Planarbeidet har lagt opp til et samarbeid med eksterne aktører. Gjennom dialogmøter har det
vært et mål å få og gi informasjon, skape dialog om løsninger og involvere innbyggere og
myndigheter. Målet er å sikre lokal forankring og informasjon om prosjektet og dermed sikre
god fremdrift i planarbeidet.

Prosjektet har egen hjemmeside hvor man kan finne mer informasjon: www.e39mandalost-
mandalby.no.  Nye Veier har også egen hjemmeside: www.nyeveier.no. Medvirkningsportalen
på hjemmesiden var tilgjengelig for innspill i høringsperioden.

 Samordning av planforslaget med områderegulering for Sandnesheia

Planprosessen har inneholdt flere møter der temaet har vært samordning av planforslaget
med områderegulering for Sandnesheia. I møtene har flere forskjellige utkast til lokalisering
av og lengde på tunnel blitt diskutert. Møtene har gitt en felles forståelse av hvordan tunnelen
blir utformet i planforslaget. Utbyggere av Sandnesheia og Nye Veier vil også samarbeide for
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å utvikle driftsveiene innenfor reguleringsplanens grenser. I tillegg blir kjørekulvert nord for
lang miljøtunnel en del av tiltaket og planforslaget.

 Vurdering av krav om konsekvensutredning (KU)

Ved oppstart av planarbeid, planinitiativ og tilleggsvarsling har spørsmålet om krav til konse-
kvensutredning (KU) blitt vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-21-854)
§ 1. Planen omfatter tiltak som skal konsekvensutredes. Størsteparten av planområdet er ut-
redet etter metoden i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser i forbindelse
med kommunedelplan (KDP) for planlagt E39 på strekningene Volleberg – Døle bru og Døle
bru-Livold.

Nye Veier har i samarbeid med planmyndighet i Lindesnes kommune konkludert med at det
hverken for selve detaljreguleringen eller for tilleggsvarslingen foreligger noen konsekvensut-
redningsplikt. Planarbeidet vurderes å være i samsvar med overordnet plan.

I planarbeidet har det vært behov for å innlemme arealer utenfor kommunedelplanens av-
grensning. Utvidelsen skyldes behov for arealer til anleggsveier og massedeponier.

 Vurdering av krav om helsekonsekvensutredning (HKU)

Det kan etter folkehelseloven § 11 stilles krav om helsekonsekvensutredning. Planen er kon-
sekvensutredet på et overordet nivå på de temaene som skulle vært omtalt i en helsekonse-
kvensutredning (HKU). Mange av temaene er også mer detaljert omtalt i denne planbeskrivel-
sen. Planen utløser ikke krav om HKU.

 Nåværende arealbruk, tilstøtende arealbruk og eierforhold

Planområdet grenser til den østre delen av Mandal by. Nåværende E39 danner her en grense
mellom småhusbebyggelse i sør og jordbruk, grender og ubebygde heier i nord. Ime barne-
skole ligger inntil nåværende E39 og den nordlige delen av småhusbebyggelsen. Langåsen
som går i østvestlig retning deler opp det sammenhengende jordbruksområdet mellom Berge
i øst og Mandalselva i vest. Sandnesheia og de øvrige heiene nordover mot Greipsland danner
et kupert og oppdelt område med mange trange daler, små koller og mindre vassdrag. Enkelte
av de mindre vassdragene drenerer mot Aurebekkvatnet i øst, andre mot Mandalselva i vest.
Nord for Langåsen ligger flere kraftledninger. Disse følger åsens langstrakte form.

Planområdet inneholder skog- og jordbruksområder knyttet til landbruksnæringen. For øvrig
finnes det enkelte mindre virksomheter som Sandes camping og Plantasjen i umiddelbar nær-
het til planområdet.

Området har en tradisjonell eierstruktur med mange, mindre teiger.

 Eksisterende veisystem

 Hovedveisystemet

E39 har to kjørefelt og trafikkmengden oppgis i NVDB til 12300 ÅDT (gjennomsnittlig trafikk-
mengde pr. døgn) på strekningen mellom fv. 230 Tregdeveien og fv. 455 Marnarveien. Rett
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vest for krysset med fv. 455 Marnarveien er trafikkmengden 16900 ÅDT. Ved Valand lenger
øst er trafikkmengden 9000. Tungtrafikkandelen er 13-15 %. Fartsgrensen på E39 er 60 km/t
gjennom Ime.

Nåværende fv. 455 Marnarveien følger Mandalselva nordover fra Nedre Ime til Vik. Herfra
dreier veien nordøstover i retning Greipsland. Fylkesveien følger deretter Mandalselva nord-
over helt til Åseral og Setesdalsheiene. Trafikkmengden på strekningen mellom Ime og
Greipsland ligger er på 2700 kjt/d og andelen lange kjøretøy er 7% (NVDB 2018). Den sørlige
delen av strekningen, fra Ime til Vik, har fartsgrense 60 km/t, mens fra Vik og nordover er
fartsgrensen 80 km/t. Veien har to kjørefelt. Mye av bebyggelsen i sør ligger tett inntil veien.

Det er ikke tillatt med modulvogntog på noen av de eksisterende veiene i området, jamfør
Statens vegvesens veilister fra april 2020 for henholdsvis riksveier, fylkesveier og kommunale
veier.

 Tilbud til gående og syklende trafikanter

Fra Djubo til Ime (langs nåværende E39) er det ensidig gang- og sykkelvei på nordsiden av
E39. Gang- og sykkelveien krysser E39 i en gangbro idet man kommer inn til Ime. Herfra ledes
gående og syklende trafikanter videre langs E39 på gang- og sykkelvei på sørsiden av E39.
Forbi Ime skole er gang- og sykkelveien trukket inn på baksiden av parkeringsplassen og
hente- og bringeløsningen ved skolen. Vest for skolen fortsetter gang- og sykkelveien på sør-
siden av E39 og krysser i undergang under Vassmyrveien. Det er også en gang- og sykkelvei
i undergang under E39 som går rett nordover og kopler seg til en kommunal boliggate som
ender i fv. 455 ved Kanten. Undergangen ligger ca. 150 meter vest for Ime skole.

Fv. 455 har et begrenset tilbud til gående og syklende trafikanter. Det er regulert gang- og
sykkelvei langs fv. 455 mellom Ime og Vik (planID 201302), og det er lagt inn gang- og syk-
kelvei fra Vik til ny rundkjøring ved Lindland i vedtatt reguleringsplan for E39 Mandal øst –
Greipsland (se figur 2.5).

Ime skole ligger rett ved E39, med avkjørsel til parkeringsplass og hente- og bringeløsning
direkte til E39. Skolebussen stanser inne på hente- og bringearealet.
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Figur 2.5 Figuren gir en totaloversikt over gang- og sykkelveier mellom Greipsland-Ime, hvor det skilles mellom
eksisterende gang- og sykkelveier som ikke er regulert (rødt), eksisterende gang- og sykkelveier som er regulert
(blått) og fremtidige gang- og sykkelveier (grønt og lilla). (Kilde: Hæhre)
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Figur 2.6 Figuren gir en oversikt over gang- og sykkelveier ved Ime, hvor det skilles mellom eksisterende gang- og
sykkel-veier som ikke er regulert (rødt), eksisterende gang- og sykkelveier som er regulert (blått) og planlagte
gang- og sykkelveier (grønt). (Kilde: Hæhre)
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 Ulykker

Det er hentet ut data for politirapporterte personskadeulykker fra NVDB for perioden 1. januar
2014 til 31. desember 2019 for de aktuelle strekningene (se figur 2.7). I løpet disse seks årene
har det inntruffet 16 ulykker på E39 fra krysset med fv. 459 Røyselandsveien til krysset med
fv. 455 Marnarveien, og 4 ulykker på fv. 455 fra krysset med E39 til krysset med fv. 204 Skoie-
veien. Det er noe usikkerhet i tallene pga. etterslep i NVDB.

Figur 2.7 Politirapporterte personskadeulykker for perioden 2014-2019. (Kilde: www.veikart.no)

Av de 16 ulykkene på E39 var 14 bilulykker og 2 MC-ulykker. Til sammen ble 1 person drept,
1 meget alvorlig skadet, 7 alvorlig skadet og 16 lettere skadet i disse ulykkene. Dødsulykken
er registrert som en møteulykke på rett veistrekning.

På fv. 455 var det 3 bilulykker og 1 ulykke med sykkel. Til sammen ble 6 personer skadet i de
4 ulykkene, alle kun med lettere skader. Sykkelulykken inntraff i april 2014, og var en påkjøring
bakfra. Av de 3 bilulykkene var det 2 utforkjøringsulykker og 1 møteulykke.

 Kollektivtrafikk

På E39 går rute 200, Kristiansand – Mandal – Lyngdal – Farsund. Ruta har hyppige avganger
på hverdager og i rushtiden. I tillegg til rute 200 går ekspressbuss 191, Lavprisekspressen, på
E39 mellom Oslo og Stavanger. Det går også buss langs fv. 455 fra Mandal by til Marnardal
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og Bjelland på hverdager. Det er i dag innfartsparkering for buss i krysset mellom E39 og fv.
455 Marnarveien og langs E39 på Øvre Ime (ved gangbrua). Agder kollektivtrafikks bussruter
i området er vist i figuren under.

Figur 2.8 Rutekart for buss og tog (Kilde: Agder kollektivtrafikk, mars 2019).

 Trafikksituasjon i år 2042

 Trafikkberegninger

Trafikkmengden er beregnet som gjennomsnittlig trafikkmengde pr. døgn (ÅDT) for dimensjo-
nerende år 2042, 20 år etter planlagt åpning. I rundkjøringen på Ime er det beregnet kapasitet
basert på timestrafikk i morgen- og ettermiddagsrush. Beregningene viser følgende trafikk-
mengde:

· Tilførselsvei sør, Mandalskrysset/Greipsland - Ime: 12 000 ÅDT, 90km/t
· Nåværende E39 mot Tregdeveien: 5 400 ÅDT, 60 km/t
· Nåværende E39 mot Mandal sør for rundkjøring på Ime: 12 500 ÅDT

Trafikken på nåværende fv. 455 er justert opp som følge av planlagte boligområder langs
søndre del av fv.455 som ligger inne i kommuneplanens arealdel for Mandal 2018-2030. Jus-
teringen av denne utbyggingen er vist med * i figur 2.9 og figur 2.10. Det er anslått ca. 1000
boliger på Sandnesheia/Elvehøgda, og at utbyggingen vil generere en trafikk på ca. 4000
ÅDT. Denne trafikken fordeler seg med ca. 2/3 mot sør (Marnarkrysset/Mandal) og ca. 1/3
mot nord (Lindland/Mandalskrysset/ny E39).



Planbeskrivelse Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime
PlanID: 4205-201906     Saksnr: 20/03445

19

De beregnede trafikkmengdene danner grunnlag for veistandard, trafikksikkerhetsmessige
vurderinger av løsningsvalg og beregning av støy og luftforurensning fra veitrafikken.

Følgende forutsetninger ligger til grunn for beregningene:

· Ny firefelts E39 med fartsgrense 110 km/t mellom Kristiansand vest og Lyngdal øst.
· Vest for Mandalskrysset ligger anbefalt forslag til ny områdereguleringsplan for E39

Mandal – Lyngdal øst til grunn for beregningene. Dette vil si at planlagt E39 ligger
nord for nåværende E39 og krysser Audnedalen i bru. Det er toplanskryss ved Blør-
stad med tilførselsvei ned til Tredal. Hvis planlagt E39 vest for Mandalskrysset etab-
leres som i gjeldende KDP vil fremtidig trafikkmengder på tilførselsvei Mandal bli litt
lavere enn de tallene som vises i notatet.

Figur 2.9 Beregnet trafikkmengde (ÅDT) i dimensjoneringsår 2042. Tall med * viser beregnet trafikkmengde med
ferdig utbygde boligområder ved Sandnesheia og Elvehøgda. (Kilde: Hæhre)
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Figur 2.10 Beregnet trafikkmengde (ÅDT) i dimensjoneringsår 2042 uten planlagt E39 og tilførselsvei. Tall med *
viser beregnet trafikkmengde med ferdig utbygde boligområder ved Sandnesheia og Elvehøgda. (Kilde: Hæhre)
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Beskrivelse av tiltaket
Med tiltaket menes det fysiske anlegget mellom Greipsland og Ime som det knyttes kostnader
til. Kapittelet beskriver også fagtema som har konsekvenser for utformingen av tiltaket. Kon-
sekvenser av det samlede tiltaket beskrives i kapittel 3.6. For enkelte tema er tiltak som gjøres
på strekningen Greipsland-Ime, relatert til hele strekningen Mandal øst-Mandal by.

 Veitiltaket

Tilførselsveien fra Greipsland går i dagsone fra Greipsland og til tunnelportalen nord for Kop-
permyra. Deretter går veien i en ca. 740 meter lang tunnel og ut videre over jordene øst for
Kanten. Tiltaket skjærer gjennom Langåsen i en tosidig fjellskjæring med høyde på ca. 10-30
meter før veien kobles til nåværende E39 nord for Ime barneskole.

Figur 3.1 Utsnitt av 3d-modellen som viser de viktigste delene av tiltaket med kryss og sideveier i nord (øverste
utsnitt) og med samleveien i sør (nederste utsnitt). (Kilde: Hæhre)
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 Veiklasse

Kjøreveien mellom Greipsland og Ime er en del av tilførselsveien mellom Mandal by og Man-
dalskrysset på planlagt E39. Veien planlegges som hovedvei (veiklasse H5). Beregnet ÅDT
er 12 000 i år 2042.

I dagsone er dimensjonerende fartsgrense 90 km/t og asfaltert veibredde 12,5 m (med midt-
rekkverk frem til nordre portal). Siderekkverk, grøfter og skråninger kommer i tillegg til veibred-
den. Tunnelen dimensjoneres for en fartsgrense på 80 km/t og asfaltert veibredde er 10,5 m
(uten midtrekkverk).  Fra tunnelen planlegges det nødutgang ut mot Sandnes i vest.

Sør for tunnelen dimensjoneres veien for 80 km/t med en veibredde på 12,5 meter, med midt-
rekkverk.

Figur 3.2 Normalprofil veiklasse H5, som planlegges fra Mandalskrysset til Greipsland (N100 2019) (Kilde: Statens
vegvesen)

 Ny rundkjøring på Ime
Nord for Ime barneskole planlegges det en rundkjøring mellom ny tilførselsvei og nåværende
E39. Rundkjøringen er plassert slik at den skal gi mest mulig plass foran skolen. Plasseringen
har samtidig vært styrt av forutsetningene om å (1) beholde eksisterende gangkulvert under
nåværende E39 og (2) unngå at rundkjøringen blir liggende i altfor stor skjæring i Langåsen.
Undergangen er ganske ny og i god stand. Dersom omlagt E39 mot Marnarkrysset legges
lenger nord, må undergangen bygges om eller erstattes. For å ivareta stigningskrav ville da
også tilstøtende gang- og sykkelvei måtte legges om.

Krysset utformes som en rundkjøring med tre armer. Basert på beregninger og robusthet an-
legges det to kjørefelt inn i rundkjøringen i armene fra nord (tilførselsvei) og vest (fra Mandal
by). Dette medfører at rundkjøringen bør ha en ytre diameter på minst 45 meter. Alle armene
i rundkjøringen dimensjoneres for modulvogntog. Plasseringen av rundkjøringen innebærer at
deler av nåværende E39 vil bli lagt om i området.

Beregnede trafikkmengder (ÅDT) i rundkjøringen ved Ime i dimensjoneringsåret 2042 er vist i
figuren under.
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Figur 3.3 Beregnet trafikkmengde (ÅDT) i rundkjø-
ringen ved Ime. (Kilde: Hæhre)

Figur 3.4 Beregnet belastningsgrader for hver tilførsel
i rundkjøringen på Ime i ettermiddagsrushet. Følsom-
hetsberegning med 25 % trafikkvekst. (Kilde: Hæhre)

I perioden år 2022 til 2026, mens parsellen vest for Mandalskrysset bygges, vil E39 trafikken
gå på tilførselsvei til Mandal og gjennom rundkjøringen på Ime. Det er antatt bompenger på
E39 mot Kristiansand som vist i Stortingsproposisjon 135S (2016-2017). I denne perioden
viser beregningene ca. 1000 flere kjt/døgn på tilførselsvei til Mandal enn i beregningene for år
2042. Det vurderes at i denne perioden er det større sannsynlighet for at man vil ligge rundt
kapasitetsgrensen med en ett-felts rundkjøring. Løsningen med ekstra svingefelt vil derfor gi
større robusthet i perioden der parsellen er ferdigbygd, mens E39 videre vestover bygges.

 Adkomst til Ime skole

For å sikre adkomst til Ime skole er det planlagt et T-kryss øst for den nye rundkjøringen på
Ime. Det er ikke behov for eget venstresvingefelt på hovedveien fordi trafikken til Ime skole er
forholdsvis begrenset. Istedenfor venstresvingefelt anlegges det passeringslomme.

Det har blitt diskutert å skyve parkeringen og hente- og bringeløsningen litt mot nord, slik at
arealene foran skolen kan utnyttes bedre. Det har også blitt diskutert å flytte eksisterende
gang- og sykkelvei slik at den blir liggende ut mot omlagt E39. Arealene nord for Ime skole
reguleres til offentlig tjenesteyting der det kan opparbeides parkering tilknyttet skolen.
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Figur 3.5 Landskapsplan over kryssområdet ved Ime. (Kilde: Hæhre)

Planforslaget avsetter også tilstrekkelig areal til at det kan anlegges støyskjerm sør for plan-
lagt kjørevei. Støyskjermen sikrer også at trafikkarealene ikke benyttes for lek. Voll og skjerm
kan også kombineres.

Figur 3.6 Forslag til støyskjermingstiltak ved Ime skole med snitt. (Kilde: Hæhre)

 Adkomst til eiendommer på Ime

Fra omlagt E39 på Ime, øst for ny rundkjøring, reguleres det to landbruksavkjørsler til eien-
dommer nord for veien. Dette er eiendommer som har avkjørsler fra nåværende E39. Vest for
ny rundkjøring på Ime er det en landbrukseiendom som i dag har avkjørsel fra E39. Denne
avkjørselen flyttes til å gå via eksisterende kommunal vei fra vest.
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 Bussholdeplasser i Sandnesheia

Planforslaget gir generelt stor fleksibilitet i mulig rutetilbud. Det er planlagt kollektivholdeplas-
ser i begge retninger ca. 200 meter nord for tunnelen. Holdeplassene er utformet som buss-
lommer med trafikkdeler. Total lengde på busslommene er 170 meter.

Busslommene plasseres rett ved planlagt kulvert under tilførselsveien for å sikre god atkomst
til busslommene. Atkomst til busslommene og øvrig utforming av boligområdet, inkludert lo-
kalveier og gang- og sykkelveier er utenfor dette prosjektet, men har under politisk behandling
kommet inn som et rekkefølgekrav.

For å redusere risikoen for at noen velger å krysse tilførselsveien ved busslommene, kan det
vurderes å sette opp et ledegjerde i tillegg til midtrekkverket. For de fleste vil imidlertid et vanlig
rekkverk ha avvisende effekt. Vel så viktig blir det å planlegge gang- og sykkelveiene til og fra
holdeplassene slik at det blir kortest mulig avstand for de som reiser kollektivt.

 Gang- og sykkelveinett
Det reguleres gangvei fra samleveien for Sandnesheia ved Kobbermyra til gangveien utenfor
nødutgangen, som vist i figur 3.7. Dette ivaretar adkomst til nødutgangen uavhengig av bo-
ligbyggingen i Sandnesheia. Etterhvert som Sandnesheia bygges ut, kan gangveien bli er-
stattet av adkomstveier i boligområdene.

Figur 3.7 Figuren viser nødutgangen fra tunnel via felles gangvei. (Kilde: Hæhre)
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 Konstruksjoner

 Tunnel

Tunnelen planlegges med utgangspunkt i Statens vegvesens håndbøker (Håndbok N500
Vegtunneler). Tunnelen planlegges med tunnelprofil T10,5. Samlet tunnellengde er ca. 740
meter. Dette inkluderer en portal med lengde på ca.10 meter på sørsiden, tunnel på 570 meter
og en portal/miljøtunnel på ca. 160 meter på nordsiden.

Nordre portal/miljøtunnel og søndre portal anlegges med traktform. Miljøtunnelen tenkes ut-
formes med rette vegger og buet tak (tilsvarende tunnelprofil T10,5). Geometrisk forskjell i
overgang miljøtunnel-bergtunnel tas opp ved utforming av kontaktstøp eller i ytre tunnelele-
ment. Både flatt tak og buede vegger (tilsvarende tunnelprofil T10,5) kan bli vurdert i detalj-
prosjekteringen.

Figur 3.8 Tunnel med normalprofil T10,5 (til venstre), plasstøpt portal (i midten) og nødutgang med normalprofil
T4 (til høyre). (Kilde: Profiler fra Håndbok100, Statens Vegvesen, Portaler, Hæhre)

Tunnelen gjennom Sandnesheia vil bli drevet konvensjonelt, dvs. med boring og sprengning,
og bergoverdekningen vil variere mellom 10 og 50 m. Grunnforholdene vurderes som relativt
oversiktlige da berget over traseen i all hovedsak ligger i dagen. Bergmassekvaliteten vurde-
res som god utenom i enkelte mindre kryssende svakhetssoner. Noe sikring av avløste blok-
ker i terrenget ovenfor tunnelpåhuggene kan bli nødvendig. Injeksjon utføres ved behov for å
sikre at naturverdier oppe på Sandnesheia ikke påvirkes som følge av drenering av vann inn
i tunnelen.

Tunnelportalene planlegges med støttemurer av naturstein på hver side. Dersom det ikke er
tilstrekkelig tilgang på egnet stein fra anlegget, benyttes betongblokker av samme type som
brukes ved underganger i prosjektet. Terrenget over miljøtunnelen tilpasses tilgrensende ter-
reng. Bergnabber avrundes og svanker fylles opp. Ved Koppermyra heves terrenget slakt opp
mot åsen sør for myra.

Nødutgangen skal gi trafikantene mulighet til å forlate tunnelen og nå et trygt sted i tilfelle det
oppstår en ulykke eller brann. Den skal også gi redningstjenestene adgang til tunnelen til fots.
Nødutgangen skal etableres med utgang direkte til det fri. Tunnelen kobles til det planlagte
gang- og sykkelveinettet i områderegulering for Sandnesheia.
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Figur 3.9 Figuren viser prinsippillustrasjoner av portalen mot nord (til venstre) og portalen mot sør (til høyre).
(Kilde: Hæhre, tegnet av Wichada Treepoonpon)

Renseløsningen for tunnelvaskevann skal utformes for sedimentering av partikler, nedbrytning
av såpe og utskilling av olje. Vaskevannet lagres i minimum 2 uker for sedimentering i lukket
basseng og deretter etterpolering i åpent filterbasseng. Lukket sedimentasjonsbasseng plas-
seres slik at adkomst, tømming og vedlikehold skal være enklest mulig. Bassenget blir plassert
sør for søndre tunnelportal.

 Kulvert nord for Sandnesheia

Nord for Sandnesheia skal det reguleres kulvert under tilførselsveien. Den vil bli utført i betong
med vingemurer parallelt med tilførselsveien. Utforming må for øvrig sees i sammenheng med
de stedlige forhold, og terrenget på utsiden må utformes slik at lys kommer til og sikt for aktu-
elle trafikanter er ivaretatt. Kulverten kan fungere som driftsvei inntil Sandnesheia boligom-
råde blir bygget. I forbindelse med utbygging av boligområdet kan lokalveien gjennom kulver-
ten etableres som kjørevei med fortau. Kulverten planlegges med innvendig bredde på ca. 10
meter og minimum frihøyde på ca. 4.9 meter.

 Teknisk infrastruktur

Nord for Langåsen krysser ny tilførselsvei to høyspentlinjer som tilhører distribusjonsnettet,
og en høyspentlinjesom tilhører regionalnettet. To av høyspentlinjene berøres av planlagt til-
førselsvei og legges i bakken under den planlagte veien. Den tredje høyspentlinjen blir stå-
ende (planlagt tilførselsvei krysser under med tilstrekkelig høyde).

Det er ikke registrert basestasjoner i planområdet. Telenor har fiberkabler og luftstrekk som
må bygges om. Dette må avklares i detaljprosjekteringsfasen.

Det legges reservetrekkerør for kabler langs den nye tilførselsveien. Trekkerørene skal ivareta
framtidig behov for strøm og tele.
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 Grunnforhold og geologi

 Bergskjæringer

Landformen i området innebærer at det vil bli flere bergskjæringer på strekningen, stedvis med
høyde over 10 m. Gjennom Langåsen blir skjæringen opptil 27 meter høy. Generelt planleg-
ges skjæringene å sprenges ut med en helning 10:1 og med fanggrøftbredder i henhold til
håndbok N200.

 Risiko for sulfidholdig berg

Berggrunnen i mandalsområdet består av metamorfe (omdannede) grunnfjellsbergarter. Berg-
artene i planområdet består av ulike varianter av gneis – hovedsakelig båndgneis og øyegneis
og variasjoner mellom disse. Dette er bergarter som er meget vanlig i det norske grunnfjellet.
Sulfidholdig berg er kjent fra båndgneisene i lillesandsområdet øst for Kristiansand. Det er
ikke observert eller kjent at dette forekommer i planområdet Greipsland - Ime, men dette kan
allikevel ikke utelukkes. Selv om det vurderes som mindre sannsynlig å påtreffe sulfidholdig
berg, skal det tas prøves av grunnen i anleggsperioden dersom det mistenkes sulfidholdige
masser.

 Sikring mot snø- og steinsprangfare

Det forekommer ikke aktsomhetsområder for steinsprang eller steinskred innenfor planområ-
det. Ved to lokasjoner finnes mindre aktsomhetsområder for snøskred som vist på figur 3.11.
Det første aktsomhetsområdet er ved km 2600 og har utløpsområde ut mot fv. 455. Område
nr. 2 er nord for påkoblingsveien mot nåværende E39.

Figur 3.10 Figuren viser aktsomhetsområder for snøskred (Kilde: NVE).

Snøskredfaren i denne delen av landet vurderes som generelt lav basert på klimatiske forhold.
I angitte aktsomhetsområder er det i tillegg tett skog og ingen tegn til tidligere skredaktivitet.
Sannsynligheten for snøskred vurderes derfor som lav. Vedrørende steinsprangfare kan det
helt lokalt finnes avløste blokker i terrenget som må sikres i anleggsperioden.

 Håndtering av løsmasser og myrer

Det er utført grunnundersøkelser på strekningen i flere omganger som er nærmere beskrevet
i datarapport og fagrapporter for geoteknikk.
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Sikkerhet mot kvikkleireskred

Strekningen preges av kupert skogs- og myrterreng og større områder med berg i dagen.
Planlagt veilinje vil krysse eller komme i kontakt flere større og mindre myrområder. Dette
gjelder spesielt ved Koppermyra.  I sør er det planlagt rundkjøring på dyrket mark. Grunnun-
dersøkelsene viser at Nedre Ime består av lagdelt grunn med organiske masser i terreng,
sand/silt 5–10 meters mektighet og stedvis kvikkleire/sprøbruddmateriale over morene eller
berg. Stedvis er det sand/morene til berg. Det antas at mektighet av kvikkleire øker mot Man-
dalselva. Grunnvannsnivå er målt rett under terreng. Det er også registret artesisk trykk, over-
trykk over terrengnivå sør for Langåsen.

Løsmassemektigheten er generelt liten med unntak av Nedre Ime hvor mektigheten av løs-
massene er stedvis større. Ut mot Mandalselva er det registrert mer enn 30 meter til berg.

Tilførselsveien ligger over marin grense fra Greipsland til Kanten. Videre ned mot Nedre Ime
er det registret marine avsetninger i utførte boringer. Det er påtruffet kvikkleire/ sprøbruddma-
teriale under utførte grunnundersøkelser i reguleringsplanfasen vest på området på Nedre
Ime. Det er vurdert at sikkerhet mot kvikkleireskred (områdestabilitet) er tilfredsstilt på strek-
ningen på grunn av små høydeforskjeller og flatt terreng.

Myrer

I myrområdene må alle organiske og underliggende bløte masser fjernes for etablering av
fylling for vei og erstattes med grov sprengstein. Det er i myrområdene registrert dybder ned
til 6,5 meter i borpunktene med organiske masser. Over Koppermyra vil stignings-/helnings-
forhold være på ca 1:15 mot terrenget i sør. Høyeste kote er planlagt til +36 i terrenget. Dette
ivaretar en realistisk forventet oppfylling av arealet, og legger området til rette for en senere
utvikling til lek og opphold. Over miljøtunnel er det modellert opp et terreng med maks kote
+33.

Sør for Langåsen er det stedvis registrert leire under sandlaget. For etablering av fylling for
veien må organiske toppmasser fjernes og erstattes med sprengstein. På grunn av registrerte
dybder og mektighet på leire i dette området, så er ikke leire planlagt å masseutskifte på
samme måte som ellers for myrene. Ved oppbygging av veifylling følges beskrivelse i N200.
Egne geotekniske vurderinger utføres for planlagte deponiområder. Bæreevne, lokal stabilitet
og setninger beregnes og vurderes i detaljprosjekteringen.

 Hydrologi

Prosjektet krysser noen små nedbørsfelt (Vik, Koppermyra, Kanten/Langåsen) som består av
bekker med kun periodevis vannføring.

Disse bekkene krysses i hovedsak der veien ligger på fyllinger. Veianlegget vil i liten grad, ved
dimensjonering etter regelverket og riktig drift og vedlikehold, endre avrenningssituasjonen i
nedbørsfeltene. Det legges opp til at nedbørsfeltene skal holdes nær uforandret i areal. Stikk-
renner under veien opprettholder eksisterende vannvei. Potensiell økning i avrenning som
skyldes veianlegget håndteres gjennom tiltak på overvannsanlegget med infiltrasjon og ford-
røyning.
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NVEs aktsomhetskart viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare. I dette tilfellet er
det vist et aktsomhetsområde mellom Langåsen og Kanten. I det aktuelle området ligger veien
på fylling.

Figur 3.11 Flom, aktsomhetsområde mellom Langåsen og Kanten (atlas.nve.no) Ut ifra hydrologiske vurderinger
er ikke dette aktsomhetsområde som vist i kartet reelt. Område hvor nytt veianlegg er planlagt ligger høyere enn
den aktuelle flomvannstanden. (Kilde: NVE)

NVEs aktsomhetskart viser et flomaktsomhetsområde som berører ved påkobling til fv 455.
Aktsomhetsområdet er et grovt anslag på flomvannstand i området.
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Figur 3.12 Flom, aktsomhetsområde ved påkobling til fv. 455 (atlas.nve.no) Det er ikke utført flomsoneberegninger
så langt opp i Mandalselva. Ca. 630m nedstrøms er det utført flomsoneberegning, som gir en flomvannstand på
ca. 2,20 moh ved 200 års flom. Topp vei ved påkobling til fv 455 ligger på ca. 4,5 moh. Det er lite sannsynlig at
vannstanden vil stige opp til topp vei ved en 200 års flom.

 Anleggsgjennomføring

Anleggstiden er planlagt fra høsten 2020 til åpning av veien høsten 2021. På sidearealer til
veiene vil det pågå anleggsarbeider også etter veiåpning, ut i 2022. I området ved Kanten
(mellom Sandnesheia og Langåsen) er det automatisk fredede kulturminner som må frigis før
anleggsarbeidet kan starte i dette området.

Oppstartstidspunktet og derav ferdigstillelse henger sammen med vedtak av reguleringspla-
nen.

Planlagt åpning høsten 2021 gjelder for hele prosjektet E39 Mandal øst - Mandal by. For
strekningen Greipsland – Ime er det bygging av tunnelen i Sandnesheia og tilgang til områ-
dene på Kanten som er kritiske for framdriften. Det planlegges å starte driving av forskjæring
og fjelltunnel fra nord. Avhengig av når det blir anleggsstart nord i Sandnesheia og når områ-
det på Kanten blir frigitt, kan enten hele tunnelen drives fra nord, eller siste del av drivingen
tas fra sør. Dette planlegges når tidspunkt for anleggsstart og tilgang til området ved Kanten
er avklart.

 Massebalanse

Massebalansen i prosjektet er basert på ønske om å begrense masseflyttingen, gjøre masse-
flyttingen så lokal som mulig og samtidig unngå bruk av offentlig veinett for massetransport i
så stor grad som mulig. Tunnel, tilpasning til arealene rundt veien og framtidig boligområde i
Sandnesheia gjør at vi likevel får et masseoverskudd. Dette håndteres i massedeponi inntil
veilinja.
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For planlegging av massehåndtering er det antatt at 50 % (ca. 39000 m3) av fjelltunnelen
drives fra nord og 50 % (ca. 39000 m3) fra sør. Dette anslaget kan bli endret. Overskudds-
massene fra dagsone nord og nordre del av tunnelen brukes i veibygging og legges i deponi
nord for tunnelen, og tilsvarende for dagsone sør og søndre del av tunnelen.

 Deponier

Deponier nord for Sandnesheia tunnel

Deponier nord for tunnelen skal brukes til utskiftingsmasser og overskuddsmasser fra dags-
trekningen nord for tunnelen og nordre del av tunnelen. Dagstrekningen krysser flere myrer
som skal masseutskiftes til fast grunn, og myrmassene må legges i deponi egnet for myrmas-
ser. I tillegg blir det overskudd av sprengstein fra skjæringer og tunnel.

Beregnede masser for dagsone nord for tunnelen og nordre del av tunnelen:

· 259000 m3 uttak av sprengstein fra skjæring og tunnel.
· 125000 m3 fylling av sprengstein.65000 m3 uttak av myr og andre ubrukbare masser.

Dette gir et overskudd på 199000 m3 (134000 m3 sprengstein og 65000 m3 myr og andre
løsmasser). Av dette legges 15000 m3 som skråningsutslaking innenfor annen veigrunn
(SVG) og 184000 m3 i deponi.

Deponier sør for Sandnesheia tunnel

Deponier sør for tunnelen skal brukes til utskiftingsmasser og overskuddsmasser fra dags-
trekningen sør for tunnelen og søndre del av tunnelen. Her er det ikke myr, men det blir behov
for å deponere andre løsmasser fra skjæring og masseutskifting (jordmasser under vegeta-
sjonsdekke og matjord). Skjæringa gjennom Langåsen gir overskudd av sprengstein.

Beregnede masser for dagsone sør for tunnelen og søndre del av tunnelen:

· 144000 m3 uttak av sprengstein fra skjæring og tunnel.
· 83000 m3 fylling av sprengstein.25000 m3 uttak av løsmasser er ikke brukbare til vei-

fylling.

Dette gir et overskudd på 86000 m3 (61000 m3 sprengstein og 25000 m3 løsmasser). Av
dette legges 12000 m3 som støyvoller og skråningsutslaking, og 74000 m3 i deponi.
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Figur 3.13 Figuren viser permanente deponier. (Kilde: Hæhre)
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Riggområde

Hovedriggområdet for entreprenøren er etablert på Jåbekk industriområde. Her er det kontor-
og overnattingsrigg. Det er også planlagt riggområde i tilknytning til nordre tunnelpåhugg i
Sandnesheia. Riggområder er delvis avsatt til midlertidig anlegg- og riggområde og delvis
LNFR i reguleringsplanen. Entreprenøren vil også disponere sidearealer til den nye tilførsels-
veien innenfor formålene avsatt til «annen veigrunn - grøntområde (SVG)» og «kombinert
samferdselsformål (SKF)».

 Anleggstrafikk og anleggsveier

Anleggsveier legges i størst mulig grad i ny veilinje, innenfor områder som reguleres til vei.
Hovedadkomst til anlegget i nord vil være i permanent veilinje fra Greipsland / reguleringsplan
del 1. Ved Ime planlegges det midlertidig rundkjøring ved nåværende E39 for adkomst til an-
legget fra sør. Det reguleres også noen adkomstveier inn til anlegget fra vest. Anleggsveien
nord for Langåsen vil benyttes av gravemaskin og borerigg. For øvrig vil transporten hoved-
sakelig begrense seg til lettere kjøretøy (personbiler / varebiler).

Innenfor anleggsområdet er det behov for tilkomst til terrenget over tunnelportalene for spreng-
ning av fjellpåhugg og sikring av overliggende fjell og løsmasser. Tilgang til terrenget over
hele tunneltraseen gir også anledning til inspeksjon ol. i anleggsperioden. Planforslaget viser
midlertidige anleggsveier i traseer der det går driftsveier og turstier i dag. Disse rustes opp
dersom anleggsarbeidet krever det. Standarden på veiene etter anleggsperioden skal minst
tilsvare standarden på veiene slik den var før anleggsperioden. Eksisterende turmuligheter
skal søkes opprettholdt. Anleggsveien kan eventuelt brukes som utgangspunkt for opparbei-
delse av deler av internveinettet i Sandnesheia.

Anleggstrafikk langs offentlig vei kan utgjøre økt trafikksikkerhetsrisiko for andre trafikanter,
spesielt gående og syklende. Et anleggsområde tiltrekker seg også ofte interesserte naboer.
Dette kan også gi økt risiko mellom anleggstrafikk og myke trafikanter. Entreprenøren har som
mål å sikre god informasjon gjennom hele anleggsperioden. Ett av tiltakene er å gjennomføre
en sikkerhetsdag med barn og unge på Ime skole.

  Anleggsstøy og støv i anleggsfasen

Bygge- og anleggsstøy og luftforurensning skal oppfylle kravene i gjeldende regelverk. Ret-
ningslinjene T-1442 gir anbefalte grenser for støy fra bygge- og anleggsvirksomhet. Grensene
for støy er lempelige for kortvarig anleggsaktivitet på dagtid, men strengere for langvarig drift.
Det vil ved behov bli gjennomført støvdempende tiltak knyttet til anleggstrafikk og massehånd-
tering i anleggsområdet og ved bruk av offentlig vei. Eksempler på slike tiltak er spylestasjoner
for maskiner og biler og vanning av anleggsveier.

Anleggstrafikk langs offentlig vei gir økt belastning for omgivelsene på grunn av støy og støv.
Økt støvbelastning kan komme som følge av tilsøling, økt asfaltslitasje og økt oppvirvling av
støv når tunge kjøretøy passerer. Det er viktig å redusere massetransport langs offentlig vei.
I den grad slik transport likevel er nødvendig skal entreprenørens mål og krav til helse, miljø
og sikkerhet ivareta alle som ferdes på veiene.
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 Midlertidig trafikkomlegginger i anleggsperioden

Prosjektet kommer i liten grad i direkte konflikt med eksisterende veier med trafikk. Alle nød-
vendige trafikkomlegginger ligger innenfor midlertidig rigg- og anleggsområde vist i plankartet.
Eventuelt ledes trafikken om langs andre offentlige veier. Nødvendig prosjektering av midler-
tidige trafikkomlegginger utføres i detaljprosjekteringsfasen.
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Tiltakets virkninger for miljø og samfunn
I dette kapittelet redegjøres det for tiltakets virkninger for miljø og samfunn. Disse virkningene
er knyttet til veisystemet og tilgrensende områders funksjonalitet, bruk og ressurser før og
etter at veien er anlagt. Kapittelet tar også for seg hvordan veien utgjør og påvirker livsmiljø
for dyr og planter.

Kunnskapsgrunnlaget for dagens situasjon er basert på informasjon fra offentlige tilgjengelige
databaser, befaringer, medvirkning og nyregistreringer, se referanser i kapittel 8.

Det beskrives ikke virkninger for områder som dekkes av områderegulering for Sandnesheia.

 Trafikksituasjonen

 Kjøremønster

Planlagt E39 vil forandre trafikkbildet i Lindesnes kommune og i regionen. Veien vil korte ned
avstander og kjøretider, knytte byer, tettsteder, arbeidsmarkeder sammen og gi bedre ram-
mevilkår for næringslivet. Reisevilkårene vil endres betydelig.

E39 blir mer trafikksikker, raskere, vil få bedre kurvatur og kjørekomfort enn nåværende E39.
Trafikkberegningene viser at planlagt E39 vil få en kraftig trafikkøkning fra i dag og frem til år
2042 etter at innkrevingen av bompengene avsluttes. I bompengeperioden vil bompengene
ha en betydelig avvisende effekt.

Tilførselsvei til Mandal og nord til Lindland vil overta som kjørerute for trafikk for dagens fv.
455 langs østsiden av Mandalselva mellom Mandal og Lindland. Når planlagt E39 åpnes mel-
lom Mandalskrysset og Lyngdal vil nåværende E39 på begge sider av Mandal avlastes for
betydelige trafikkmengder.

 Tilbud til gående og syklende trafikanter

Gående og syklende som skal fra Ime, Vik eller Greipsland til Mandalskrysset, må sykle opp
til Lindland langs dagens fv. 455 og tilbake til Mandalskrysset.

 Trafikksikkerhet

Med ny tilførselsvei blir dagens fv. 455 og nåværende E39 avlastet. Trafikken flyttes over på
en vei med høyere grad av trafikksikkerhet. Hastigheten er høyere på den nye veien, og det
blir mer trafikk. Totalt sett reduseres likevel ulykkesrisikoen blant annet som følge av midt-
rekkverk på deler av strekningen, bedre kurvatur og separering av gående og syklende. Lo-
kalveiene fra Sandnesheia krysser under tilførselsveien planskilt. Veien får belysning og vilt-
gjerder. Det blir ikke fysisk midtdeler i tunnelen under Sandnesheia, men forsterket midtopp-
merking. Tunnelen får havarinisjer og nødutgang i henhold til kravene. Trafikksikkerheten for
tilførselsveien ivaretas gjennom gjeldende normaler og retningslinjer.

Det er for hele tilførselsveien, fra Mandalskrysset til Ime, vurdert at forbikjøringsstrekninger
ikke er nødvendig. Det etableres to stopplommer i hver retning.
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Det legges ikke opp til gang- eller sykkelvei langsmed den nye tilførselsveien, og det skiltes
adgang forbudt for myke trafikanter. Det er regulert ny gang- og sykkelvei langs fv. 455. Rest-
trafikken på fv. 455 er vurdert å ligge i størrelsesorden 200-400 kjt/d (ÅDT) i åpningsåret. De
planlagte boligområdene i Sandnesheia og Elvehøgda får utkjøring til fv. 455 og vil etterhvert
bidra til økt trafikk slik at trafikkmengden på fv. 455 sør for Vik blir omtrent som i dag, med
ÅDT rundt 4000 kjt/d.

Imekrysset utformes som en rundkjøring. Marnarkrysset, som i dag er et vikepliktsregulert T-
kryss, avlastes. Risikoen for ulykker med personskade er generelt mindre i rundkjøringer enn
i T-kryss og X-kryss. Rundkjøringen vil ha fartsreduserende effekt og danner og synliggjør
systemskiftet mellom vei utenfor- og i tettbygd strøk for de som kommer tilførselsveien fra
nord. I dag går E39 rett forbi Ime skole, og skolen har to avkjørsler fra europaveien. Når E39
legges om, reduseres trafikkmengden øst for Imekrysset til under det halve og andelen tung-
trafikk går ned. Avstanden fra skolen til kjøreveien øker, og det blir kun en avkjøring mot om-
lagt E39. Alle disse forholdene bidrar til økt trafikksikkerhet. Tilbudet til de myke trafikantene
blir som i dag, med ensidig gang- og sykkelvei på sørsiden av nåværende E39 inn mot skolen.
Gangbrua øst for Ime sentrum og undergangen under E39 rett vest for skolen blir ikke berørt
av veianlegget.

 Støyforurensing

 Generelt

Støyberegninger er gjennomført for eksisterende bebyggelse. Dersom bygninger eller områ-
der med støyfølsom bruk planlegges nær veitraséen må utbygger av disse bygningene sørge
for at det er tatt hensyn til støy fra planlagt vei for den nye bebyggelsen.

Støynivå på bakkeplan er beregnet i en høyde på 1,5 meter over terreng med planlagte
skjermingstiltak langs vei. Med denne beregningshøyden illustreres effekten av langsgående
støyskjerming for bakkenære arealer der mennesker oppholder seg. I tillegg er det beregnet
støy i alle etasjer på alle fasader for alle bygninger med støyfølsomt bruksformål både i og
utenfor planområdet.

 Eksisterende situasjon

Støy for eksisterende veisituasjon er beregnet og resultatene er vurdert opp mot grenser som
er gitt i retningslinje for vurdering av støyforhold i arealplanlegging, T-1442 (Klima- og miljø-
departementet), langs eksisterende veinett.

Veier som er med i vurderingene for eksisterende situasjon er nåværende E39 og Marnarveien
(fv. 455).For å sammenligne med fremtidig situasjon er det utført beregninger av eksisterende
situasjon med trafikkmengder prognosert for 2042 (trafikktallene forutsetter også at Mandal-
Lyngdal er åpnet).
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Figur 4.1 Støykart for nåværende E39 og Marnarveien fv. 455 i området Greipsland – Koppermyra (trafikktall for
2042). Støyutbredelsen er vist med gul og rød støysone som viser områder med støy over anbefalt grenseverdi i
T-1442. Rød sone er nærmest støykilden og har høyest støynivå. (Kilde: Hæhre)

Figur 4.2: Støykart for nåværende E39 og Marnarveien fv. 455 i området Kanten/Ime (trafikktall for 2042). Støyut-
bredelsen er vist med gul og rød støysone som viser områder med støy over anbefalt grenseverdi i T-1442. Rød
sone er nærmest støykilden og har høyest støynivå. (Kilde: Hæhre)

 Planlagte støytiltak (referanseår 2042)

Det er utført beregninger av planlagt veisituasjon på samme måte som for eksisterende situa-
sjon. Resultatene av beregningene er vurdert opp mot grenser som er gitt i retningslinje for
vurdering av støyforhold i arealplanlegging, T-1442 (Klima- og miljødepartementet). Det er
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først utført beregninger uten støytiltak for å identifisere hvilke områder som har behov for
støytiltak langs vei.

Basert på resultatene er det planlagt 2 støyvoller og 3 støyskjermer som vist i Tabell 4-1.
Støytiltakene reduserer støyutbredelsen til Kanten, Ime skole og boliger ved Ime. Med disse
støytiltakene er det 20 bygninger sør for Langåsen med støyfølsom bruk som får støy over
anbefalt grenseverdi fra ny vei. Ingen bygninger i andre områder av planen får støy over gren-
severdi.

Tabell 4-1 Støytiltak på strekningen Greipsland - Koppermyra * Vest for rundkjøring. ** Øst for rundkjøring

Kartkode
Stedsnavn

Min. høyde/type skjermings-
tiltak

#2S_2 Nord for Langåsen
(vest for tilførselsveien)

Støyvoll
1,5 m over senterlinje

#2S_3 Nedre Ime
(nordvest for tilførselsveien)

Støyvoll
1,5 m over senterlinje

Linje Fra undergang, 91 m, mot Ime skole
(sør for tilførselsvei)

Støyskjerm
3,0 m over senterlinje

Linje Ime skole
(sør for tilførselsvei og sør for påkoblingsvei
til nåværende E39)

Støyskjerm
2,0 m over senterlinje

Linje Ime skole
(sør for påkoblingsvei til nåværende E39 og
øst for Ime skole)

Støyskjerm
2,0 m over senterlinje
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 Virkninger (inkludert skjermingstiltak)

Bygging av planlagt E39 vil få en samlet positiv konsekvens for områder nær nåværende E39.
Det blir færre bygninger som har støy over grenseverdi i 2042 sammenlignet med å ikke bygge
planlagt E39 og tilførselsvei. I delstrekningene under beskrives konsekvenser og virkninger
for støy mot boliger.

Greipsland – Koppermyra

Prosjektert tiltak gir økte støynivåer i et område der i det i dag ikke går vei, men det viktige
friluftslivsområdet ved Aurebekkvannet vil ikke få støy over Lden 40 dB som følge av veistrek-
ningen Greipsland - Ime. Ingen eksisterende boliger eller andre bygninger med støyfølsom
bruk får støy over anbefalt grenseverdi fra planområdet. Flere av områdene satt av til bolig-
formål i områdeplan for Sandnesheia, får støy over anbefalt grenseverdi i deler av området.
Tiltaket er planlagt med miljøtunnel som gir mindre støy til ny planlagt boligbebyggelse på
Sandnesheia. Der anbefalt grenseverdi er overskredet for boligområder i Sandnesheia må
utbygger ta hensyn til dette ved planlegging slik at lokal skjerming og utforming av bygnings-
masser gir tilfredsstillende støyforhold. Resultat fra støyberegninger er vist under.

Figur 4.3 Utsnitt støykart Greipsland – Koppermyra. Støyutbredelsen er vist med gul og rød støysone som viser
områder med støy over anbefalt grenseverdi i T-1442 og viser bare støy fra planområdet (trafikktall for 2042).
Rød sone er nærmest støykilden og har høyest støynivå. (Kilde: Hæhre)
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Figur 4.4: Utsnitt støykart Greipsland – Koppermyra. Støyutbredelsen er vist med gul og rød støysone som viser
områder med støy over anbefalt grenseverdi i T-1442 og inkluderer støy fra veier utenfor planområdet (trafikktall
for 2042). Rød sone er nærmest støykilden og har høyest støynivå. (Kilde: Hæhre)

Kanten og Ime

Prosjektert tiltak gir økte støynivåer nord for Langåsen der i det i dag ikke går vei, men ingen
eksisterende boliger eller andre bygninger med støyfølsom bruk får støy over anbefalt gren-
severdi. Tiltaket er planlagt med en støyvoll som gir mindre støy til boligene på Kanten.

Totalt vil planlagt tiltak, med skjerming langs vei, gi støy over anbefalt grenseverdi for 17 bo-
liger og 3 skolebygninger ved Ime (Figur 4.6). Tar man med støy fra veier utenfor planområdet
er det til sammen 65 boliger og 3 skolebygninger med støy over anbefalt grenseverdi (Figur
4.7). Til sammenligning vil eksisterende vei for samme utsnitt gi støy over grenseverdi for 86
boliger og 3 skolebygninger (Figur 4.2). I tillegg er grenseverdiene overskredet i større grad
for eksisterende situasjon enn for planlagt tiltak.

For Ime skole vil tilnærmet hele uteoppholdsarealet til skolen ha støy under grenseverdi både
mellom skolen og ny vei og på baksiden av skolen. Boliger i Ospeveien vil generelt få lavere
støy sammenlignet med å ikke bygge planlagt E39 særlig på grunn av mindre trafikk på det
som er nåværende E39. Dette gjelder til en viss grad også Ime skole og boliger i Lindeveien.
Boligene og skolebygningene med støy over grenseverdi vil før veien blir tatt i bruk bli utredet
for behov for lokale støytiltak. Resultat fra støyberegninger er vist under.
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Figur 4.5 Utsnitt støykart for tiltaket ved Kanten og Ime uten støyskjerming (trafikktall for 2042). Utsnittet viser
støy kun fra planområdet. Støyutbredelsen er vist med gul og rød støysone som viser områder med støy over
anbefalt grenseverdi i T-1442. Rød sone er nærmest støykilden og har høyest støynivå. (Kilde: Hæhre)

Figur 4.6: Utsnitt støykart for tiltaket ved Kanten og Ime med skjerming (trafikktall for 2042). Utsnittet viser støy
kun fra planområdet. Bygninger med røde prikker skal utredes for eventuelle behov for ytterligere lokale tiltak.
Støyutbredelsen er vist med gul og rød støysone som viser områder med støy over anbefalt grenseverdi i T-1442.
Rød sone er nærmest støykilden og har høyest støynivå. (Kilde: Hæhre)
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Figur 4.7 Utsnitt støykart for tiltaket ved Kanten og Ime med skjerming (trafikktall for 2042). Utsnittet inkluderer
støy fra veier utenfor planområdet.. Støyutbredelsen er vist med gul og rød støysone som viser områder med
støy over anbefalt grenseverdi i T-1442. Rød sone er nærmest støykilden og har høyest støynivå. (Kilde: Hæhre)

 Landskapets karakter

Området fra Greipsland til Ime er spredtbygd og består stort sett av skogkledte lavereliggende
koller og med mindre landbruksflater og gårdsbebyggelse i dalene mellom kollene. Landska-
pet er småkupert og noen få koller ligger på 50-100 meter. Vegetasjonen består hovedsakelig
av barskog, men det finnes partier av løvskog og blandingsskog. I mesteparten av planområ-
det ligger veien på tvers av de overordnede landformene. Dette vil endre landskapets karakter.

Skjæringene gjennom Langåsen blir inntil 30 m høye. For å utvide det planlagte utearealet
nord for Ime skole berører rundkjøringen deler av Langåsen. Skjæringene som skyldes rund-
kjøringen, er imidlertid av mindre omfang enn de som skyldes veikorridoren.

 Friluftsliv

Planområdet utgjør nærrekreasjonsområdet til de østlige delene av Mandal by. Det er regi-
strert stier og gapahuker på både Langåsen og i Sandnesheia. På Langåsen finnes det en
gapahuk med utstyr, men uten fersk slitasje i området rundt. Dette antyder at plassen er lite i
bruk. Det er avklart med eier av gapahuken, Imekollen barnehage, at utstyret fraktes til bar-
nehagen i anleggsperioden. I området Sandnesheia er aktivitetsnivået høyere. Her finnes det
mange godt tilrettelagte, merkede og skiltede turstier. Det er satt opp karttavler og satt ut
benker. Stiene er godt vedlikeholdt og mange av dem klippes for gress og kratt. Naturlig ut-
gangspunkt for turstiene er campingplassen på Sandnes (se figur 4.9).
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Tilførselsveien vil bryte den sammenhengende stien på Langåsen. Stinettet på Sandnesheia
vil først og fremst berøres av områdereguleringen for Sandnesheia. Forbindelsen mellom
Sandnes og Aurebekkvatnet opprettholdes.

Figur 4.8 Figuren viser ulike former for tilrettelegging i området på Sandnesheia (Foto: Lars Jøran Sundsdal).

Figur 4.9 Barn og unges interesser. (Kilde: Hæhre)
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 Barn- og unges interesser

Barnetråkkregistreringer og medvirkningsmøter med elever ved Ime skole har vist at områ-
dene sør for Ime skole og et lite område nord for Langåsen brukes av barn og unge (se figur
4.9). En eventuell reduksjon av friluftsområde nord for Langåsen må kompenseres. Hvordan
dette gjøres avklares mellom regulant og kommunens administrasjon. Dialogen mellom ut-
bygger og brukerne er startet opp.

Planforslaget avsetter hele området nord for Ime skole og planlagt veier til offentlig formål.
Mellom den omlagte Kristiansandsveien og det planlagte skoleområdet er det lagt inn støy-
skjermingstiltak i form av en støyskjerm med høyde på 2 meter. Dette bidrar til at arealet blir
så stort som mulig. Resultat fra støyberegningene viser at tilnærmet hele det tillagte uteopp-
holdsarealet vil ha støy under grenseverdi. Ved Ime skole innebærer dermed planforslaget en
styrking av barn- og unges interesser. Hente- og bringeløsningen foran skolen blir også den
samme. Trafikken inn til skolen øker ikke som følge av tiltaket.

I medvirkningsmøtene påpekte også elevene at det er mange syklende elever fra alle steder
inn mot skolen. Disse kan, slik som i dag, benytte gang- og sykkelveien på sørsiden av nåvæ-
rende E39 inn mot skolen. Noen få biler krysser gang- og sykkelveien for å parkere rett vest
for skolebygningen. Område for barnetråkk på jordene øst for Kanten deles i to av tiltaket.

 Naturmangfold

Planområdet ligger i den varmeste bioklimatiske sonen (nemoral sone). Varmekjære treslag
er derfor utbredt, først og fremst eik, men også alm, ask og kristtorn. Da berggrunn og løs-
masser er lite næringsrike, er skogene i hovedtrekk nokså fattige. Av samme grunn er vass-
dragene basefattige og utsatte for forsuring. En rekke sørlige, varmekrevende arter har sin
hovedutbredelse i denne delen av landet.

Gjennomføring av veitiltaket vil i varierende grad skade eller påvirke verdifulle naturtypeloka-
liteter i form av direkte arealtap, nærføring eller annen påvirkning. Spesielt områdene ved
Langåsen og Berge V vil bli påvirket av tiltaket der veilinja går gjennom skogsområder med
rik edelløvskog.

 Landskapsøkologiske trekk - dyreliv

Hjortevilt (elg, rådyr og hjort) forekommer i hele planområdet. I søndre del med størst andel
landbruksareal dominerer naturlig nok rådyr. Hjortebestanden er i vekst og må forventes å
fortsette å vokse framover. Hjorten har i vesentlig større grad enn elg og rådyr et markert trekk
sørover om høsten og tilsvarende nordover om våren. I dette området er rådyr den mest tall-
rike hjorteviltarten.

Området ligger så langt sør langs Mandalselva at arealer mellom fv. 455 og elva er begrenset.
Det er derfor vurdert at det er lite behov for løsning som ivaretar forflytning mellom øst og vest.
I planområdet er det registrert et vilttrekk som er lokalisert rett øst for Vik (ved Slåttekjerr).
Sørøst for Vik er det registrert omfattende hjortevilttråkk med hovedretninger både øst-vest og
nord-sør. I tillegg til områdene ved Vik, er det også registrert tre vilttrekk på heiområdet sør
for Koppermyra (Sandnesheia). I avholdt møte med viltlag (23.10.2019) kom det innspill på at
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elg også svømmer over Mandalselva ved Vik og beveger seg enten opp på Sandnesheia eller
nordover langs elva i tillegg til de allerede registrerte trekkene (se figur 4.10).

Det er planlagt viltgjerde langs strekningen ned til tunnel ved Sandnesheia. Traseen vil derfor
ha en barriereeffekt på vilttrekk som går øst-vest i området øst/sørøst for Vik. Det er planlagt
viltgjerde sør for tunnelen.Veilinja vil gå i fjelltunnel under Sandnesheia, og videre i miljøtunnel
nordover til Koppermyra. Det reguleres og bygges en kulvert for kjørevei med fortau sør for
Olavsheia for fremtidig veinett til Sandnesheia boligområde. På bakgrunn av at området på
sikt vil bli mindre egnet for vilt med bebyggelse både på Sandnesheia og Elvehøgda er denne
kulverten planlagt som kjørekulvert. Det vil likevel være mulig for småvilt å passere gjennom
kulverten.

Det er planlagt utbygging av hele området ved Sandnesheia, og området vil på sikt bli lite
attraktivt for hjortevilt.

Inntil utbygging på Sandnesheia vil vilttrekket over tunnel på Sandnesheia sørge for utveksling
av vilt øst-vest for planlagt tilførselsvei. Inntil kollektivplassene nord for tunnelen tas i bruk, vil
det sikres med viltgjerde. Tilrettelagt viltpassasje nord for Vatnedalsveien (2,5 km i luftlinje
nord for tunnelmunning) vil sørge for utveksling av vilt øst-vest etter utbygging av Sand-
nesheia.

 Viktige naturtyper

Et gunstig klima med høye sommertemperaturer gir grunnlag for mange varmekjære arter. En
karakterart for området er eik. I eller i svært nær tilknytning til planområdet er det registrert til
sammen 6 viktige naturtyper (se figur 4.10).
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Figur 4.10 Oversikt over viktige naturtyper i og rundt planområde (Kilde: Nye veier). Registrerte vilttrekk i planom-
rådet er markert med røde linjer. (Kilde: Hæhre)

 Virkninger for naturtyper

På delstrekningen Greipsland-Ime vil noen naturtyper berøres. De lokalitetene som vil bli mest
berørt, er en lokalitet med rik edelløvskog av lågurt-eikeskog med B-verdi på Langåsen og et
område nord for Langåsen ved Berge. Her er det registrert naturtypelokalitet med rik edelløv-
skog (B-verdi) som vil bli noe berørt av tiltaket. Ved Sandnes øst er det en lokalitet med rik
edelløvskog (C-verdi). Her er hogstlinja lagt rundt lokaliteten, og den vil ikke bli berørt. Ved
Sandnes øst er det rik edelløvskog (C-verdi). Den østlige delen av lokaliteten vil bli berørt i
forbindelse med behov for anleggsområde og deponi. Inngrep skal begrenses så mye som
mulig. Ved Langåsen vil tiltaket beslaglegge ca. 1/3 av denne lokaliteten, mens ved Berge
beslaglegges ca. 1/5. I tillegg kan noe av lokalitetene bli beslaglagt av rigg- og anleggsområ-
der.
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I området ved Berge er det også registrert tre forekomster av den utvalgte naturtypen hule
eiker. Utvalgte naturtyper er ansett som særlig viktige for det biologiske mangfoldet fordi de
er artsrike og levested for rødlistearter. Utvalgte naturtyper skal behandles etter forskrift om
utvalgte naturtyper (FOR-2011-05-13-512) og naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100).
Veilinja er lagt så langt vest at den ikke vil berøre disse forskriftseikene.

Ved Vikebakken er det en lokalitet av rik edelløvskog med C-verdi (lokalt viktig) der den delen
av lokaliteten som ligger innenfor plangrensa vil bli beslaglagt på grunn av fylling til internveier
for Sandnesheia boligområde. Hoveddelen av lokaliteten ligger i hovedsak utenfor planområ-
det for tilførselsvei.

Hele Koppermyra inngår i planområdet, og i den østlige delen av Koppermyra er det lagt opp
til midlertidig bygge – og anleggsområder og o_SVT (Annen veigrunn teknisk anlegg). I utkan-
ten av dette området er det store gamle trær som er vurdert som viktig naturtype. Hovedan-
delen av disse trærne ligger utenfor planområdet for tilførselsveien, og vil ikke bli berørt. En
liten del i vest av lokaliteten ligger innenfor planområdet. Området med gamle trær er markert
og disse vil bevares.

Naturtypene som helt eller delvis ødelegges av tiltaket og tilstøtende planer, er i hovedsak
edelløvskoger. Den regionale utbredelsen trues ikke av disse inngrepene, siden denne natur-
typen er ganske vanlig i området.

I Mandalselva (lakseførende) er det blant annet registrert elvemusling som er rødlistet. Man-
dalselva er verdisatt til svært viktig (A-verdi). Elvemuslingen regnes som utdødd som følge av
forsuring. Det kan være aktuelt med påslipp til Mandalselva av renset vann fra tunnelutdri-
vingen i anleggsfasen. Endelig løsning for vannhåndteringen avgjøres i detaljprosjekteringen.
Grenseverdier for utslipp til Mandalselva eller annen resipient vil bli vurdert i utslippssøknader
for anlegg- og driftsfase. Verdiene vil settes slik at dette ikke påvirker Mandalselva eller annen
resipient negativt.  

Øvrige lokaliteter med naturtyper vil ikke berøres av tiltaket.

 Artsforekomster – rødlistearter

Det er foretatt en utsjekk av sjeldne arter, rødlistearter1 i Artsdatabanken2 og via Biofokus’
rapport i områder hvor der det er gjennomført en nykartlegging og kvalitetssikring av naturty-
pelokaliteter. Det er gjort relativt få funn av sjeldne eller rødlistede arter i forbindelse med
naturtypekartlegging. Ask, alm og barlind er rødlistearter som forekommer spredt i området,
men siden disse er vanlig for regionen, er ikke funnene kartfestet. Jordbruksarealet som inngår
i planområdet i sør er et potensielt hekkeområde for den sterkt truede arten vipe og åkerrikse.
Siste observasjon av vipe som forsøkte å legge egg var for ca. 5 år siden.

1 Fellesbetegnelse for utryddingstruede arter i norsk natur. Artene er samlet på en "rød liste" fordi de skal gis ekstra
oppmerksomhet

2 Artdatabanken www.artsdatabanken.no
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Konsekvens for rødlistearter er liten på grunn av at lokaliteten er vurdert å ikke være i bruk til
hekking for vipe og åkerrikse lengre.

 Artsforekomster – fremmede arter

Det har blitt foretatt en kartlegging av fremmede arter uønskede arter i planområdet. Arter som
per i dag er til stede i planområdet og som er av spesiell interesse på grunn av høy økologisk
risiko er vinterkarse, platanlønn, rødhyll, rynkerose, kjempebjørnekjeks, gyvel, platanlønn,
snøbær, hagelupin, kanadagullris, kjempespringfrø, ulike mispelarter og parkslirekne. I tillegg
er store arealer påvirket av utplanting og videre spredning av edelgran. Artene forekommer i
størst grad langs veier, dyrka mark og andre steder med kulturpåvirkning og spesielt der det
har vært flyttet på masser.

Fremmede arter skal behandles etter forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-
716) og vil fremgå av YM-plan.

 Vann, vassdrag og fisk

Terrateknikk AS har gjennomført befaring, og ikke funnet bekker som har betydning for fisk
og biologisk mangfold innenfor planområdet (Terrateknikk undersøkelse 34-2018, Del 2). Det
er likevel viktig å unngå avrenning av forurensning fra planområdet til tilgrensende bekker og
Mandalselva.

På Sandnesheia ligger et lite vannområde med åpent vann og våtmark. Det åpne vannområ-
det kan være potensiell amfibiedam (Terrateknikk, 2019). I juni 2019 ble det utført en befaring
der det ikke ble funnet tegn til amfibier i eller rundt dammen. Det kan likevel ikke utelukkes at
dammen benyttes av amfibier. Myrområdene er vurdert til å være fattige jordvannsmyrer uten
særskilt miljøkvaliteter. Det er gjort vurderinger av innlekkasje og grunnvannssenking av hy-
drogeolog som sier at myra kan bli noe påvirket av tunnellekkasje, men at det er vurdert som
akseptabelt. Det er satt strengere krav til innlekkasje i tunnelen i området under potensiell
amfibiedam og myrer på Sandnesheia for å redusere grunnvannssenking i dette området.

 Vannmiljø

Det er gjennomført en overvåkning av den økologiske tilstanden til elver og bekker i forbin-
delse med reguleringsprosessen der førtilstanden er dokumentert. Vannovervåkningen vil fort-
sette gjennom anleggsperioden og 5 år inn i driftsfasen.

 Vurdering etter naturmangfoldloven

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget

Det er gjort tilleggsundersøkelser i samhandlingsfasen for å bekrefte og supplere kunnskaps-
grunnlag fra kommunedelplanen. Biofokus har i feltundersøkelsene sine høst 2018 gått gjen-
nom registrerte naturtyper i planområdet, revidert verdi på eldre eller justert unøyaktige områ-
der, samt registrert nye naturtyper og forekomster av rødlistede arter. Det er forventet at disse
kartleggingene har fanget opp mye av artsmangfoldet i planområdet, men det kan finnes fo-
rekomster av rødlistearter eller mindre lokaliteter med naturtyper som ikke har blitt fanget opp.
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Det er utført en målrettet undersøkelse av fremmede arter i planområdet (2019-20) og det er
gjort vurderinger av hvilke arter som krever spesiell håndtering. Funn av arter som krever
spesiell håndtering er målt inn med høy nøyaktighet og markert fysisk i terrenget. Terrateknikk
har i to delrapporter (2015 og 2018) vurdert bekker og vannforekomster i planområdet, og
oppdatert informasjon om fiskeførende strekk, vandringshindre og foreslått tiltak. Det er også
gjort enkle, viltfaglige registreringer underveis. Sommeren 2019 er det foretatt en vurdering av
vilttrekk langs tilførselsveien mot sør av Terrateknikk. Det er vilttrekk som krysser tilførsels-
veien sør. Terrateknikk har registrert vilttrekk gjennom feltundersøkelser. Det er avholdt møte
med jakt- og grunneierlag for å fremskaffe informasjon om jakt og vilttrekk i området. NIVA har
startet referanseundersøkelser av tilstanden i vann og bekker i området, ved bruk av standar-
diserte analyser av fysisk-kjemiske og biologiske parametere. Hæhre har utført innledende
kartlegginger om drikkevannskilder. Det er registrert en drikkevannsbrønn i potensielt influ-
ensområdet. Vannkvaliteten kartlegges før anleggsstart. YM-planen som skal følge regule-
ringsplanen vil gi føringer for miljøaspektene ved gjennomføringen av anleggsarbeidet. På
bakgrunn av tidligere kjent informasjon og overnevnte nye undersøkelser, anses kunnskaps-
grunnlaget om naturmangfoldet og virkning av tiltakene som godt.

§ 9 Føre-var-prinsippet

Det er gjort et omfattende kartleggingsarbeid for å ha nok informasjon i forkant av planarbei-
det, og det eksisterer et solid kunnskapsgrunnlag på fagområdene som er aktuelle i prosjektet.
Det anses som godt dokumentert hvor det finnes naturmiljø som kommer i konflikt med vei-
anlegget. «Føre-var-prinsippet» kommer ikke til anvendelse, da kunnskapsgrunnlaget er vur-
dert som godt.

§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belasting

Det foreligger et godt grunnlag for å vurdere innvirkningene på de hovedtypene av økosyste-
mer som berøres; skoger, kulturmark, myr og ferskvannsforekomster. Naturtypene som helt
eller delvis ødelegges av tiltaket, samt tilstøtende planer, er i hovedsak edelløvskoger. Den
regionale utbredelsen trues ikke av disse inngrepene, siden denne naturtypen er ganske van-
lig i området. Registreringene som er gjort i dette prosjektet er delt med det parallelle oppdra-
get områderegulering for Sandnesheia boligområde. C-lokalitet ved Vikebakken går antakelig
tapt ved utbygging av Sandnesheia boligområde. Øvrige naturtyper skal forsøkes bevares i
utbygging av Sandnesheia. Dette gir noe økt belastning, men samlet belastning er likevel vur-
dert å være akseptabel. Forurensning vil ha en negativ effekt på naturmangfoldet, både i umid-
delbar nærhet til tiltaket og som følge av partikkelspredning med luft og vann.

Det vil i anleggsfasen bli masseutskiftning av flere myrområder, hvor det organiske innholdet
fjernes og erstattes med egnede steinmasser. I denne tiden vil det antakeligvis forekomme
perioder med økt partikkelinnhold i vannforekomstene som renner gjennom området eller på
annen måte står i kontakt med vann som renner gjennom utskiftingsområdet. Det skal gjøres
tiltak for å begrense denne forurensningen så mye som mulig. Hvilke metoder som egner seg
best i hvert tilfelle skal avklares nærmere før arbeidet settes i gang. Siltgardiner og sedimen-
tasjonsbasseng er aktuelle alternativer. Det vil kunne bli masseutskifting av myr ved Olavsheia
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og Koppermyra. Ingen av myrene som skal masseutskiftes er definert som naturtypelokaliteter
gjennom undersøkelsene, men kan inneholde elementer av naturtyper som er rødlistet.

Det vil under anleggsarbeidet kunne bli noe økt belastning på vannforekomstene med noe økt
partikkelinnhold. Dette vil være for korte perioder under anleggsarbeidene. Inngrep i naturty-
per er hovedsakelig i edelløvskog og det er vurdert at den regionale utbredelsen ikke trues av
disse inngrepene. På bakgrunn av dette, er samlet belastning vurdert å være akseptabel.

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver

Tiltak som skal virke forebyggende eller avbøtende på skaden som oppstår i forbindelse med
veibyggingen skal belastes tiltakshaver i anleggsfasen. Dette inkluderer tiltak som skal gjen-
nomføres i henhold til YM-plan, overvåkingsprogram for vannforekomster, og plankart/regule-
ringsbestemmelser. I praksis innebærer dette blant annet tiltak for å hindre forurensning, tiltak
for å kompensere for leveområder for planter og dyr, forhindre spredning av fremmede arter,
og vannprøver og annen overvåking. Andre kostnader kan være revegetering av kantvegeta-
sjon langs berørte vassdrag. Dersom det blir nødvendig med oppfølgende tiltak i driftsfasen,
skal også disse tiltakene belastes eier(e) av veianlegg.

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.

Det er gjort omfattende vurderinger av hvordan miljøverdier i størst mulig grad kan ivaretas
gjennom veibyggingsprosjektet. Viktige naturtyper er lokalisert. Deretter er veitrasé og an-
leggsområder lokalisert slik at minst mulig av naturtypene vil bli berørt. Forurensning skal be-
grenses ved bruk av anerkjente metoder, og overvåkingsprogrammet er i tråd med oppdaterte
veiledere som er utarbeidet i forbindelse med vannforskriftsarbeidet. Det er beskrevet gode
driftsmetoder for å redusere risikoen for spredning av fremmede skadelige arter.

Det vil blir laget stedsspesifikke tiltaksplaner og komme myndighetskrav gjennom vilkår i tilla-
telser. Tillatelser etter forurensningsloven vil inneholde grenseverdier for miljøgifter.

Dette vurderes som tilstrekkelig for en god bevaring av miljøverdier i prosjektet.

 Vurderinger etter vannforskriften

§ 4 Miljømål for overflatevann: 

Den planlagte veibyggingen vil ikke krysse sårbare vannforekomster, og vil ikke medføre fy-
siske inngrep i bekker med verdi for fisk. Veitraséen vil krysse enkelte små bekker, men disse
er små og ligger i generelt i bratt terreng. Bekkene er sannsynligvis for små til å ha års sikker
vannføring, og har liten verdi for fisk og annet biologisk mangfold.

Vannforekomstene som har sitt nedbørsfelt innenfor planområdet kan likevel bli indirekte be-
rørt, ved at de får økt fare for forurenset avrenning, både i anleggsperioden og driftsfasen.
Hele veitraseen ligger innenfor nedbørsfeltet til nedre del av Mandalselva. Det forventes at
forurensningsmyndighetene vil sette strenge krav til utslipp i anleggsfasen og driftsfasen, og
at vannforekomstene overvåkes med tanke på forurensing. Det vil bli gjort avbøtende tiltak for
å begrense og forhindre forurensning til omkringliggende vannforekomster. Det forventes ikke
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at vannforekomstene vil få varig redusert tilstand som følge av forurensning fra anleggs- og
driftsfasen.

Ut fra at prosjektet ikke vil medføre fysiske inngrep i bekk, og under forutsetning av at det
gjøres tilstrekkelige tiltak for å forhindre og begrense forurensning, vil ikke veibyggingen med-
føre forringelse av vannforekomstene. Planen er dermed i tråd med vannforskriftens § 4.

 Kulturarv

Planområdet består i dag av mer eller mindre åpne kulturlandskap mot Mandalselva, adskilt
av større og mindre skogsbevokste heier. Området karakteriseres av blandet, spredt bebyg-
gelse, hvorav en rekke gårdstun med eldre bygninger utmerker seg.

Planområdet strekker seg gjennom et område med en forholdsvis rik forekomst av fornminner,
fra et vidt spekter av ulike tidsperioder. Både yngre steinalder, bronsealder, og jernalder fore-
kommer på Nedre Ime. Bosetningsaktiviteten i bronsealder ser her ut til å ha vært spesielt
stor. Også i Vik har man funnet bosetningsspor fra både bronsealder og jernalder. På Lang-
åsen ligger det videre en rekke spor av et militært anlegg fra andre verdenskrig.

 Dispensasjon for automatisk fredete kulturminner

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet er det oppfylt krav om arkeologiske registreringer
innenfor planområdet, hvor det er gjort funn av en rekke automatisk fredete kulturminner. Til
sammen vil fire automatisk fredete kulturminner som berøres av plantiltaket i anleggs- og
driftsfase, måtte dispenseres og graves ut i sin helhet. Dette gjelder Askeladden ID 170377,
170420, 230292 og 230301.

Det automatisk fredete kulturminnet Marnarkrysset med ID 229821 befinner seg utenfor plan-
området, og vil ikke bli berørt av tiltaket.

 Virkninger

Tiltakets skjæringer og fyllinger medfører inngrep i det overordnede kulturlandskapet. Planen
innebærer en dyp skjæring gjennom Langåsen. Dette medfører at deler av krigsminnelokali-
teten på Langåsen vil bli ødelagt. Planbestemmelsene inneholder rekkefølgekrav om kartleg-
ging/dokumentasjon av to av enkeltminnene som blir ødelagt i forkant av fjerning. Deler av
den største konsentrasjonen av enkeltminner på vestre del av krigsminnelokaliteten Langåsen
vil ikke bli berørt, og vernes med hensynssone for å forhindre skade i anleggsfasen. Selv om
deler av lokaliteten vil forbli fysisk uberørt av planen, vil endringen av landskapet likevel for-
ringe kulturmiljøets lesbarhet og kontekst.

De automatisk fredete kulturminnene ID 139673, 139674 og 230260 vil ikke bli berørt av pla-
nen. Kulturminnet med ID 230260 er regulert med båndleggingssone H730 for å forhindre at
det blir berørt i anleggsfasen. De to andre blir liggende delvis innenfor midlertidig anleggsom-
råde, og ivaretas under #91_4 med tilhørende bestemmelser.

Gårdsmiljøene Vik, og Nedre Ime vil bli berørt i anleggsfasen. En vil benytte seg av eksiste-
rende veier ved Vik, og forutsatt at det ikke vil bli gjort endringer på disse veiene, er tiltaket
vurdert til å bare ha noe negativ virkning. Gårdsmiljøet Nedre Ime vil påvirkes fysisk i
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anleggsfasen, ved at en skal ha adkomstvei tett på bygningene på gnr. 40/598. Miljøet vil også
få nærføring av tiltaket i driftsfase. Videre innebærer tiltaket at det blir lagt deponimasser ne-
denfor Langåsen i sør hvor grunnen vil heves og matjorden deretter tilbakeført. Dette vil føre
til at det blir en større høydeforskjell mellom kulturmiljøet på Ime og den dyrkede marken som
hører til. Dette vil bidra til å forringe kulturlandskapet og gårdsmiljøet på Nedre Ime. I tillegg
vil miljøet sin kontekst blir forringet i både anleggsfase og driftsfase.

Figur 4.11 Figuren viser registrerte kulturminner og kulturmiljø. (Kilde: Hæhre)
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 Naturressurser

 Skog og jordbruk

Jordbruksarealene i planområdet brukes hovedsakelig til grasdyrking for kjøtt- og melkepro-
duksjon. På strekningen Greipsland til Ime er det ca. 87,5 daa fulldyrka jord og 20,0 daa inn-
marksbeite som inngår i reguleringsplanens varslingsområde. Innenfor det regulerte veianleg-
get er det ca. 32 daa fulldyrka jord og ca. 8,0 daa innmarksbeite som omdisponeres.  Det er i
hovedsak fem driftsenheter som bli berørt.

Matjord som beslaglegges av veitiltaket skal benyttes til jordforbedring. Det skal utarbeides
en matjordplan som skal redegjøre for håndtering og etterbruk av all matjord. Planen skal
ivareta en etterbruk av all matjord i tilstandsklasse 1 jf. Miljødirektoratets veileder TA
2553/2009. Matjordplanen utarbeides i samarbeid med kommunen. Kommunen skal god-
kjenne planen.

Det pågår gjengroing av beiteområder og mindre teiger i planområdet. Det vil ikke bli aktuelt
å ta vare på jordsmonnet for gjenbruk til jordbruksformål på areal som er gjengrodd av hensyn
til planterøtter og trevirke i massene.

Utover skog og viltressurser er det dyrka mark ved Koppermyra og sør og nord for Langåsen
på Ime. Det mørke sjiktet med moldholdig sandjord ved Ime har en mektighet på 30-40 cm og
bør prioriteres for gjenbruk på matjordareal. Det er i tillegg noen mindre myrjordsarealer, med
varierende omdanningsgrad. Flere av arealene bærer preg av begynnende gjengroing og dår-
lig vedlikeholdt drenering.

Veitiltaket berører noen eksisterende driftsveier for landbruket. Disse vil enten bli omlagt eller
innløst.



Planbeskrivelse Detaljregulering for tilførselsvei Greipsland – Ime
PlanID: 4205-201906     Saksnr: 20/03445

55

Figur 4.12 Kartet viser hvor mange m2 fulldyrket jord og innmarksbeite som inngår i det regulerte planområdet.
(Kilde: Hæhre)
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Figur 4.13 Kartet viser hvor mange m2 fulldyrket jord og innmarksbeite som blir berørt av veiareal i tiltaket (markert
med blått) innenfor det regulerte planområdet. (Kilde: Hæhre)
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 Vannressurser, grunnvann, innsjøer og vassdrag

Det er registrert 5 grunnvannsbrønner i influensområdet, dvs. området ca. 200 meter på utsi-
den av reguleringsplanens varslingsgrense. Øvrige registrerte grunnvannsbrønner ligger uten-
for influensområdet. Disse brønnene er registrert ved befaringer hos grunneierne.  Vannkva-
liteten i brønnene innenfor influensområdet er undersøkt med vannprøver for å vurdere nå-
værende kvalitet på brønnene, og om de vil kunne bli påvirket av anleggsarbeidene.

I NGUs nasjonale løsmassedatabase er det kun antatt at det er store grunnvannsressurser
på Ime på bakgrunn av breelvavsetinger. Temaet er utredet i konsekvensutredningen til kom-
munedelplanen, og det er konkludert med at grunnvannsressurser i løsmasser er av mindre
godt potensiale på grunn av leirholdige avsetninger under sanden som er en barriere for
grunnvannet. Mandalsområdet er tett bebygd, noe som bidrar til å svekke grunnvannsinteres-
sene betydelig. Det er identifisert og kartlagt flere grunnvannsbrønner som utnytter potensialet
i dag.

Det er utarbeidet beredskapsplan for brønner til oppfølging av de registrerte grunnvannsres-
sursene.

 Luftforurensing

 Driftsfasen

Det er utarbeidet luftsonekart for delstrekningene i planområdet som viser utstrekning av gul
og rød luftforurensningssone i henhold til retningslinjen T-1520.

Spredningsberegningene tyder på at ingen eksisterende boliger eller annen arealbruk som er
følsom for luftforurensning etter T-1520 vil være berørt av luftforurensningssoner. Ny rundkjø-
ring med tilhørende luftforurensningssone vil ikke berøre Ime skole.

Vedtatt områderegulering på Sandnesheia innebærer nye boligfelt i nærheten av planlagt tun-
nel. Hver tunnelmunning tilknyttes en luftforurensningssone som strekker seg opptil 20 meter
vinkelrett fra veikanten langs en strekning på ca. 140 meter fra tunnelmunningen. De berørte
områdene vil omfatte kun veikant, og ikke områder regulert til uteoppholdsareal og bolig.

Tiltak mot luftforurensning i driftsfasen vil ikke være nødvendig.
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Figur 4.14 Figuren viser konsentrasjon av luftforurensning (NO2). (Kilde: Hæhre)

Figur 4.15 Figuren viser konsentrasjon av luftforurensning (PM10). (Kilde: Hæhre)
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 Anleggsfasen

I anleggsfasen reguleres eventuelt støvutslipp fra sprengning og knusing av masser av for-
urensningsforskriften kapittel 30. Dersom knuseverk skal etableres i underkant av 500 meter
til nærmeste nabo gjelder krav til måling av støvnedfall. Avbøtende tiltak mot støvflukt i an-
leggsfasen foreslås.

 Forurenset grunn

Innledende kartlegging viste mistanke om noe forurensing fra nåværende E39 ved Ime. Det
er utført miljøtekniske grunnundersøkelser for forurenset grunn i 2019. Det ble påvist forurens-
ning tilsvarende tilstandsklasse 2 i toppmassene i to prøvepunkter ved Ime. I tillegg ble det
tatt en prøve av matjord mellom Ime skole og Langåsen for sjekk av pesticider. Denne prøven
var ren.

Det er utarbeidet tiltaksplan med analyseresultater der videre håndtering av forurensede mas-
ser blir anvist. Tiltaksplan er også ivaretatt og omtalt i ytre miljøplanen (YM-planen). YM-pla-
nen er sikret i reguleringsbestemmelsene.

 Klimagassberegninger

Det er et mål i Nasjonal transportplan (NTP) og for Nye Veier å redusere klimagassutslipp.
Nye Veier har et overordnet mål i sin portefølje om 40 prosent reduksjon i klimagassutslipp
ved bygging av infrastruktur innen 2030, og 75 prosent reduksjon i driftsfase i samme peri-
ode.  Nye Veier utfordrer entreprenøren til å velge materialer og metoder som gir redusert
klimagassutslipp. Det vil bli årlig rapportering i dette prosjektet, og Nye Veier vil følge opp
entreprenør for at prosjektet bidrar til å oppnå overordnede klimamål.

Klimagassbudsjettene for veistrekningen E39 Mandal øst – Mandal by ble oppdatert i april
2020. Oppdateringen gir økt sammenlignbarhet for de to klimagassbudsjettene, i tillegg til at
det er en kvalitetssikring av mengder og beregnede klimagassutslipp for strekningen.

Tabell 4-2: Hovedresultater for klimagassbudsjettene for E39 Mandal øst – Mandal by. Tall i tonn CO2-ekvivalen-
ter.

Versjon Livsløpsfase

Materialproduksjon og utbygging Drift og vedlikehold Totalt

Kommunedelplan

(tonn CO2e)
47 628 13 738 61 366

Reguleringsplan

(tonn CO2e)
40 822 12 270 53 092
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Fra kommunedelplan til reguleringsplan er det en reduksjon på 14 % fra materialproduksjon
og utbygging og 11 % over en driftsperiode på 40 år. Totalt for prosjektet er det beregnet
reduksjonen så langt på 13 %.

Figur 4.16 Klimagassutslipp for E39 Mandal øst – Mandal by (Kilde: Nye Veier)

Klimaberegningene viser postene hvor man har størst potensiale til å redusere klimabelast-
ningen. For byggefasen er de klart største postene knyttet til sprengning, diesel, asfalt og
betong. For driftsfasen er elektrisitet og asfalt de største postene. Disse postene vil følges opp
i videre prosjekteringen og anleggsgjennomføring å redusere klimagassutslipp.

Det er utført egne klimagassberegninger for myr i prosjektet. Myrer, dersom de er uberørte,
binder mer karbon enn de slipper ut og er dermed med på å minske klimagassene i atmosfæ-
ren.

Basert på kartverk er det gjort en vurdering for dybder. Følgende formel er benyttet for å be-
regne mengden karbon som er lagret i torven: karbonlager = totalt organisk karbon x volum-
vekt x torvdybde x areal.  Dette gir et antall tonn CO2 som kan dannes når torven kommer i
kontakt med luft.
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For kommunedelplanlinjen er det estimert beslag av ca. 90 daa myr, mens for reguleringspla-
nen er det estimert beslag på ca. 62 daa myr. Reduksjonen skyldes at veilinjen er justert ved
blant annet Flegemyra, Viksmyra og nord for Ramsdalen bru. Det medfører at myrområder
berøres i mindre grad og mengdene som skal graves ut dermed blir mindre. For veglinjen i
kommunedelplanen gir dette et utslipp på omtrent 48 000 tonn CO2, og 33 000 tonn CO2 for
veglinjen i reguleringsplanen. Reduksjonen er på 15 000 tonn CO2-ekvivalenter som tilsvarer
rundt 30 %.

Det er viktig å understreke at dette er beregninger på et svært overordnet nivå og det er stor
usikkerhet knyttet til beregnet klimagassutslipp.

 Ytre miljø (YM-plan)

Foreliggende YM-plan er et vedlegg til reguleringsplanen og utfyller denne når det gjelder ytre
miljø, og gir informasjon om hvordan ytre miljø skal sikres gjennom tiltak. Dokumentet skal
være et arbeidsverktøy for totalentreprenørens fysiske aktivitet i anleggsområdet.

Totalentreprenøren har egne systemer og kompetent personell for å sikre at krav i YM-planen
ivaretas. YM-planens tiltaksbeskrivelser tar utgangspunkt i best mulig sikring av naturverdier.
Blant annet gjennom overvåking i vannforekomster skal det dokumenteres om tiltakene virker.
Detaljer omkring gjennomføringen av tiltakene fastsettes av totalentreprenør. Tiltak for å imø-
tekomme målsetninger og lovbestemmelser blir nedfelt i planbestemmelsene og blir dermed
juridisk bindende. YM-planen er et dokument som vil følge prosjektet gjennom utbyggingsfa-
sen hvor den vil bli detaljert ut i forbindelse med prosjektering av veien.

Prosjektet gjennomføres slik at påvirkningen på ytre miljø blir minst mulig. Sentrale fokusom-
råder er:

· Sikre og ivareta omkringliggende områder knyttet til verdifulle naturtyper, kantvegeta-
sjon langs elver, myrer og bekker, leveområder for rødlistede arter m.m.

· Ivareta funksjonsområdene til sårbare arter, eksempelvis hjortevilt og anadrom fisk.
· Sikre korrekt håndtering av fremmede arter.
· Sikre korrekt håndtering av stedegne og tilførte masser.
· Bruke miljøvennlige materialer og jobbe aktivt med å redusere energiforbruket.
· Ivaretakelse av omkringliggende vann og vassdrag.

Godt samarbeid med lokalmiljø, kontraktmedhjelpere og byggherre.

Planen inneholder risikovurderinger og tiltak for følgende temaer:

· Miljørisiko.
· Flom og ras.
· Støy og vibrasjoner.
· Luftforurensning.
· Forurensning av jord og vann.
· Landskapsbilde.
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· Nærmiljø og friluftsliv.
· Naturmiljø.
· Kulturmiljø.
· Energibruk.
· Materialvalg og avfallshåndtering.

 Risiko og sårbarhet

Det er utarbeidet en ROS-analyse for ny tilførselsvei Greipsland – Ime.

Analysen vurderer aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold som følge av planlagt utbyg-
ging og behov for avbøtende tiltak for å ivareta samfunnssikkerhet i planforslaget. Aktuelle
risikoforhold i anleggsgjennomføringen og for ferdigstilt vei er konsekvensvurdert med hensyn
på personskader, stabilitet (skade eller brudd på viktige samfunnsfunksjoner) og/eller materi-
elle verdier (skader på eiendom):

1. Ulykker i forbindelse med tunneldriving
2. Steinsprang og skader fra sprengningsarbeider
3. Trafikkulykker som følge av anleggsvirksomhet
4. Akutt forurensning/forurensning fra anleggsvirksomhet
5. Støv- og støy i anleggsfasen
6. Bortfall av energiforsyning
7. Bortfall av tilgang på vann- og avløpstjenester
8. Flom i Mandalselva / sidevassdrag
9. Overvannsflom
10. Skredhendelser
11. Skog- og lyngbrann
12. Trafikkulykker i dagsone

Ny tilførselsvei inkluderer ny tunnel med lengde ca. 740 m. Etter krav i tunnelsikkerhetsfor-
skriften skal det gjennomføres en egen risikoanalyse av tunnelen. Tunnelen skal sikkerhets-
godkjennes før bygging og før den kan åpnes for trafikk.

I ROS-analysen er det uønskede hendelser tilknyttet henholdsvis anleggsgjennomføring og
trafikkulykker som vurderes å ha høyest risiko. Følgende fem (5) hendelser er vurdert å med-
føre høy risiko for en eller flere konsekvenstyper.

· Trafikkulykker som følge av anleggsvirksomhet
· Bortfall av energiforsyning
· Skog- og lyngbrann
· Trafikkulykker i dagsone
· Trafikkulykker i tunnel

Det er foreslått tiltak for videre oppfølging for alle vurderte hendelser. For hendelser som kan
være aktuelle i anleggsperioden, er det foreslått tiltak som bør følges i videre planer for an-
leggsgjennomføring eller som krav til utførende av arbeidet. For øvrige hendelser bør tiltak
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innlemmes i arbeidet med detaljprosjektering eller i planforslaget - som planbestemmelser,
rekkefølgekrav eller hensynsoner.

På et overordnet nivå vurderes det at risiko for trafikkulykker i seg selv vil reduseres i kommu-
nen, ettersom ny vei og veistandard statistisk sett vil medføre færre uønskede hendelser enn
hva som er tilfelle i dagens situasjon.

Det er ikke funnet noen forhold som tilsier at man ikke skal kunne ivareta samfunnssikkerhet
på en tilstrekkelig måte i planforslaget.

 Eiendomserverv

Grunnerverv (permanent og midlertidig)

Eksisterende eiendommer som avskjæres av tilførselsveien, og øvrige arealer som er nød-
vendig for anleggelse og drift, vil bli gjort til gjenstand for egne eiendomservervsprosesser.
En må sikre at eier av vei har nødvendige rettigheter til å gjennomføre drift- og vedlikehold
og at grunneier ikke foretar tiltak som kan være til hinder for drift. Det innebærer blant annet
også forbud mot bruk av arealet til opplagsplass (for materialer, rundballer mm) som kan ut-
gjøre et problem for sikkerhet. Dette gjelder også tilgangen til nødutgangen ved Sandnes.

Noen midlertidige anleggsveier vil kunne bli benyttet som permanente driftsveier for landbru-
ket.

Bygg som må rives

For å gjennomføre veitiltaket er det ett bygg for dyr/landbruk/lager/silo som må innløses og
rives.

 Omklassifisering av eksisterende veier

På bakgrunn av detaljreguleringen vil det kunne bli behov for omklassifisering av eksisterende
veier.

Det må kjøres en egen prosess på om eksisterende veier skal omklassifiseres som en konse-
kvens av planlagt E39, med tilhørende anlegg. De veien som må vurderes omklassifisert er
nåværende E39 med tilhørende veisystem, og eksisterende fv. 455. Omklassifiseringen vil bli
vurdert i egen prosess mellom de aktuelle veieiere. Ved omklassifiseringen overføres eierska-
pet for veieiendommen.
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Beskrivelse av planforslaget
Med planforslaget menes de reguleringene som er nedfelt i plankart og planbestemmelser.
Bakgrunnen for og formålet med disse reguleringene omtales i dette kapittelet. Planforslaget
bygger både på tiltaket (beskrevet i kapittel 3) og virkninger av tiltaket (beskrevet i kapittel 4).

Planforslaget består av tre plankart, vertikalnivå på grunnen (VN2) og ett vertikalnivå under
grunnen (VN1) med tilhørende planbestemmelser. VN1 inneholder tunnel, nødutgang og kul-
vert med tilhørende formål og hensynssoner.

 Planavgrensning

For å tilpasse dette planarbeidet til områdereguleringen til Sandnesheia boligområde er det
regulert inn de internveiene som kommer i direkte berøring med denne planen. Dette er sam-
leveien fra fv. 455 til Koppermyra og adkomstveien som går i kulvert under tilførselsveien. For
å kunne regulere disse veien har det vært behov for å utvide planområdet, da ved bruk av
områderegulering for Sandnesheia.

Figur 5.1 Figuren viser oversikt over plangrenser, varslingsgrenser og areal utenfor varslet grense (Kilde: Hæhre)
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 Prinsipper for planforslaget

Følgende prinsipper er lagt til grunn for planforslaget:

· Handlingsrommet på veitiltaket med tilhørende anlegg er +1/-1 meter i vertikalt.
· For å sikre tverrforbindelsene uavhengig av utbygging av Sandnesheia er det lagt inn

større handlingsrom for samlevei (o_SKV6), øst for miljøtunnel. For o_SKV6, er
det satt til +2/-7 meter. For adkomstvei o_SKV8 er handlingsrommet på +2/-3 me-
ter.  Grunnen til dette handlingsrommet er at en har mulighet til å komme ned på da-
gens terreng, dersom Sandnesheia ikke blir bygget ut samtidig eller umiddelbart et-
ter tilførselsveien.

· Horisontalt er det langs tilførselsveien med tilhørende anlegg lagt inn 5 meter hand-
lingsrom. 5 meter horisontalt er vist med SKF formål. Regulerte høyder er vist på sen-
terlinje kjøre- og gangvei. Høydene må sees i sammenheng med handlingsrommet.

· Langs samle- og adkomstveier fra Sandnesheia er det ikke lagt inn 5 meter handlings-
rom i form av o_SKF. Her er handlingsrommet sikret i bestemmelsen med at en kan
justere veilinja innenfor samferdselsområde.

· Det er lagt inn handlingsrom rundt alle bestemmelsesområder i #2, BE=energianlegg
(VN1), H= Kollektivholdeplass, K= kulvert, R= rensebasseng, S= støy og P= Tunnel-
portal. Bestemmelsesområdene er tilpasset veitiltaket og følger handlingsrommet på
veitiltaket.

· Det er veitiltaket, tilførselsveien med tilhørende anlegg og kryssende internveier fra
Sandnesheia som reguleres.

· Arealer som ligger på utsiden av veitiltaket, men på innsiden av kommunedelplanen
Dølebro – Livold, blir det vist med LNFR formål (L), BA5 (Ime) eller er utelatt fra regu-
leringen (Ime).

· Annen veigrunn – Grøntareal (SVG) er brukt over bakken (VN2). SVG er lagt inn med
skråningshelning i fylling 1:3 pluss 10 meter og i bergskjæring 3:1. pluss 15 meter
langs tilførselsveien.

· Langs samleveien er det lagt inn annen veigrunn- teknisk anlegg, o_SVT på 10 me-
ter eller 1 meter fra bunn fylling fra reguleringsgrensen til kjørevei og gang- sykkelvei,
med unntak fra bolig tomten ved fv 455, der annen veigrunn er lagt til byggegrensen,
dvs. 8 meter fra formålsgrensen til kjørevei.

· Arealer innenfor planen, som ligger på utsiden av veitiltaket men på innsiden av om-
rådereguleringen for Sandnesheia, reguleres til midlertidig område BA7. Det betyr at
områdene kan bygges ut i henhold til områdereguleringen, etter at midlertidigheten
utgår.

· Der byggegrensen avgrenser byggetiltaket utenfor annen veigrunn, er formålene mel-
lom o_SVG og byggegrense hentet fra områderegulering for Sandnesheia med noen
justeringer.

· Der det kun behov for midlertidig bygge- og anleggsområder er dette vist med #91_4
med bebyggelse og anlegg (BA) som underliggende formål.

· Adkomst til nødutgang og videre til kjørbar vei sikres via o_SGG1, f_SGS2 og bestem-
melser til SVG10. Tunnel-/veieier må ha rettigheter for å drifte og vedlikeholde ad-
komsten til nødutgang, dette sikres i bestemmelsen.
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· Permanente deponi på utsiden av veitiltaket reguleres med bestemmelsesområde #4
og angis med maks kotehøyde på plankart og i bestemmelser.

· Det er lagt inn to områder for mulig offentlig energianlegg (BE), ett i friluft og ett i tun-
nelen, begge med krav om maks en etasje og BRA på 150 m2.

· Det er midlertidig plangrense som vises i plankartene. Etter at anlegget er ferdigstilt
trekkes plangrensen tilbake, #91 og BA områdene utgår da fra permanent plankart.

· Planforslaget er tilpasset reguleringsforslag for Marnarkrysset.

 Tilpasning til områdereguleringen på Sandnesheia
Bruk av midlertidige formålet BA er med på å sikre at områdereguleringen for Sand-
nesheia boligområde fortsatt skal gjelde.
Deler av samleveien og en av adkomstveiene i det planlagte boligområdet i Sandnesheia er
en del av planforslaget.

Samleveien skal gå fra dagens fv. 455 ved Vik til Koppermyra. Samleveien reguleres som vei-
klasse Sa2 i henhold til Lindesnes kommunes veinormal og dimensjoneres for buss. 
Adkomstvei fra samleveien ca. 200 m øst for fv. 455 og gjennom kulvert under tilførsels-
veien. Adkomstveien reguleres som veiklasse A2 i henhold til Lindesnes kommunes veinor-
mal og dimensjoneres for lastebil. 

Ved å ta inn noen av internveiene til Sandnesheia, sikrer en sammenheng og praktisk an-
leggsgjennomføring mellom begge prosjektene.

 Midlertidig arealbruk

Planforslaget omfatter både arealer som skal brukes permanent og midlertidigarealer som kun
skal benyttes i anleggsperioden.

I områdene merket med BA skal underliggende plan gjelde. Inntil midlertidig bygge- og an-
leggsområde #91_4, #91_6 og #91_7 opphører kan det ikke det igangsettes tiltak som er i
strid med veitiltaket som skal etableres. Dersom det vedtas en ny underliggende plan, vil dette
ikke ha betydning for bestemmelsesområde for midlertidig bygge- og anleggsområder. Innen-
for BA områder reguleres kun midlertidig bygge- og anleggsområder. Eventuelle hensyns som
skal tas i det midlertidige BA områdene skal fremgå av anleggsplan.

Det er lagt inn #91 over regulert samlevei med tilhørende anlegg, siden man ikke skal erverve
grunn og ferdigstille samleveien, for å kunne bygge tilførselsveien. Det er kun behov for an-
leggsvei i samme trase som samleveien.  Anleggsveien vil bli bygget i samme trase
som den planlagt samleveien.
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Tabell 5-1 Tabellen viser oversikt over gjeldende og pågående planer innenfor BA-formålene.

Nr.  Formål  Plannavn (gjeldende plan) PlanID  Vedtaksdato

1 BA1 Regulering: Skinnes Ime II 1002_37 23.12.1974

2 BA2 Detaljregulering for E39 Nedre Ime, trafikksikker-
hetstiltak

1002_37B 06.09.2007

3 BA3 Detaljregulering for Holumsveien med gang-/syk-
kelvei (Kanten til Vik)

1002_201302 04.09.2014

4 BA4 Kommuneplanens arealdel 2018-2030 (Mandal) 1002_201815 31.01.2019

5 BA5 Kommunedelplan for E39 Døle bru - Livold 1002_201508 18.06.2015

6 BA6 Detaljregulering for E39 Mandal øst - Greipsland 1002_201810 05.09.2019

7 BA7 Områderegulering for Sandnesheia 1002_201406 28.11.2019

8 BA8 Kommunedelplan for Mandalselva 1002_KP1 16.09.2010

 Sikringssoner (H100) og fareområder (H300)

Rundt tunnel og nødutgang er det to sikringssoner, en restriksjonssone og en sikkerhetssone.
For tunnelen er restriksjonssonen er 50 meter rundt hele målt fra handlingsrommet/justerings-
sonen og sikkerhetssonen er 15 meter fra handlingsrommet/justeringssonen. Rundt nødut-
gangen er restriksjonssonen, 40 meter rundt hele målt fra handlingsrommet/justeringssonen
og sikkerhetssonen er 10 meter fra handlingsrommet/justeringssonen.  Alt areal over tunnelen
og nødutgangen ligger innenfor restriksjonssonene, men tegnes bare ut på vertikalnivå under
grunnen (VN1) på grunn av BA område over tunnel/nødutgang.

Sikringssonene (H190) har egne bestemmelser på hva som er tillat. Det lagt inn åpning i en
bestemmelsene til midlertidig bygge- og anleggsområder (#91_6 og #91_7) som tillater at det
utføres grunnarbeid til fremtidig boligområde over tunnel/nødutgang før det settes trafikk på
veien. Det legges opp til at det kan etableres deponi og adkomstvei for Sandnesheia over
miljøtunnelen. Arealet over og minimum 15 meter til siden for miljøtunnelen reguleres til annen
veigrunn, og alle tiltak må godkjennes av veieier.
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Figur 5.2 Oversikt over sikrings- og restriksjonssoner i planområdet. (Kilde: Hæhre)

Figur 5.3 Figuren viser et lengdesnitt på sikrings- og restriksjonssoner for tunnel (Kilde: Hæhre)
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Figur 5.4 Figuren viser sikrings- og restriksjonssone for tunnelen (til venstre) og nødutgang (til høyre). (Kilde:
Hæhre)

Dagens fareområder er registret i plankartet. Det er to mindre områder for ras- skredfare
(H310) og noen kryssende høyspentlinjer (H370).

 Hensynssoner (H500) og båndlegging etter annet lovverk (H700)

 Hensynssoner og båndleggingssoner for kulturminner

I tillegg til Langåsen foreslår planen fem områder med hensynssoner for kulturminner,

Tabell 5-2 Regulerte løsninger for kulturminner og -miljø i planen. (Kilde: Hæhre)

Vik gnr/bnr 48/1, 48/2, 48/4, 201/3 Regulert til #91 med tilhørende bestemmelser for hensyn til kul-
turminner og -miljø.

Sandnes gnr/bnr 47/2, 47/7 Regulert til #91 med tilhørende bestemmelser for hensyn til kul-
turminner og -miljø.

Jåbek gnr/bnr 37/3 Det automatisk fredete kulturminnet ID 230260 vernes ved
båndleggingssone H730.

Langåsen/Kanten gnr/bnr 40/11 Enkeltminne 2, 3 og 10 for krigsminnelokaliteten (ID 111097).
Regulert til #12 Anleggsvei. Det skal gjøres sikkerhetsvurde-
ringer for gjennomføring i anleggsfasen.

Enkeltminne 15 og 16 på samme lokalitet er regulert til #12 med
rekkefølgekrav om dokumentasjon av kulturminnet sør fjerning.

Langåsen gnr/bnr 40/11, 40/67 Krigsminner på vestre toppen av Langåsen er avsatt til hensyns-
sone bevaring (H570).
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 Hensynssoner og båndleggingssoner for naturmangfold

Tabell 5-3 Tabellen viser oversikt over bevaring av naturmiljø som vises i plankartet (Kilde: Hæhre)

Kode i plankartet Naturtype Navn /hvor Verdisetting  

 BA7/ o_SVT Rik edelløvskog Vikebakken   Lokalt viktig 

 BA7 Rik edelløvskog Sandnes øst   Lokalt viktig 

 BA7/ o_SVT Store gamle trær Koppermyra Viktig

 BA7 Potensiell amfibiedam Sandnesheia  Ikke verdisatt

 H560_1 og H560_2  Rik edelløvskog Berge V  Viktig 

 H560_3 og H560_4   Rik edelløvskog Langåsen  Viktig 

Tabell 5-4 Tabellen viser oversikt over båndlegging av naturmiljø som vises i plankartet. (Kilde: Hæhre)

Kode i plankartet Plassering i formål Tre bevares

H720_1 LNRF Ja

H720_2 LNRF Ja

H720_3 LNRF Ja

 Hensynssoner for friluftsområder
Noen eksisterende turforbindelser i planområdet vil bli brutt som følge av tiltakene i planfor-
slaget. På grunn av områdereguleringen for Sandnesheia boligområde, som kommer til å er-
statte de flest turveiene i området, reguleres det ingen turveier i denne detaljreguleringen.
Tverrforbindelsen for gående, på tvers av tilførselsveien, er sikret gjennom fortau i kulvert og
gang-/ sykkelvei over miljøtunnel. 

Det er vurdert om noen av de planlagte turveiene i områdereguleringen for Sandnesheia skulle
reguleres inn i denne planen. Pågrunn av kupert terreng og handlingsrommet som ligger rundt
disse turveienei områdereguleringen, er det valgt å ikke ta disse med.Turveiene er ikke pro-
sjektert og kan ikke prosjekteres før det er foretatt detaljregulering av boligfeltene som turvei-
ene skal knytte sammen. En planlagt turvei ligger over o_SVG5, den er sikret gjennom be-
stemmelsene. En annen av turveiene kan ikke bygges på grunn av tunnelens plassering.  

Planforslaget legger opp til at eksisterende lekemuligheter på Langåsen kan opprettholdes.
En eventuell reduksjon i friluftsområdet kompenseres.

Oversikt over områder for hensynssone for friluftsliv i plankartet:
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Kode i plankartet Type Grunnlag/hensikt

H530_1 Område Friområde (kommuneplanen)

H530_2 Område Lekeområde (eksisterende)

 Rekkefølgebestemmelser

Rekkefølgekravene er organisert med utgangspunkt i tre prosjektfaser: hva som må gjøres før
anleggsarbeidet kan igangsettes, hva som skal være klart før det kan settes trafikk på veien
og hva som må være innen et år etter at veianlegget åpner.

 Dokumentasjonskrav

Før anleggsarbeidet kan igangsettes skal det fremlegges dokumentasjon som sikrer verdier i
berørte områder på en god måte.

 Byggegrense

Det er avklart med Statens vegvesen å bruke 30 meter byggegrense til senterlinje vei. Siden
det er et handlingsrom på 5 meter på hver side er byggegrensen lagt inn på plankartet med
avstanden 35 meter fra senterlinje. Bestemmelsene åpner for at permanent byggegrense blir
30 meter fra senterlinje vei når veien er ferdig bygd. Ved Ime skole er det lagt inn byggrense
på 12 meter fra reguleringsformålet kjørevei, denne byggegrensen ligger i formålsgrensen
mellom SVG og BA5 og kommer ikke tydelig frem på plankartet.

Byggegrense langs samle- og adkomstveien er satt til 8 meter fra formålsgrensen kjørevei el-
ler 4 meter fra formålsgrenser gang- /sykkelvei.

 Eierform

Det er lagt inn offentlig, felles eller annen eierform i plankartet. De fleste samferdselsformål
ligger som offentlig eierform med unntak av Annen veigrunn – teknisk anlegg (SVT), som
ligger i restriksjonssonen til tunnel og nødutgang. SVG10 og SVG11 er deponiområder og
regulert til andre formål i Sandnesheia planen. Her viser bestemmelsene til planen. Normalt
eier veieier kun sikringssonen rundt tunnelen. Det er viktig at tunnel-/veieier har kontroll på
området over miljøtunnelen. Dette arealet er derfor regulert til offentlig annen veigrunn –
grøntareal (o_SVG).

Gang-/ sykkelveien som områdereguleringen til Sandnesheia boligområde har fra fv. 455, er
delvis tatt inn i planen fra adkomst ved nødutgang til boligområdet. Denne er lagt inn med
eierform «felles», med tilhørende bestemmelser.

 Detaljregulering som grunnlag for byggesak

Planmaterialet med vedlegg viser plassering, utstrekning, høyder og utforming/materialbruk
for ulike tiltak innenfor planområdet i tekniske tegninger. Disse avklaringene innebærer at
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planens nevnte tiltak er «detaljert avklart» i plansaken for oppføring/etablering uten ytterligere
byggesak, jf. SAK10 § 4-3 første ledd bokstav a).

Plankart- og planbestemmelser gir rom for å justere veilinje og skråningsutslag (fyllinger og
skjæringer) vertikalt og horisontalt i byggefasen.

Der veianlegget ikke er detaljert avklart i planen, vil reglene om søknadsplikt gjelde, jf. SAK10
§ 4-3 første ledd bokstav a) annen setning.

Lindesnes kommune har påpekt at det vil være opp til byggesaksmyndighet, å vurdere hva
som er detaljert godt nok for å unnta søknadsplikt.
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Alternative løsninger som er vurdert

 Trasé uten tunnel og direkte påkobling til Tregdeveien

I vedtatt kommunedelplan og i planutvalgets vedtak til oppstartsvarselet fra 22. august 2018
(pkt.1), ble Nye Veier bedt om å vurdere alternativer som koblet tilførselsveien til Tregdeveien.
Hensikten var å lede tungtrafikk fra næringsområder på Jåbekk og Strømsvika mer direkte til
tilførselsveien.

I første del av planprosessen for hele strekningen E 39 Mandal øst – Mandal ble det sett på
ulike muligheter både innenfor og utenfor planområdet. I mulighetsstudien ble det konkludert
med at de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativene lå utenfor dagens planav-
grensning. Nye Veier besluttet derfor å gå videre med en løsning øst for Sandnesheia.

I møte i planutvalget i Mandal den 27. februar bestemte et politisk flertall seg for å legge om-
råderegulering for Sandnesheia ut på høring og offentlig ettersyn.  Reguleringsplanen for
Sandnesheia var i konflikt med en mulig tilkomstvei mot Tregdekrysset. Planutvalgets vedtak
innebar også at det ikke lenger var realistisk å få politisk flertall for Nye Veiers løsning. Arbei-
det ble dermed ikke videreført.

Figur 6.1 Skissen viser at en eventuell direkte kobling mellom tilførselsveien og Tregdeveien ville ha ligget langt
utenfor kommunedelplanens avgrensning (avgrensning vist med blå stiplet strek). (Kilde: Hæhre)

 Rundkjøring nord for Langåsen

I løpet av planprosessen har Nye Veier vurdert plassering av rundkjøring for tilkobling av nå-
værende E39 med planlagt ny tilførselsvei nord for Langåsen (se figur 6.2).

I daværende Mandal bystyre 13.06.2019 ble innbyggerinitiativet “Nei til rundkjøring foran Ime
skole” behandlet med følgende vedtak: «Det vises til at lovforarbeidene og lovkommentaren
til kommunelovens § 39a, som angir at dersom et innbyggerforslag knytter seg til et pågående
planarbeid, så bør innspillet vurderes i selve planarbeidet. Innbyggerforslaget «Nei til rundkjø-
ring foran Ime skole», og innholdet i dette, vurderes derfor som et eget innspill i detaljregule-
ring for tilførselsvei fra Greipsland til Ime.» I det samme bystyremøtet ble det fremlagt en
skisse som viste rundkjøring nord for Langåsen.
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Rundkjøring nord for Langåsen er sammenlignet med kryssløsning som vist i kommunedel-
planen. Rundkjøring nord for Langåsen har ingen fordeler sammenlignet med rundkjøring
foran Ime skole. Den vil gi markante inngrep med høye skjæringer og medfører et stort mas-
seoverskudd (ca. 85 000 m3) som må transporteres ut av prosjektområdet. Veien medfører
betydelig lengre avstand for beboere som skal i østgående retning. Konsekvensen gir bety-
delig høyere CO2-utslipp. Høyspentanlegg og tilleggsutgravinger av kulturminner fører til høy-
ere kostnader. På skolens uteoppholdsareal blir støysituasjonen og luftkvaliteten tilnærmet lik
uavhengig av om rundkjøringen plasseres nord eller sør for Langåsen. For boligeiendommer
er det i sum samme antall boliger som har støy over grenseverdien. Det må i tillegg bygges
160 meter lenger vei med tilhørende merkostnader. På bakgrunn av disse vurderingene ble
arbeidet med rundkjøring nord for Langåsen avsluttet.

Figur 6.2 Alternativ veilinje med rundkjøring nord for Langåsen (Kilde: Hæhre)

 Tunnel på ca. 490 meter

I løpet av planprosessen er det vurdert en tunnel på ca. 490 meter.

Fordelene med alternativet er at det faller utenom normalkrav som stilles til tunneler med
lengde over 500 meter. Tunnelen får midtrekkverk og dermed økt trafikksikkerhet. En kort
tunnel kan ligge høyere i terrenget og reduserer risikoen for oppsamling av vann i tunnelen
ved f.eks. eventuelle lavbrekk. Dermed reduseres også behovet for infrastruktur for å håndtere
dette. Kortere tunnellengde betyr lavere anleggskostnader og lavere årlige vedlikeholdskost-
nader. En kort tunnel innebærer også at bussholdeplasser kan anlegges mer sentralt i Sand-
nesheia boligfelt.
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Ulempene med en kort tunnel er at dagstrekningen nord for Sandnesheia fragmenterer bolig-
områdets sentrale grønnstruktur, beslaglegger boligareal og gir behov for flere støyskjerm-
ingstiltak.

Figur 6.3 Utsnitt av 3d-modell for kort tunnel med tiltak, kryss og sideveier. (Kilde: Hæhre)
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Figur 6.4 Kartet viser forenklet oversiktskart av områderegulering for Sandnesheia og tunnel med lengde ca. 490
meter. (Kilde: Hæhre)

 Tunnel på ca. 850 meter

I tidligere planfaser har tilførselsveien mellom Mandal by og planlagt E39 inneholdt en lang
tunnel på ca. 850 meter, i samsvar med kommunedelplan Døle bru-Livold og vedtak fra plan-
utvalget i daværende Mandal kommunestyre for oppstart av planarbeidet.
Det finnes i alt tre versjoner av denne tunnelen:

1. Lang tunnel i Statens vegvesens forslag til kommunedelplan (fjelltunnel og betong-
tunnel).

2. Lang tunnel i forslag til områderegulering for Sandnesheia (fjelltunnel og betong-
tunnel).

3. Lang fjelltunnel.
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Fordelene med lang tunnel er at den skjermer uteoppholdsarealer for planlagte bolig- og fri-
luftsarealer på Sandnesheia for støy. I tillegg gir den gode funksjonelle tverrforbindelser i fel-
tet.

Ulempene med den lange fjelltunnelen er knyttet til normalkrav som stilles til tunneler med
lengde over 500 meter. Blant annet utløses det sikkerhetskrav som havarinisjer, nødutgang
og tekniske installasjoner. Tunnelen får ikke midtrekkverk og dermed redusert trafikksikkerhet.
Hastigheten senkes, og det må opparbeides nødutgang. Noe av arealbesparelsene som skyl-
des økt tunnellengde går dermed tapt ved portalen og adkomst til nødutgang. For å kunne
anlegge den lange tunnelen i fjell, må også tunnelen legges dypere. Dette gir et lavbrekk i
tunnelen. For å fjerne vann som samles i lavbrekket må det anlegges pumpearrangement og
pumpeledninger.

Figur 6.5 Kartet viser forenklet oversiktskart av områderegulering for Sandnesheia og tunnel med lengde ca. 850
meter. (Kilde: Hæhre)
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 Arealbruk i området mellom Koppermyra og Olavsheia

I løpet planprosessen er det vurdert forskjellige løsninger for å skape synergieffekter mellom
utviklingen av tilførselsveien og de nordlige boligområdene i Sandnesheia. Følgende forutset-
ninger har vært vesentlige i dette arbeidet:

1. Prinsipp for grønnstrukturen, slik den er vist i områderegulering for Sandnesheia, skal
i størst mulig grad opprettholdes. Dette gjelder blant annet plassering av strøksleke-
plass.

2. Tilrettelegging av tilførselsvei og boligområdets internveier gjennom driftsveier må
sees i sammenheng.

3. Massehåndtering for tilførselsvei og boligområde må sees i sammenheng.
4. Boligarealer vurderes på tvers av enkeltfelt.

Tilførselsveiens sideområder er integrert i områdets overordnede grønnstruktur. I denne so-
nen er avsatt plass til støyvoller og interne gangveier. Bussholdeplassene betjenes med gang-
og sykkelveier.

Planforslaget legger til rette for at samleveien i Sandnesheia boligområde vil kunne føres gjen-
nom den regulerte kulverten og deretter øst for tilførselsveien mot Koppermyra. Feltene B2
og B3 vil betjenes med regulert kryssing over tilførselsveien. Adkomst til feltene B1-1, B1-2,
BBH1 (og B4 og BKB4) vil kunne anlegges fra østsiden av kulverten. Det vil være gode mu-
ligheter for å se anleggelsen av boligfeltets internveier i sammenheng med veiprosjektets an-
leggsveier og massedeponering.
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Planstatus og rammebetingelser

 Nasjonale planer og føringer

Følgende nasjonale og regionale planer og føringer er lagt til grunn for denne planen.

 Overordnede føringer for Nye Veier

Nye Veier AS har følgende overordnede føringer:

· Rammeavtale mellom den norske stat v/Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS,
datert 22.12.2015.

· Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei, reformer i veisektoren

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019 - 2023

De nasjonale forventninger etter Plan- og bygningslovens § 6-1 ble for første gang fastsatt av
Regjeringen 24.6.2011, og vedtatt ved kongelig resolusjon 14.05.2019. De nasjonale forvent-
ningene 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
· Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling
· Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder

 Nasjonal transportplan 2018 – 2029

Regjeringens overordnede mål for transportpolitikken er et transportsystem som er sikkert,
fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Ut fra det overordnede
målet er det avledet tre hovedmål. Disse beskriver transportsystemets primære funksjon
(framkommelighet) og hvilke hensyn som skal tas ved utviklingen av transportsystemet (trans-
portsikkerhet og klima og miljø).

Oppstartporteføljen til Nye Veier består av 18 strekninger som totalt utgjør over 530 km med
ny vei, og går gjennom åtte ulike fylker. Her nevnes blant annet:

E39 Søgne–Lyngdal i Agder

Selskapet vil bidra inn i arbeidet med NTP innenfor sitt ansvarsområde ved framtidige rulle-
ringer.

 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 (Listen er ikke uttømmende):

Lover/forskrifter

· Plan- og bygningsloven (2008-06-27-71)
· Veilova (LOV-1963-06-21-23)
· Veitrafikkloven (LOV-1965-06-18-4)
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· Lov om kulturminner (LOV-1978-06-09-50)
· Naturmangfoldloven (2009-06-19-100)
· Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk, 1992)
· Produktkontrolloven (Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, 1976)
· Viltloven (LOV-1981-05-29-38)
· Vassdragsloven (LOV-1940-03-15-3)
· Vannressursloven (LOV-2000-11-24-82)
· Jordlova (LOV-1995-05-12-23)
· Forurensningsloven (LOV-1981-03-13-6)
· Vannforskriften (FOR-2006-12-15-1446)
· Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven (FOR-22011-05-13-512)
· Byggesaksforskriften (FOR-2010-03-26-488)
· Byggherreforskriften (FOR- 2009-08-03-1028)
· Forskrift om konsekvensutredning (FOR - 2018-12-20-2067)
· Forurensningsforskriften (FOR-2004-06-01-931)
· Forskrift om fremmede organismer (FOR-2015-06-19-716)
· Kart og plan forskriften (FOR-2009-06-26-861)
· Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (FOR-2004-11-15-1468)
· Lov om klimamål (LOV-2017-06-16-60)
· Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg (LOV-2012-03-16-12)
· Miljøinformasjonsloven (LOV-2003-05-09-31)

Rundskriv/retningslinjer

· Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014-09-26-1222)
· Barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08)
· Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018-09-

29-1469)
· Støy i arealplanlegging (T-1442)
· Håndbok V716, Vegdirektoratet 2014
· Behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)
· Vernede vassdrag (T-1078)
· Riks- og fylkesveier etter plan- og bygningsloven (T-1057)
· Offentlig veganlegg og byggjesak (H-1/2006)
· Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø (M-1051/2018)
· Statens vegvesen sine Håndbøker

 Regionale planer og føringer

Det er en rekke regionale planer og strategier i Agder. Under er de mest relevante nevnt og
kort omtalt med tanke på utvikling av E39:

Konseptvalgutredning (KVU)- for E39 Søgne – Ålgård

Det er en utarbeidet en konseptvalgutredning for E-39 Søgne – Ålgård, datert 27 mai 2011.

Samferdselsdepartementet konkluderte i juli 2014 med at det skal planlegges og bygges fire-
felts E39 fra Søgne til Ålgård.
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Regional plan for Lindesnes 2009

Det overordna målet i planen er å bidra til at flere velger å leve og arbeide i regionen, og å
utvikle livsmiljø, næringsliv og kulturliv. God kommunikasjon er en forutsetning for å få til dette.
Ett av virkemidlene er å bygge planlagt E39 for å oppnå andre effekter i regionen.

Klima og energiplan for Lindesnesregionen 2018

Veitrafikk er den største kilden til utslipp av klimagasser i regionen. Transport er derfor et av
tre hovedmålsettinger i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Denne målsettingen skal
bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport med 40% i Lindesnesregionen innen
2030 (sammenlignet med 2005-nivå)

Regional plan for Agderfylkene 2030

Tidligere Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner har i samarbeid utarbeidet en felles re-
gionplan for Agder 2030. Hovedmålet med ny planen Agder 2030 er å utvikle Agder til en
miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn
med gode levekår.

Ny regionplan har 5 hovedsatsningsområder:

 Attraktive og livskraftige byer,

· tettsteder og distrikter,
· verdiskaping og bærekraft,
· utdanning og kompetanse,
· transport
· kommunikasjon og kultur.

I tillegg har planen tre gjennomgående perspektiver:

· Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser
· Levekår, likestilling, inkludering og mangfold
· Klima og miljø

Regional plan for samferdsel Vest-Agder 2015-2020

Hovedformålet med planen er å etablere en strategisk overbygning for å samordne fylkeskom-
munens ansvarsområder i en felles plan og å kunne se virkemidlene under de forskjellige
samferdselsområdene i sammenheng.

Regional transportplan Agder 2015-2027

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 utvik-
ling. Et viktig formål med planen er å fremme regionens mål og prioriteringer inn mot kom-
mende Nasjonal transportplan (NTP).
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Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020

Hovedmålet med planen er 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 ikke friluftsområder som er definert som viktige
gjennom den regionale planen. Skagestadvatnet og Mandalselva er definert som svært viktig
friluftsområder. Ingen av områdene berører planområdet, men ligger i nærheten.

Regional plan for vannforvaltning for vannregionen Agder 2016-2021

En regional plan for vannforvaltning (vannforvaltningsplan) er et oversiktsdokument på regio-
nalt nivå som beskriver hvordan man skal forvalte vannmiljøet og vannressursene i vannre-
gionen i et langsiktig perspektiv. Den er utarbeidet etter forskrift om rammer for vannforvalt-
ningen (vannforskriften) og plan- og bygningsloven (pbl).
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 Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner

Figur 7.1 Kartutsnitt som viser gjeldende reguleringsplaner i og ved siden av planområdet.

Detaljregulering Mandal øst – Greipsland

Planen er også omtalt som del 1 i totalentreprisen Mandal øst – Mandal by.
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Nytt boligområde Sandnesheia (PlanID 201406)

Vedtatt av bystyret i daværende Mandal kommune 28.11.2019. Planen er sist justert
17.04.2020.

Figur 7.2 Vedtatt plankart for reguleringsplan Sandnesheia

 Planer under arbeid

Det er igangsatt tre forskjellige planarbeid som kan bli påvirket av planarbeidet.
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Nytt boligområde Elvehøgda (PlanID201608)

Område ligger vest for fv.455.

Områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst (Plan ID 201817)

Planen tar for seg E39 vest for planområdet og til Lyngdal øst.

Forslag til reguleringsplan for Marnarkrysset (PlanID 201912)

Forslag til reguleringsplan for Marnarkrysset ble sendt til politisk behandling i januar 2020. I
planforslaget for Marnarkrysset er kryss og bussholdeplasser lagt om. Planforslaget for Mar-
narkrysset inneholder også en pendlerparkering.

Det vil legges til rette for permanent adkomst fra gang- og sykkelveien ved Nedre Ime til jordet
vest for den planlagte rundkjøringen ved Ime.

Figur 7.3 Utkast til plankart for Marnarkrysset
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 Kommunale (overordnede) planer

Mandal kommuneplan 2018 – 2030 (PlanID 201815), vedtatt 31.01.2019.

Det er vedtatt en kommuneplan for tidligere Mandal kommune. Kommuneplanen gjelder ikke
for E39 traséen og for tilførselsveien som inngår i kommunedelplanen E39 Døle bru – Livold
og kommunedelplanen for E39 Volleberg – Døle bru.

Figur 7.4 Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel for Mandal 2018-2030. Planen viser eksisterende kommune-
delplan (grå farge). Felt B2 Sandnesheia (gul farge) er delt i en østlig og vestlig del av tilførselsveien.

Lindesnes kommune har gitt føringer i kommuneplanen for utbygging av planlagt E39. Kom-
munen ønsker god infrastruktur til næringsvirksomhet i tilknytting til E39. Lindesnes kommune
ønsker å ta høyde for større befolkningsøkning når planlagt E39 er ferdig, det tilrettelegges
for mulighet til bygging av inntil 140 nye boliger pr. år. Antatt utbyggingstid på områdene er
minimum 20 år.

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2016

I kommunedelplanen har kommunen laget en liste over eksisterende anlegg og områder som
skal legge grunnlag for god folkehelse i kommunen.
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Kommunedelplan for energi og klima 03.09.2009

Lindesnes kommune vil bidra til å redusere de globale utslippene av klimagasser og utarbeidet
i 2009 en kommunal energi- og klimaplan. Det omfatter blant annet å bruke kommuneplanen
for å lokalisere boliger, service- og næringsbygg på en slik måte at intern transport i kommu-
nen blir minst mulig.

Kommunedelplan for Mandalselva (PlanID 1002- KP1), vedtatt 16.09.2010

Kommunedelplanen ligger utenfor planområdet, men gir føringer for hvordan bekker og elver
med utløp i Mandalselva skal ivaretas. Tiltaket for planlagt E39 berører kommunedelplanen
for Mandalselva med regulering av BA-områder.

Kommunedelplan for E39 Døle bru – Livold (PlanID 201508) vedtatt 18.06.2015

Kommunedelplanen for E39 Døle bru - Livold (PlanID 201508) i Lindesnes kommune, gjelder
fra Døle bru øst til Livold. Kommunedelplanen ble utarbeidet av Statens Vegvesen og er ved-
tatt av daværende Mandal bystyre 18.06.2015.  Kommunedel-planen omfatter også tilførsels-
vei fra Mandalskrysset og ned til Ime ved Mandal by.

Kommunedelplanen har følgende bestemmelser, som en del av plankartet, sitat;

· § 1 Plankrav (Pbl. § 11-9 nr. 1): Tiltak som nevnt i pbl §20-1 første ledd bokstav a, b,
d, e, g, k, l og m kan ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

· § 2 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplanene (Pbl. § 11-9 nr. 8).
Planene skal avklare avbøtende tiltak fra konsekvensutredningen og forholdet til nyere
og automatisk fredede kulturminner. Undersøkelsesplikten etter §9 i kulturminneloven
skal oppfylles før reguleringsplanen kan vedtas.
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Figur 7.5 Utsnitt av kommunedelplan for E39 Døle bru - Livold. (Kilde: Statens vegvesen)

Kulturminneplan for Mandal 15.06.2017

Det er utarbeidet en kulturminneplan for Mandal. Målsettingen med arbeidet er «å styrke Man-
dals særpreg slik at identiteten/DNA til Mandal blir tydeligere og i enda større grad kan gi
beboere og tilreisende unike opplevelser av Mandals egenart og miljø».
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Referanser
Utarbeidede rapporter og notater

Fagrapportene beskriver de tekniske løsningene som ligger til grunn for reguleringsplanen og
for prosjektering av tilførselsveien.

· Planbeskrivelse
· Oppsummering merknader med behandling /oppfølging
· Fagrapport ROS-analyse
· Fagrapport Vei og anlegg (også konstruksjon, tunnel, VA, elektro)
· Fagrapport Støy
· Fagrapport Luft
· Fagrapport Trafikksikkerhet
· Fagrapport flomfare og avrenning
· Fagnotat kulturarv
· Fagnotat naturmangfold (inkludert vilt)
· Fagrapport ingeniørgeologi
· Fagrapport flom og avrenning
· Fagnotat klimagassberegninger
· YM-plan
· Tegningshefte
· Designoppfølgingsplan
· Geoteknikk fagrapport tilførselsvei
· Ingeniørgeologisk fagrapport beskjæringer
· Ingeniørgeologisk fagrapport tunnel

Andre referanser

· Arkeologiske registreringer E39 Døle bru – Mandalselva – Ime, Vest-Agder Fylkes-
kommune, datert 10.11.2017

· Fagrapport fauna og vassdrag (Terrateknikk AS), datert 2018
· Fagrapport biologisk mangfold (Biofokus AS) datert 22.02.2019
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 Vedlegg 2: Oversikt over avholdte møter

 Møter i oppstartsfasen

· 18.04.2018: Nye Veiers oppstartsmøte med daværende Mandal kommune
· 24.06.2018: Nye Veiers møte i ekstern samarbeidsgruppe
· Vår/sommer 2018: Nye Veier har hatt møter med grunneiere og interessenter
· 22.08.2018: Planutvalget, i daværende Mandal kommune, politisk behandling av opp-

startsmelding
· Folkemøte og åpne kontordager (se kap. 9.2.5)

 Politiske møter i planfasen

 23.11.2018: Møte med plan- og byggesaksmyndighetene.05.12.2018: Statusmøte med
Planutvalget i daværende Mandal Kommune.

 06.12.2018 og 22.01.2019: Møte med daværende Mandal bystyre.
 07.12.2018: Informasjonsutveksling i Fellesnemda.
 21.01.2019: Separate møter med Frp, H og V.
 22.01.2019: Samlet dialogmøte med opposisjonen AP, SV, SP, MDG og KRF.
 31.01.2019: Oppfølgingsmøte med Bystyret for tilbakemelding om deling av planen og

påkobling til Tregdekrysset utenfor KDP-avgrensningen.
 Februar 2019: Det har vært gjennomført politiske møter med gruppeledere fra partier.
 26.09.2019: Møte med Landbruksnemda om godkjenning av matjordsplan. Godkjenning

av matjordsplan for strekningen Døle Bru til Greipsland, og føringer i matjordsplan for
strekningen Greipsland – Ime.

 Desember 2019: Møte med politisk ledelse i Mandal/Nye Lindesnes kommune.
 16.01.2020: Møte med politisk ledelse og utbyggere av Sandnesheia.
 20.01.2020: Møte med politisk og administrativ ledelse og utbyggere av Sandnesheia om

løsningen for rundkjøring ved Ime.
 Februar 2020: Planlagt møte med politisk ledelse i Lindesnes kommune.

 Møter med administrasjonen i Lindesnes kommune

Nye Veier har sammen med Hæhre Entreprenør gjennomført flere møter med Lindesnes kom-
munes administrasjon (daværende Mandal kommune):

 23.11.2018: Møte med planavdelingen i daværende Mandal kommune.
 15.01:2019: Møte med planavdelingen i daværende Mandal kommune.
 21.01.2019: Møte med planavdelingen i daværende Mandal kommune.
 21.01.2019 og 07.03.2019: Møte med teknisk forvaltning, VA-avdelingen for VA-tekniske

avklaringer og hensiktsmessig påkobling til eksisterende anlegg.
 21.01.2019: Nye Veier og Hæhre gjennomførte oppfølgingsmøter med planavdelingen og

utbyggere.
 2018 og 2019: Flere statusmøter med planavdelingen via Skype i reguleringsfasen.
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 Ekstern samarbeidsgruppe

 07.12.2018: Møte i ekstern samarbeidsgruppe, for hele strekningen
 23.01.2019: Møte i ekstern samarbeidsgruppe, for hele strekningen
 27.06.2019: Møte med Fylkeskommunen om kulturminner og håndtering av dispensasjon

for utgravning av fornminner.
 27.06.2019: Møte med Fylkesmannen om YM-plan, utslippssøknad, etc. med hensikt om

å forankre løsning av detaljeringsgrad.
 14.11.2019: Statusmøte for planarbeidet (uten Fylkesmannen).
 27.11.2019: Særmøte med Fylkesmannen.
 26.03.2020 Møte i ekstern samarbeidsgruppe i høringsperioden.

 Folkemøter og åpne kontordager

· August 2018: Folkemøte og åpne kontordager
· November 2018: Folkemøte og åpne kontordager
· Januar 2019: Folkemøte og åpne kontordager
· 02.04.2020: Digitalt folkemøte i høringsperioden.

 Andre møter

· August 2019: Rapport fra trafikksikkerhetsrevisor ble levert.
· 15.10.2019: Møte med barn og unge på Ime skole. Prosjektpresentasjon i klasserom og

workshop med elever fra elevrådet.
· 16.10.2019: Avslutningsmeldingen for trafikksikkerhetsrevisjonen ble underskrevet.
· 22.10.2019: Særmøte med Fylkeskommunen og kulturhistorisk museum vedrørende ut-

gravinger og kulturminner.
· 23.10.2019: Møte med viltressursgruppe.


