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SAMMENDRAG
COWI AS fremmer på vegne av Marnarkrysset AS forslag til detaljreguleringsplan
for Marnarkrysset som ligger øst for Mandal by i Lindesnes kommune.
Detaljreguleringsplanen fremmer forslag om etablering av ny
forretning/næringsbebyggelse på planområdet med tilhørende infrastruktur,
adkomst, parkering, kollektivholdeplasser og Park & Ride-anlegg.
I planforslaget som fremmes til behandling er det videre planlagt endring av dagens
vegsystem og trafikksituasjon. Dette innebærer at dagens T-kryss mellom fv.455Marnarveien, samlevegen Vassmyrveien og eksisterende E39 fjernes, og det vil
heller etableres en ny firearmet rundkjøring som kobler sammen disse tre vegene.
Ny rundkjøring vil øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten i planområdet, samt
minske kødannelser og gi en helhetlig trafikal løsning for Marnarkrysset som er et
viktig knutepunkt for Mandal by. Som følge av ny rundkjøring er fv.455-Marnarveien
justert i forhold til dagens vegføring. Etter dialog med Statens vegvesen og Agder
fylkeskommune er det også regulert inn mulighet for at man i framtiden skal kunne
etablere en ny gangbro over eksisterende E39 vest på planområdet.
Planforslaget viderefører i stor grad formål og tiltak som er avklart i gjeldende
kommuneplan for Mandal kommune, men det er samtidig utført enkelte justeringer
som man mener er nødvendige for utbyggingen skal være gjennomførbar.
Virkninger og konsekvenser av planforslaget er redegjort i kpt 8. Av enkelt hendelser
vil planforslaget medføre omdisponering av dyrkbart landbruksareal, samt fjerning
av Ime gård (bygget i år 1863) og et større automatisk fredet kulturminne som ligger
på dagens jordbruksareal. For ny bebyggelse som skal etableres på området er det
tatt høyde for 200 års flom (+klimafaktor) fra Mandalselva (utført av SWECO i
tilknytning for ny tilførselsveg til E39).
Under planprosessen har det vært tett dialog og samarbeid med Nye Veier, Mandal
kommune, Agder fylkeskommune, Statens Vegvesen, grunneiere og naboer til
planområdet. Samtidig har det vært en medvirkningsprosess for barn og unge. I
denne sammenheng er det utført medvirkningsmøter med barn og unge på Ime
skole, hvor barn i alderen 7-16 år har gitt innspill til planlagte tiltak, deres transportog ferdselsmønster og ellers andre ønsker om eventuelle aktivitetskapende tiltak for
barn og unge på planområdet.
Under planarbeidet er det blitt gjort flere tilpasninger og justeringer. Planforslaget
som nå fremmes er resultatet av en bred prosess hvor mange temaer og løsninger
har vært drøftet og vurdert. Nye tiltak vil forbedre dagens trafikale forhold og
vurderes samtidig å gi Mandal by økt attraktivitet, verdiskapning og merverdi.
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2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for næringsutvikling og oppgradering
av dagens infrastruktur med mer sikker og effektiv trafikkavvikling.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagstiller og grunneier:
Marnarkrysset AS
Victorias vei 34
4515 Mandal
Plankonsulent:
COWI AS
Org nr. 979 364 857
Tordenskjolds gate 9
4612 Kristiansand
kmgr@cowi.no
Planforslaget er utarbeidet av følgende personer fra COWI:
Joachim Krogh Pedersen
Caroline Breidenthal Olsen
Tore Ruud
Kåre Magnus Sæthren Grønning
Oversikt over berørte eiendommer:
Planområdet innebefatter eiendommene med gnr./ bnr.: 40/28, 40/47, 40/54, 40/67,
40/68, 40/73, 40/78, 40/83, 40/88, 40/299, 40/335, 40/336, 40/338, 40/584, 40/598,
40/700 og 300/176.

2.3 Tidligere vedtak i saken
Vedtak i Planutvalget - 19.06.2019 :
"Planutvalget er positiv til oppstart av planarbeid for Marnarkrysset. I det videre
arbeidet ansees følgende som viktig:
1. Planarbeidet må koordineres med Nye veier AS på en slik måte at planene for
Marnarkrysset tilpasses planlegging av tilførselsveien til Mandal by fra nye E39.
2. Området langs elva må avsettes til offentlige grøntområder for å ivareta
allmenhetens interesser.
3. Det må ikke tilrettelegges for detaljhandel. Det bes om at det innledes en dialog
med Vest Agder Fylkeskommune for å komme frem til gode bestemmelser som
sikrer mulighet for arealkrevende forretningskonsepter.
4. Det må gjennom bestemmelser og planbeskrivelse sikres at ny bygningsmasse
får høy arkitektonisk kvalitet.
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5. Innregulert gang- og sykkelvei langs fv 455 må kobles til øvrig gang- og
sykkelveinett.
6. I planbeskrivelsen må det fremkomme hvilke valg som gjøres for å sikre
klimavennlige løsninger. Dette må også søkes sikret i reguleringsbestemmelsene.
7. Det vises forøvrig til tilbakemeldinger i referat fra oppstartsmøtet med teknisk
forvaltning.

2.4 Utbyggingsavtaler
Den 8. juni 2019 ble det varslet igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale.
Avtalen vil inngås mellom utbygger/grunneier(e), kommunen og eventuelt Statens
vegvesen/Agder fylkeskommune og Nye Veier.

2.5 Krav om konsekvensutredning?
COWI har sammen med Mandal kommune konkludert at planarbeidet ikke utløser
krav til konsekvensutredning etter Plan- og bygningsloven § 12-3 tredje ledd jf. § 4-2
og Forskrift om konsekvensutredninger.

3 PLANPROSESSEN
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 stilles det krav til informasjon og
medvirkning. Planarbeidet ble først innledet med et oppstartsmøte mellom
forslagsstiller Marnarkrysset AS og Mandal kommune den 3. Juni 2019. Den 8. Juni
2019 ble det varslet oppstart av planarbeidet med frist for uttalelse innen 1. august
2019. Det ble samtidig varslet forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle
området.
Den 8. oktober 2019 ble det varslet om utvidelse av planområdet. Frist for uttalelse
var 10. November 2019. Utvidelsen av planområdet var nødvendig for å få regulert
inn ny gangbro over eksisterende E-39, for planfri kryssing for myke trafikanter.
Etter å ha mottatt innspill og merknader til oppstartsvarselet ble det videre den 22.
august 2019 avholdt eget møte i planforum hos Agder fylkeskommune. Agenda for
møtet var avklaringer og informasjon tilknyttet planens innhold og forhold til type
forretningsvirksomheter som skal etableres på planområdet.
For å komme fram til planforslaget har det vært en lengre prosess hvor mange
temaer og løsninger har vært drøftet og vurdert. Under planarbeidet er det blitt gjort
flere tilpasninger og justeringer. Det har vært god dialog og møter med grunneiere,
Mandal kommune, Statens Vegvesen, Nye Veier og Fylkeskommunen for løsninger
knyttet til utforming, veg- og samferdsel, teknisk infrastruktur og kulturminner.
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3.1.1 Barn og unge
For å sikre en bred medvirkningsprosess ble det avholdt medvirkningsmøter for Ime
og Vassmyra skole. Medvirkningsmøtet ble utført i samarbeid med Nye Veier og
deres planfaglige konsulent SWECO, siden både planforslaget til Marnarkrysset og
ny tilførselsveg til E39 grenser til hverandre og ligger nærme eksisterende skoler.
Det ble avholdt to adskilte medvirkningsmøter, ett for Ime skole og ett for Vassmyra
skole. På hvert møtet ble deltok skolens elevråd med elever fra 2. – 9. klassetrinn
samt representanter fra ungdomsrådet. I møtene ble de to ulike planene dens
innhold presentert og forklart. Videre ønsket man barn og unges innspill til planene.
Det ble kartlagt konkrete innspill (representanter fra videregående) via samtale og
illustrering på oversiktskart med pen og tusj. I forhold til innspill fra skolen elevråd (2.
– 9. klassetrinn) er dette kartlagt via Nye Veiers sin digitale innsynsløsning, hvor
innspill ble ført direkte inn med geografisk plassering. I tillegg ble det etterpå gitt
tilbakemeldinger/ merknader/ innspill til planprosessen fra rektorer og BU
koordinator, Anne Grønsrud.

Figur 1: Skisse som ble utarbeidet i samarbeide med medvirkningsmøtet på Ime Skole.
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Figur 2: Viser varslingsannonse i Lindesnes Avis (kilde: COWI AS).

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
Formålene i kommune(del)planen er erverv, fremtidig forretning, LNF og fremtidig
vei. Planforslaget foreslår etablering av næringsbygg med forretning og større
arealeffektive kontorer som formål, samt anleggelse av ny rundkjøring med
omlegging av Fv.455-Marnarveien. Ved utarbeidelse av trafikale løsninger for
området har det vært fokus på alle typer trafikanter; kollektiv, myke trafikanter, parkand-ride og biltrafikk. Videre er det vurdert grønnstruktur og allmennyttige arealer
langs Mandalselva.
Planforslaget viderefører i stor grad kommune(del)planens formål, men foreslåtte
tiltak er delvis i strid med formål for LNF og fremtidig vei (jfr. kommuneplan for
Mandal 2018-2030). Som tidligere beskrevet har det vært tett dialog med
kommunen og andre offentlig aktører, og de endringer som nå fremmes mener man
er helt nødvendige for at området kan bærekraftig gjennomføres.
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• Fylkeskommunale planer
Regionplan Agder 2030 – Attraktiv, ble vedtatt i år 2019. Planen inneholder føringer
for ønske utvikling av følgende fokusområder:
 Agder – en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår
 Utfordringer og muligheter for Agder i 2019
 Attraktive og livskraftige byer, tettsteder og distrikter
 Verdiskaping og bærekraft
 Utdanning og kompetanse
 Transport og kommunikasjon
 Kultur
Planen følges opp ved fireårige handlingsplaner som rulleres jevnlig. Planforslaget
for Marnarkrysset inneholder ikke tydelige avvik fra regionalplanen og vurderes
dithen å være tråd regionalplanens føringer.
• Kommuneplanens arealdel evt. kommunedelplaner
I gjeldende kommuneplan er det vedtatt følgende i forhold til næringsområder og
forretningsutvikling:
 Sentrums- og tettstedsutvikling: "Detaljhandel skal hovedsakelig skje i
område Gågata – Bryggegata – Torjusheigata og i Øvrebyen. Handel som
ikke kan innpasses i dette området legges i Skinsnes, Saltverket og
Marnarkrysset."
 Næringsområder F1 – Marnarkrysset: "3 daa. Inneholder hagesenter og
annet forretningsformål. Det tillates ikke støyende virksomhet. Eventuelle
bygg må tilpasses flomfaren. Arealet er påvirket av kommundelplan for ny
E39. Det er sannsynlig at arealet for F1 utvides når detaljreguleringen av
E39 er ferdig."
I bestemmelsene til kommuneplanen ligger det føringer til næringsområde og
forretning for følgende tema:
 b) Forretninger – fremtidig (F1): "I området kan det tillates plasskrevende
varehandel. Det tillates ikke etablering av forretninger som basert på
størrelse og forretningens art naturlig kan høre hjemme i
sentrum/kjøpesenteret."
 Byggegrense langs vei Der hvor ikke annet fremkommer skal byggegrenser
langs kommunal vei være i henhold til retningslinjer for dimensjonering av
veier med tilhørende arealer.
 Byggegrense til høyspent For nye bygninger må det sikres at de etableres
med avstand til kraftledninger slik at en overholder krav etter regelverk under
el-tilsynsloven forvaltet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 Skilt, reklameinnretninger, bannere og liknende kan ikke settes opp uten at
kommunen har gitt tillatelse etter lovens § 20-1 i). Tillatelse kan bare gis
inntil videre eller for et begrenset tidsrom.
 Krav til parkeringsplasser: Ytre sone, forretning 2/2 stk. for bil/sykkel pr
100m2 BRA. Ytre sone, kontor 1/2 stk. for bil/sykkel pr. 100 m².
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Figur 3: Viser kommunedelplan for Mandalelva (år 2010) og Kommuneplan for Mandal 2018 – 2030, vedtatt
2019. Rød linje viser plangrense.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet grenser til og overlapper følgende reguleringsplaner:
 Plannavn: IME, SKINSNES PlanID: 37 Vedtaksdato: 23.12.1974
Reguleringsplanen ligger sør for planområdet og regulerer eksisterende E39, kryssløsning, Ime skole, næringsområder og boligområdet på Skinsnes.

Figur 4 PlanID 37, Ime, Skinsnes. Kilde Mandal kommune 2019.

Side 10 av 70
Detaljreguleringsplan for Marnarkrysset

PlanID 201912



Plannavn: E39 NEDRE IME. TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK, Planidentitet:
37B, Vedtaksdato: 09.06.2007
Reguleringsplanen grenser opp til og overlapper med planforslaget mot øst.
Reguleringsplanen regulerer undergang/kulvert under eksisterende E39,
samt gang- og sykkelveg, område for jordbruk og kjøreveg.

Figur 5 PlanID 37B, E39 Nedre Ime, trafikksikkerhetstiltak. Kilde: Mandal kommune, 2019.

4.3 Tilgrensende planer


Plannavn: E39 Mandal øst – Greipsland. PlanID 201810. Planen er
utarbeidet av Nye Veier og ble vedtatt 05.09.2019. Detaljreguleringsplan for
den siste strekningen Greipsland – Ime er under behandling.
Reguleringsplanen grenser mot øst, og har stor betydning for Marnarkrysset
sin detaljreguleringsplan. Det er gjennomført tett dialog og samarbeid med
Nye Veier omkring deres tilgrensende reguleringsplan med tilhrøende
grensesnitt og sammenføyning. Nye Veier regulerer en del av planområdet
for Marnarkrysset som midlertidig anleggsområde, og arealer kan benyttes
under anleggsfasen for ny tilførselsvei. Når tilførselsveien er ferdigstilt,
bortfaller den midlertidige formål for anleggsområde. Deretter vil
detaljreguleringsplanen for Marnarkrysset være gjeldende. Nye Veier har
foreløpig akseptert planavgrensning, og vurderer planforslaget som
akseptabelt og gjennomførbart i forhold til ny infrastruktur tilknyttet ny E-39
og deres tilførselsvei. Figur 6, viser gjeldende vedtatt KDP for ny E39 og
tilførselsvei.
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Figur 6: Viser gjeldende avgrensning for KDP for E39 Mandal øst – Greipsland, ID 201810.



Plannavn: Holumsveien med tilhørende gang-/sykkelvei fra Kanten til Vik, ID
201302. Vedtatt 04.09.2014
Reguleringsplanen ligger nord for planområdet og regulerer tilgrensende
kjøreveg, og gang- og sykkelveg.

Figur 7: Reguleringsplan for FV 455, Holumveien. Kilde: Mandal kommune.

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer






Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015)
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (2014).
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009).
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i
planleggingen (1995).
Om barn og planlegging, rundskriv T-2/08
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Retningslinje for planlegging av riks- og fylkesveger (T-1057, 1994).
Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520,
2012)
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, (T-1442)
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
Planområdet ligger ved Ime, ca. 1 km øst for Mandal sentrum, lokalisert ved
eksisterende E39. planområdet utgjør om lag 43,1 dekar (daa).

Planområdet

Mandal
sentrum

Figur 8: Oversiktskart over Mandal. Kilde: Kommunekart.com

Figur 9: Planavgrensning vises med rød linje. Kilde Kommunekart.com.
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området benyttes til ulike typer arealbruk, se nedenstående:
 Fulldyrket landbruksjord. 10,4 dekar ifølge NIBIO.no
 Veg- og teknisk infrastruktur, dagens E39, F455 - Marnarveien, gangsykkelveg, parkeringsarealer, mm.
 Plantasjen: Næringsvirksomhet
 Ime gård.
 Tilstøtende arealer mot nord og syd, er regulert, og bebygd med boliger. Mot
vest grenser planområdet til Mandalselva.

5.3 Stedets karakter
Stedet er bynært, har til dels landlige omgivelser, men domineres av trafikal
infrastruktur og mye trafikk ved at eksisterende E-39 og fv.455-Marnarveien går
gjennom området. Innenfor planområdet finnes to bebyggelsestyper:
 Plantasjen hagesenter med større forretning/drivhusbebyggelse, parkering,
varelevering og salgslokaler.
 Ime gård som består av to bygninger, herunder våningshus og låve oppført i
år 1863 med tilhørende uteoppholdsarealer.

Figur 10: Plantasjen. Kilde COWI AS

5.4 Landskap
Området er flatt og åpent, hvor terrenget er jevnt skrånende fra kote +2 i vest til kote
+6 mot nordøst. Areal som ikke er bebygd eller klassifisert som veggrunn, er
fulldyrket jordbruks-areal. Kantsone mot elv har kantvegetasjon dominert av svartor
før sivbelte og åpent vann.
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Figur 11: Landskapsbilde. Kilde Google.com/maps

Figur 12: Landskapsbilde, Svartor langs elven, dyrket mark og sidearealer til veg. Kilde: Google.com/maps

5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Automatisk fredet kulturminne
Området har blitt registrert i to omganger: i 1994, Askeladden id 170374, hvor det
ble registrert minst 6 kokegroper og andre strukturer. I 2000, ble det gjort
registreringer på gnr/bnr 40/28, som resulterte i funn av bosetningsfunn av ulik art
fra ulike perioder, men også nyere tids bosetningsavfall som krittpiper og
keramikkskår. Boplassen ble registrert i Askeladden i 2017, med id 229821, som
automatisk fredet boplass. Det er foretatt arkeologiske undersøkelser på dette
område i regi av fylkeskonservatoren. Registreringsrapporten gir et klart bilde på et
område med bosetningsaktivitet, men få funn av eldre tids keramikk, og store funn
av nyere tids keramikk. Det er kjent at det har vært vanlig å anvende jordene i
nærheten av byen til deponi for byavfall. En del av dette funnmaterialet kan komme
fra en slik praksis, det kan også reflektere bruken av området.
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Marnarkrysset AS og Fylkeskonservatoren har tidligere sendt inn en
dispensasjonssøknad om frigivelse av kulturminnet til Riksantikvaren (mandag 4.
september 2017). Konklusjonen fra fylkeskonservatorens vurdering er en anbefaling
om frigivelse av kulturminnet. Videre behandling av dispensasjonssøknaden er satt
på vent, grunnet denne forestående reguleringsprosess. Innspill og merknader vil
dermed bli evaluert i varslings og høringsprosessen.

Figur 13: Oversikt over automatisk fredet kulturminne. Kilde: Kulturminnesøk.no

Ime gård
Det inngår to SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet.
 Våningshus, Ime, Nedre Ime. Enebolig med tidsangivelse.
SEFRAK-ID: 1002-0021-137
 Tuft Etter Låve, Ime, Nedre Ime, Uthus/anneks til bolig.
SEFRAK-ID 1002-0021-138
I de gamle skattelistene er Ime gård listet opp blant "fulle gårder", hvor Ime gård er
den største gården øst for Mandalselva. De gamle gårdgrensene grenser mot
Berge, Jåbekk, Sandnes, Mandalelva, Skinsnes og mot sjøen til Regeviga og
Strømsvika. For øvrig ble det ansett å ha stor status å ha huset sitt på den gamle
tomten gnr./bnr.: 40/26. De to bygningene- våningshuset og låven på planområdet
var tidligere en del av Ime gård. Ihht eldre kart fra 1700-tallet er hovedgården for
Ime gård alltid vært vurdert å være tomten gnr./bnr.:40/24 og 26 som ligger øst for
Ime skole langs med Tregdeveien. Det er tidligere kommet uttalelse fra
fylkeskonservator om at de bygningene på planområdet i Marnarkrysset bolig er
datert fra år 1850. Dette stemmer ikke da utbygger har dokumentasjon som beviser
at bygningene er datert fra år 1863. For øvrig opplyses det om at det under
planprosessen vært en tett dialog med fylkeskonservator vedrørende riving/fjerning
av bygninger på planområdet.
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Figur 14: SEFRAK-registrert våningshus og låve på Ime gård. Kilde: Miljøstatus.no

Figur 15: Ime gård. Kilde: COWI AS

5.6 Naturverdier
Området grenser til svært viktig naturtype karakterisert som store Elveøer.

Figur 16: Blått område i figur viser registrert svært viktig naturtype for "store elveøer". Kilde: Naturbase.no
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Naturtypen store elveøer er leve- og oppvekstområde for mange arter spesielt av
fisk og fugl. På Årøy som grenser til planområdet, er det normalt noen måkepar og
svaner som hekker mens området mellom Årøy og fram til vegetasjonen langs
elvekant i øst, brukes som raste- og hvilested for fugl.
Viktige fuglearter på dyrka mark som Åkerrikse og Vipe er oppgitt i Artsdatabasens
artskart for området, men forsvant ifra området for mange år siden. Det for øvrig
ikke registrert spesielle arter i planområdet med et særlig behov for beskyttelse eller
vern.
Av registrerte fremmedarter så er det iflg artsdatabasen og registreringer i
forbindelse med planarbeidet registrert: Hagehumle, Geitskjegg, Parkslirekne,
Villtulipan, Strandkjempe, Gyvel, Burot, Vinterkarse, Reinfann, Platan lønn og
Mispel.

5.7 Landbruk
Planområdet omfatter 10,4 dekar jordbruksareal som er i aktivt drift. Arealet utgjør
vestlig del av det større sammenhengende jordbruksarealet Imesletta. Imesletta er
vurdert å være en av kommunens aller viktigste jordbruksområder med sterk vernestatus i kommuneplanen.

Figur 17: Oversiktskart. Kilde Nibio.no

5.8 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder
Det at planområdet i dag består av område til jordbruk, trafikk og næringsformål, har
gjort at området har liten verdi for rekreasjon og friluftsliv.
Langs elva mot den smale vegetasjonssona til fylkesvegen, er det imidlertid satt opp
noen trebrygger for fortøyning av fritidsbåter. Bunnforholdene mellom Årøy og land
er grunne bortsett ifra en "djupål" nær land som blir bredere høyere opp i elva.
Strandbeltet mellom elva og fylkesvei/E39, er ellers smalt. Nær land er det
vegetasjon av siv og på bredden høyere vegetasjon noe som gjør at området på
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land men også strandnære arealer syd i området, synes lite egnet til friluftsliv uten
tilrettelegging.
Dette gjør samlet at ut over aktivitet på veigrunn og da spesielt aktiv sykling så er
det bare tilliggende arealer utenfor planområdet som kan anses som viktige for
friluftsliv. Det gjelder selve flatelva og i og på land høyere opp, areal for notbu nord
for for planområdet og Langåsen skogsområde nord-øst for planområdet.

Figur 18: Bilde viser trebrygge langs elvebredden og potensialet for rekreasjonsbruk. Kilde:
Google.com/maps

Figur 19: Flatelve er vist som svært viktig friluftsområde. Kilde: Naturbase.
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Figur 20: Mandalselva sett fra nordgrense for planområdet og mot syd-vest. Kilde: COWI AS

5.9 Trafikkforhold
Adkomst til planområdet er i dag via eksisterende E39 og fv 455-Marnarveien.
Ny E39 tilførselsveg for Greipsland – Mandal øst er under planlegging, og medfører
at planområdet for Marnarkrysset er plassert i et attraktivt knutepunkt hvor
eksisterende E39 og fremtidig E39 tilførselsveg forbindes med en ny rundkjøring
300 m øst for planområdet. Denne løsningen vil gi en svært god og effektiv tilkomst
til området.
Når ny E39 er ferdig bygget vil eksisterende E39 bli nedklassifisert til fylkesveg. I
Nye Veier sitt forslag til detaljreguleringsplan for tilførselsveg til ny E39 er da ny
fylkesveg dimensjonert etter vegklasse Hø2.
Områdets trafikkforhold er undersøkt med informasjon fra Statens vegvesen
vegkart.
To sentrale veier innenfor planområdet:
E39, ÅDT 12300, 60 km/t fartsgrense, 14 % lange kjøretøy.
Fv 455-Marnarveien, ÅDT 2700, 50 km/t fartsgrense, 7 % lange kjøretøy.
Dagens trafikale forhold domineres av en tungt trafikkert E39, med to avkjørsler,
henholdsvis for boligområdet mot sør (Vassmyrveien) og FV 455 – Marnarveien.
Området er kjent under navnet Marnarkrysset, og er lokalt kjent som et utfordrende
kryss, med relativ høy ulykkesstatistikk (25 registrerte hendelser, hvorav 1 drept, 5
alvorlig skadd og 19 lettere skadd) og kødannelser i rushtid.
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Figur 21: Oversikt over trafikkulykker. Grønne markeringer indikerer ulykkeshendelser og antall. Kilde:
SVVs vegkart.

For myke trafikanter er det i dag etablert planfri kryssing via to kulverter. Det er en
kulvert under Vassmyrveien i det sørlige området, og en kulvert under den østlige
delen av eksisterende E39. Samtidig er en fotgjengerovergang i plan over E39 vest
på planområdet i tilknytning til Park & Ride-anlegget. Nærheten til Ime skole og
boligområder mot nord og sør nødvendiggjør stort fokus på en sikker infrastruktur
for alle typer trafikanter. Nedenstående figur illustrerer disse ferdselsårer
.

Figur 22: Oversikt over gang- og sykkelveger innenfor planområdet. Markert med rødt.
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Som beskrevet tidligere er det finnes det i dag Park & Ride-parkering sørvest på
planområdet langs med E39 med plass til ca. 13 parkeringsplasser. Dagens
kollektivholdeplass ligger rett ved Park & Ride-parkeringen.

Figur 23: Park and ride parkering for 13 biler. Kilde. Google.com/maps

Figur 24: Oversikt over pendlerparkering og gangfelt over E-39. Kollektiv stoppested på hver side.

5.10 Barns interesser
Barn og unges interesser innenfor området er kartlagt igjennom medvirkningsmøte
med Ime skole, Vassmyra skole og representanter for ungdomsskolen. Innspillene
omhandlede den trafikale infrastruktur og trafikksikker skolevei. Herunder gang- og
sykkelvei, underganger/kulverter, bussholdeplass og gangfelt. Barn og unge har i
dag aktivitet innenfor planområdet, men da hovedsakelig som transport- og
ferdselsmønster knyttet til gang- og sykkeltrafikk.
Ungdomsrådet har gitt tilbakemeldinger på kulvert under Vassmyrveien: "De støtter
også innspillene om at undergangen for syklende og gående under Vassmyrveien er
for bratt og uoversiktlig og skaper farlige situasjoner. Denne bør utbedres."
Videre uttrykker ungdommen viktigheten av god adkomst til kollektivholdeplasser,
og nærliggende parkeringsmulighet, som må være oversiktlig og trygg. I relasjon til
dette, foreslår representanter fra ungdomsrådet, å flytte kollektivholdeplass øst for
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ny rundkjøring, for dermed å kunne anvende den eksisterende kulvert under E39 for
planfri kryssing. Det uttales at sannsynligheten for å anvende dagens kulvert under
E39 vil være mye større enn ved f.eks planfri kryssing med universelt utformet
gangbro.
I sammenheng med dette, foreslår barn og unge en gangbro over E39 (ny
fylkesveg) som går fra vestlige gang- og sykkelveg og nordover langs med
Mandalselva. Dette mener de skaper en sammenhengende korridor for myke
trafikanter, og elvens rekreative egenskaper vil dermed være mer tilgjengelig
løsning.

Kulvert. Bratt og
uoversiktlig. Mange
som anvender
alternativ rute utenom
kulvert pga av dette.

Kulvert. Oppleves
som trygg, med
lavere fart på sykler.
D

Figur 25: Viser oversikt over benyttede gang- og sykkelveier i planområdet.

Det ble videre kartlagt at området langs elven var lite brukt. Det ble henvist til at det
var grunt vann, noe som begrenser anvendelsen, selv om det finnes trebrygger
beregnet for småbåter.

5.11 Sosial infrastruktur
Ime skole (0-7 klassetrinn) er plassert i nærhet øst for planområdet og det går i dag
ca. 450 elever. Imekollen barnehage er plassert ca. 500 m sør for planområdet.

5.12 Universell tilgjengelighet
Området er relativt flatt, jevnt skrånende opp mot øst. Gode gang- sykkelveier med
mulighet for planfri kryssing av E-39.

5.13 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp
Det er i dag flere VA-ledninger/anlegg til påkobling for vann- og avløp i planområdet.
Det er innenfor de seneste år etablert en større pumpestasjon sentralt på
planområdet. Pumpestasjonen omfatter et underjordisk anlegg og en synlig
inspeksjonsbygning, hvor anlegget håndterer spillvann fra Holum og østlige del
av Mandal.
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Figur 26: VA kart, som viser eksisterende VA ledninger i planområdet. Kilde: Mandal kommune

Figur 27: Pumpestasjon på planområdet. Kilde: COWI AS

Overvann
Innenfor planområdet drenerer regn og overvann i landbruksarealene ned i grunnen.
Ved store nedbørsmengder ledes overvann nordover ned mot eksisterende
overvannsgrøfter som går videre mot Mandalelva. For eksisterende E39 og
Marnarveien ledes overvannet via ledninger/veggrøfter ned i grunnen. Ved mye
nedbør ledes overvannet via egne stikkrenner under Marnarveien og ut i
Mandalselva.
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Figur 28: Viser flyfoto fra 1961 hvordan landbruksområdene opprinnelig ble drenert for overvann og ut mot
Mandalselva via stikkrenner (rosa sirkler). Stikkrenner for dagens overvannshåndtering ligger plassert på
samme sted som vist på dette bildet (kilde: finn.no).

Figur 29: Viser plassering av overvannsledninger/stikkrenner i-, langs- eller gjennom eksisterende E39 og
Marnarveien (kilde: vegkart – Statens vegvesen).
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Kabelføring
Det finnes i dag både høyspent- anlegg og lavspentanlegg i området. Av øvrige
anlegg finnes det blant annet en trafostasjon som ligger sør for Plantasjen. Under
planarbeidet har det vært dialog med Agder Energi Nett vedrørende nye tiltak og da
omplassering av dagens linjer.

5.14 Grunnforhold
Det er utført geotekniske undersøkelser på området. Disse ble utført 13.6.2019 av
Rambøll for Marnarkrysset AS. Det ble utført 8 totalsonderinger hvor disse viste at
grunnvannsstanden er 1,07 meter under terreng og 0.73 over terreng, som tilsvarer
kote+1.73 og kote+3.53. Dybde til berg var varierende fra mellom 7,7 m til 32,2 m i
borpunktene. Løsmassene som ble kontrollert bestod hovedsakelig av sand, leire og
kvikkleire. Ved detaljprosjektering av ny bygninger kan det bli nødvendig med flere
grunnundersøkelser.

Figur 30: Oversiktskart prøveboringer, kilde: Rambøll.

5.15 Støyforhold
Støykart over Mandal kommune, indikerer at planområdet ligger innenfor gul og rød
støysone. Støykilden er i hovedsak fra eksisterende E39. Området er åpent, det er
ikke etablert noe form for støyskjermingstiltak.
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Planområdet

Figur 31: Støykart, kilde: Mandal kommune.

5.16 Luftforurensing
Ifølge miljøstatus.no sine data om luftkvalitet, er planområdet innenfor grønn sone
med lite luftforurensning (målestasjon Skinsnes-Ime).

5.17 Næring
Plantasjen hagesenter er etablert innenfor planområdet, en butikk som selger
planteskolevarer (planter/blomster, potter, jord/gjødsel, redskap og hageartikler.
Utsalget er tilrettelagt for kunder, som ankommer med bil/henger og mindre
lastebiler. Varelevering finner sted på nordsiden av bygget, og benytter en
adkomstvei som også benyttes av nærliggende boliger, samt gang og sykkeltrafikk.

5.18 Analyser/ utredninger
Som tidligere beskrevet er det tidligere- eller under planarbeidet utført geoteknisk
undersøkelse (Rambøll), arkeologisk registrering (Vest Agder fylkeskommune),
samt flomvurdering av Mandalselva (SWECO).
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6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Planen er utarbeidet som en detaljregulering, jf. plan- og bygningsloven (PBL) § 123. Arealformål og hensynssoner er angitt i henhold til PBL §§ 12-5 og 12-6.
Reguleringsbestemmelser i reguleringsplanen er utarbeidet i henhold til PBL § 12-7.
Denne planbeskrivelsen er utarbeidet etter PBL § 4-2.

Figur 32: Viser forslag til plankart for planområdet.

6.1 Planlagt arealbruk
Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av
forretning/kontorvirksomhet og endring/omlegging av dagens vegsystem og teknisk
infrastruktur. Detaljreguleringsplanen for Marnarkrysset regulerer et område på totalt
43099 m2. Det foreslås følgende arealbruk innenfor planområdet:
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Formål

Areal
(daa)

Planen inneholder følgende formål (PBL. § 12-5):
1. Bebyggelse og anlegg
Forretning/kontor BKB1 – BKB3

16,95

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg, o_SKV1 – o_SKV5, SKV6 – SKV8

8,04

Fortau, o_SF1 – o_SF5

1,23

Gang-/sykkelveg, o_SGS1 – o_SGS5

2,03

Annen veggrunn – teknisk anlegg, o_SVT

11,21

Pendler-/innfartsparkering, o_SPI

0,95

Teknisk infrastruktur, o_STI

0,57

3. Grønnstruktur
Friområde, f_GF

0,37

5. Landbruks-, natur og friområder samt reindrift
Naturformål, o_LNA1 – o_LNA3

1,76

Område bestemmelser
Bestemmelse område, #1 - #2

10,55

Kulturminne som søkes frigitt, RpBo

12,01

Planen inneholder følgende hensynssoner (Pbl. § 12-6):
Faresone
Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler), H370

4,18

Flomfare, H320

15,29

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Her følger beskrivelse av de ulike formålene på planområdet:
6.2.1 Bebyggelse og anlegg
 Forretning/kontor BKB1 – BKB3
Innenfor delområdene tillattes det etablering av ny bebyggelse med
tilhørende anlegg for forretning- og kontorformål. Det tillattes plasskrevende
dagligvarevirksomheter, herunder forretninger må ha minimumsareal på
1400 m² BRA inkl. lager. Det tillattes derimot ikke etablering av forretninger
som basert på størrelse og forretnings art naturlig kan høre hjemme i Mandal
sentrum/kjøpesenter.

6.2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
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Kjøreveg, o_SKV1 – o_SKV5, SKV6 – SKV8
o_SKV1 regulerer eksisterende E39 og ny rundkjøring (ny framtidig
fylkesveg). o_SKV2 regulerer omlegging av eksisterende fylkesveg fv.455Marnarveien som vil da legges om og tilkobles ny rundkjøring i sør. o_SKV3
regulerer Vassmyrveien som er hovedatkomst til sørliggende boligområder. I
planforslaget er Vassmyrveiens høyde hevet slik at Agder fylkeskommune
har i framtiden mulighet til å etablere ny/utbedre dagens kulvert under vegen
i forhold til stigning, sikt og frihøyde. o_SKV4 regulerer deler av eksisterende
adkomstveg fra sørøstlig del av Skinsnes. I planfrolsaget er det ikke planlagt
endringer utover eventuell noe tilpasning ved tilkobling til Vassmyrveien i
vest (o_SKV3). o_SKV5 regulerer nåværende adkomstveg til tilgrensende
boligbebyggelsen nordøst for planområdet. Etter ønske fra kommunen er det
regulert inn avkjørsler (SKV6 – SKV8) til forretning/næringsområdene BKB1
– BKB3.



Fortau, o_SF1 – o_SF5
o_SF1, o_SF2, o_SF4 og o_SF5 er nye innregulerte fortau på begge sider
av Marnarveien etter ønske fra Statens vegvesen. Fortauet er planlagt med
totalbredde på 2,75 m og opphøyd kantstein. Fortauet o_SF5 er regulert inn
med bredde på 2,5 m. o_SF3 er eksisterende fortausløsning langs de to
adkomstveger fra Skinsnes området, som da videreføres i planforslaget.



Gang-/sykkelveg, o_SGS1 – o_SGS5
Det reguleres inn 3 m bred gang- og sykkelvei langs fremtidig fylkesveg
(eksisterende E39), som en viktig adkomst for myke trafikanter, herunder
skolebarn og ungdom til og fra Ime og Vassmyra skole.
o_SGS1 inkluderer også framtidig mulighet for omlegging av gs-vegen hvis
det skal etableres ny gangbro over fremtidig fylkesveg.
o_SGS2 viderefører dagens gang- og sykkelveg med tilhørende vegbredder.
Som beskrevet for o_SKV3 er gang- og sykkelvegene o_SGS1 - 2 regulert
med mulighet for fremtidig utbedring i regi av fylkeskommunen.
o_SGS3 viderefører eksisterende gang- og sykkelvei i nord og sørgående
retning.
o_SGS4 regulerer og viderefører gjeldende reguleringsplan for Holumsveien
i nord som ble vedtatt 04.09.2014.
Langs Mandalselva og ny forretningsbebyggelse (BKB1) er det regulert inn
en 3 m bred gang- og sykkelveg (o_SGS5). Gs-vegen åpner opp for offentlig
tilgang med rekreative funksjoner som ferdselsåre for myke trafikanter. Gsvegen styrker også tilgjengeligheten til Mandalselva sine blå/grønne
kvaliteter, og kan i framtiden være et viktig ledd i utviklingen av en
hovedtrasé for myke trafikanter langs Mandalselven mellom Mandal sentrum
og Holum.



Annen veggrunn – teknisk anlegg, o_SVT
Områdene som er regulert kan benyttes som tilhørende areal for grøfter,
sideområder, skråninger, skjæring, fylling og andre tilhørende anlegg knyttet
til vegformål og teknisk infrastruktur som følge av utbyggingen av
planområdet.
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Parkering, o_SPI
Det er lagt til rette for utvidelse av eksisterende Park & Ride-anlegg.
Kapasiteten utvides fra 13.p.plasser til 25 p.plasser. Plasseringen av
anlegget er valgt på bakgrunn av kort avstand til kollektivholdeplass, hvilket
fremmer muligheten for samkjøring og valg av kollektive transportmidler. Det
er også satt krav om etablering av takoverbygget sykkelparkeringsplasser på
området.



Teknisk infrastruktur, o_STI
Formålet regulerer eksisterende VA-anlegg m/ pumpestasjon og
trafostasjon. Under planarbeidet er tatt hensyn til god adkomst til anleggene
for teknisk personell til inspeksjon, kontroll og service.

6.2.3 Grønnstruktur
 Friområde, f_GF
Grønnstrukturområdet i nordøstlig del av planområdet, danner grønnkorridor
mellom det aktuelle forretning- og parkeringsområdene BF1 og BKB2 mot
eksisterende tilgrensende boligbebyggelse. Plassering og utforming er
utarbeidet etter innspill fra barn og unge, hvor området kan bli en uformell
møteplass for gående og syklende forbi området. Samtidig medvirker
grønnstrukturen som et skjermende tiltak for tilgrensende boligbebyggelse.
6.2.4 Landbruks-, natur og friområder samt reindrift
 Naturformål, o_LNA1 – o_LNA3
Området regulerer kantvegetasjonen mot Mandalselva i forhold til ny
gangveg. Kantsoner og kantvegetasjon har viktige økologiske funksjoner og
bidrar til å ivareta dyreliv langs elven, samtidig som det vil ha en visuelt
dempende effekt. Det vil tilstrebes å bevare eksisterende vegetasjon, men
samtidig ønsker å fjerne noe høy vegetasjon for å åpne opp området
(o_LNA2) som også da øker tilgjengeligheten for allmennheten ned til elva.
6.2.5 Faresoner
 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler), H370
Regulerer eksisterende og ny trase høyspentkabler (jordkabler).


Flomfare, H320_1
Flomsonen er basert på SWECO son flomberegninger hvor det er tatt
utgangspunkt i 200årsflom og lagt på klimafaktor. Innenfor området kan ikke
ny bebyggelse eller vannømfintlig tiltak etableres lavere enn k+3,2m.o.h.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
I tillegg til eksisterende bygg planlegges det etablering av to nye næringsbygg med
tilhørende parkering og rekreasjonsområder. Overordnet er det omfanget av
eksisterende- og ny veg og infrastruktur som har vært førende for hvor ny
næringsbebyggelse kan plasseres. Etter at veger og infrastruktur var satt, så man
hvilke restarealer som kunne disponeres til bebyggelsesformål. Under planarbeidet
har arkitektselskapet Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS utarbeidet illustrasjoner
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for hvordan området kan bli i framtiden med bakgrunn i førende bestemmelser til
planforslaget.

Figur 33: Viser plassering av ny bebyggelse og siktlinjer i landskapsanalysen for områdene BKB1 og BKB2.
Kilde: Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS.

Figur 34: Viser illustrasjon av nye bygg på BKB1 og BKB2 sett fra øst. Kilde: Drag Arkitektur og
Byggeteknikk AS.

Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS visjon for ny bebyggelse har vært at
arkitekturen skal være nåtidig, helhetlig, stram men med en samtidig respekt for
omgivelser og naturlige elementer. Byggene planlegges å hovedsakelig bestå av
næring i de to nederste etasjene, med kontorlokaler i øvre del. Materialbruk og
arkitektur har blitt utberedt i korrespondanse der formene og nyansene jobber
sammen for å skape et innbydende og dempet inntrykk av et nokså stort volum. I 1.
etasjen er det foreslått en mørk farge, for å gi ett stabilt fotavtrykk. 2. etasje er
forskjøvet et stykke ut på alle sider. Utkraging av bygningsdeler, og eventuell annen
oppdeling og bruk av glass vil kunne gi liv til fasaden med økt sol og skygge effekt
som endres til døgnets tider. Toppetasjene er trukket inn og vil hovedsakelig bestå
av glassfasader. Dette gir en transparens som igjen letter på helhetsinntrykket av
byggene og området.
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Figur 35: Viser ny bebyggelse og parkeringsareal på området BKB1, kilde: Drag Arkitektur og Byggeteknikk
AS.

I parkeringsarealene vil det vurderes å etablere enkelte grønne felter med lett
vegetasjon for å friske opp, noe som nedskalerer den åpne plassen og skaper
variasjon. Rekreasjonsområdet befinner seg bak vestlige bygg (BKB1) og er
plassert langs elven. Det er koblet opp mot områdets gangveger og skjermes for
trafikk og vil fungere som et pausepunkt for forbipasserende, kunder og arbeidere i
nye bygg. Med bruk av glassfasade i nedre etasje ved kobling av to større volumer,
kan dette gi grøntområdet en lettere atmosfære.

Figur 36: Viser bebyggelse på området BKB1 sett fra Mandalselva, kilde Drag Arkitektur og Byggeteknikk
AS.
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Figur 37: Viser gangvegen langs BKB1 og Mandalselva, kilde: Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Dagens terreng ligger på ca kotehøyde k+ 2,0 – 3 m for BKB1, mens ved BF og
BKB2 ligger dagens terreng på kotehøyde k+ 4 – 6 m.o.h. Som tidligere beskrevet
ligger eksisterende våningshus og låve (Ime gård) på ca kote k+5,5 – 6 m.o.h. I
planforslaget er delområdet BKB1 planlagt planert rundt kotehøyde k+ 3 m.o.h.
(topp lavest gulv TLG = ca k+ 3,5m.o.h) og ny bebyggelse kan oppføres i maksimalt
4 etasjer med maksimalt 17 m gesimshøyde målt fra topp laveste gulv. Høyeste
gesims på bygningen vil være rundt kotehøyde k+ 20,5m.o.h.
Området BKB2 planlegges å opparbeides og planeres mellom kotehøyde k+ 4,0 –
5,5 m.o.h. og ny bebyggelse kan oppføres i maksimalt 3 etasjer med maksimalt 12,5
m gesimshøyde målt fra topp laveste gulv. Høyeste gesims på bygningen vil være
rundt kotehøyde k+ 18 m.o.h.
Området BF (Plantasjen) er det satt krav om at eventuell ny bebyggelse kan
oppføres i maksimalt 2 etasjer med maksimalt 9,0 m gesimshøyde målt fra topp
laveste gulv. Høyeste gesims på bygningen vil være rundt kotehøyde k+ 13,5-14,0
m.o.h.

Figur 38: Viser snitt av bygget på området BKB1, kilde: Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS.
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6.3.2 Grad av utnytting
Med bakgrunn av regulerte byggegrenser for fremtidig fylkesveg (eksisterende E39,
omlegging av Marnarveien og krav til parkeringsplasser, er utnyttelsesgraden for
områdene BF, BKB1 – BKB2 satt til følgende:
Delområde
BF1
BKB1
BKB2

Areal (m²)
6136
5536
5963

BYA (m²)
3500
2950
1800

6.3.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
Med bakgrunn av foreløpige illustrasjoner og eksisterende forretningsvirksomhet
(Plantasjen) er planområdet beregnet til å inneha et næringsareal (forretning/kontor)
på totalt 9700 m² BRA for BKB1, og 5000 m² BRA for BKB2 og 7000 m² BRA for
eventuell framtidig utbygging på området BF (Plantasjen). Basert på erfaring og
skjønn fra sammenlignbare prosjekter av samme størrelse, vurderes at det er
potensiale for rundt +/-200 arbeidsplasser.

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Planen inneholder ingen boligformål. For tilgrensende boliger nord og øst for
planområdet vil disse naturlig nok merke ny bebyggelse på planområdet. Etter å ha
vurdert delområdene er det satt begrensning på at ny bebyggelse ikke skal være
høyere enn tre etasjer på BKB2, dette med tanke på sol/skygge effekt og utsikt. For
å forbedre dagens gateløp er det videre valgt at bygninger på planområdet skal ha
klar overvekt av trematerialer i fasadene og fargebruk på bebyggelse skal ha
hovedvekt av naturtoneskala. Under planarbeidet har DRAG Arkitektur og
Byggeteknikk AS utarbeidet er en sol/skygge-analyse i forhold til virkninger av ny
bebyggelse mot tilgrensende områder/naboer. Analysen viser at noen av naboene
(nordøst) vil kunne miste mer sollys på kveldstid i forhold til dagens situasjon.
Det vises til eget vedlegg til planbeskrivelsen for ytterligere detaljer av sol/skyggeanalysen.

Side 36 av 70
Detaljreguleringsplan for Marnarkrysset

PlanID 201912

Figur 39: Viser sol/skygge effekt av ny bebyggelse på planområdet i mars måned, kilde DRAG Arkitektur og
Byggeteknikk AS.

Figur 40: Viser sol/skygge effekt av ny bebyggelse på planområdet i juni måned, kilde DRAG Arkitektur og
Byggeteknikk AS.

6.5 Parkering
Det er utarbeidet en illustrasjon for områdene BKB1- BKB2, hvor det er skissert
parkeringsløsning for de aktuelle områdene i tråd med kommuneplanens krav til
antall parkeringsplasser. Parkeringskravene er beregnet for ytre sone herunder
forretning: 2 stk. p.plasser for personbil og 2 stk p.plasser sykkel pr 100m2 BRA.
Ytre sone, kontor 1/2 stk. for bil/sykkel pr. 100 m².
For området BF (Plantasjen) er eksisterende virksomhet unntatt parkeringskravene
for dagens bruk og forretning. Dette begrunnes med at omleggingen av Marnarveien
medfører tap av dagens parkeringsareal, og det er ikke plass til nok til å
opprettholde kommuneplanens krav til parkeringsdekning for dette området. Derimot
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hvis det skal etableres en ny virksomhet eller ny større bygningsmasse på
delområdet (dagens driftsbygnings rives) skal gjeldende parkeringskrav i
kommuneplanen følges. Forøvrig kan det være aktuelt for å til rette for El-bil-lading
på området BKB2. Antall p.plasser og omfang vil avklares nærmere ved
utarbeidelse av utomhusplan/byggesøknad ved senere planfase.
6.5.1 Park and ride
Det stilles forslag om utvidelse av område for langtidsparkering, fra eksisterende 13
plasser til totalt 25 stk. Disse plasseres i tilknytning til kollektivstoppested. Det er
også lagt til rette for sykkelparkeringsplasser (15.p.plasser) på samme område.
Plassering om antall er planlagt etter samarbeid med fylkeskommunen og Statens
Vegvesen i møte fredag 13.9.2019. Park & Ride-anlegget vil ha adkomst via
Marnarveien (o_SKV2 og SKV7) og parkeringsplassen til området BKB1. Det vil
være behov for tinglysning av vegrett over området BKB1 for adkomst til o_SPI.
Statens vegvesen og fylkeskommunen har også bedt om ekstra areal for Park &
Ride-området for mulighet for framtidig utvidelse av 25 p.plasser. På grunn av BKB1
egne parkeringskrav og arealbehov er det ikke mulig å få inn 25 ekstra p.plasser til
Park & Ride-området. Samtidig påpekes det at ved ny E39 ved avkjøring til Mandal
by/Holum vil det etableres et større Park & Ride-anlegget. Forslagsstiller vurderer
at Park & Ride-anlegget ved ny E39 vil antakelig bli mest brukt, og det således ikke
er behov for flere p.plasser ved Marnarkrysset.

Figur 41: Viser forslag til parkeringsplasser og sykkelparkeringsplasser på området o_SPI.

6.6 Trafikkløsning
Planforslaget innebærer endring av dagens trafikksystem hvor det skal etableres ny
firearmet rundkjøring på eksisterende E39 (framtidig fylkesveg). Rundkjøringen da
også tilkoble Marnarveien og Vassmyrveien. Rundkjøringen ligger litt høyere enn
dagens terreng, og er lagt med helning sør-nord. Foreslått plassering av rundkjøring
er med bakgrunn av dagens T-kryss for Vassmyrveien, siden Vassmyrveien er
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vanskelig å flytte pga. eksisterende bebyggelse, gang- og sykkelveg med kulvert og
stigningsforhold.

Figur 42: Ny regulert rundkjøring

6.6.1 Utforming av veger
Marnarveien (o_SKV2)

Gamle Marnarveien

Nye Marnarveien

Figur 43: Nordlige arm på rundkjøringen - Marnarveien
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Marnarveien blir lagt om for å tilpasses rundkjøringen. Dette vil bli den nordlige
armen i rundkjøringen. Denne armen er dimensjonert etter Statens vegvesen sine
håndbøker og etter dialog med Agder Fylkeskommune. Vegen er lagt med 2,75 m
kjørebanebredde + skulder. I tillegg kommer breddeutvidelse i svinger og annen
veggrunn med varierende bredde på hver side av vegen. Vegen må heves litt i
forhold til eksisterende terreng for å kunne koble seg til rundkjøringen. Vegen er
prosjektert uten rabatt, men med fortau med opphøyd kantstein på begge sider av
Marnarveien fram til nye avkjørsler til forretning/næringsområdene for å sikre trygg
ferdsel for myke trafikanter. Fortauene har en bredde på 2,75 m inkl. skulder.

Figur 44: Normalprofil for Marnarveien

E39 vestgående retning (o_SKV1)
Under forprosjektering av vestgående arm i rundkjøringen er det tatt utgangspunkt i
dagens senterlinje for E39 hvor vegen heves inn mot ny rundkjøring. Vegen er
dimensjonert etter utbedringsstandard Hø2 i henhold til Statens vegvesen håndbok
N100. Det er sett på flere alternativer til plassering av nye busslommer. Alternativet
som er brukt som grunnlag er at kollektivholdeplasser etableres både på nordsiden
og sørsiden av vegen, rett vest for rundkjøringen. Denne plasseringen er gunstig i
forhold til en eventuell fremtidig gangbro og ens ramper, samt holdeplassene ligger
også i tilknytning til sørlige gang- og sykkelveg og nordlige Park & Ride-anlegg på
nordsiden av vegen. I reguleringsbestemmelsene er det åpnet opp for at
busslommene kan endre plassering innenfor bestemmelsesområde #1 hvis dette
vurderes som mer hensiktsmessig når det skal utarbeides tekniske planer ved en
senere anledning. For øvrig er vegen o_SKV1 (både østlige og vestlige arm planlagt
på samme kotehøyde som dagens veg, men det kan være aktuelt å heve
rundkjøringen 20-50cm. Dette må nærmere vurderes ved utarbeidelse av tekniske
planer og dialog med Agder Fylkeskommune.
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Figur 45: Vestlige arm på rundkjøringen – dagens E39 mot Mandal = ny fylkesveg

Figur 46: Normalprofil – dagens E39 mot Mandal = ny fylkesveg

E39 østgående retning (o_SKV1)
Den østgående armen i rundkjøringen er dagens E39 fra øst. Dette vil bli del av den
nye tilførselsvegen til- og fra Mandal når ny E39 er ferdig bygd. Vegen er
dimensjonert etter Hø2 (Statens vegvesen håndbok N100, 2019), men det er i tillegg
lagt til 0,25 cm vegbredde på begge sider av vegen på grunn av en stor andel buss
og tungtrafikk langs vegen. I tillegg kommer breddeutvidelse i svinger og annen
veggrunn med varierende bredde på hver side av vegen. Vegen er blitt hevet mot
tilkoblingen til rundkjøringen.
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Figur 47: Østlige arm på rundkjøringen – dagens E39 mot Kristiansand = ny fylkesveg

Figur 48: Normalprofil – dagens E39 mot Kristiansand = ny fylkesveg

Den østgående armen på rundkjøringen er 0,5 m bredere enn den vestgående
retningen. Bakgrunnen for at ikke den vestlige delen også blir 0,5 m bredere er fordi
denne vegen skal tilpasses eksisterende E39, mens den østlige delen tilkobles den
nye tilførselsvegen fra ny fremtidig E39. Rundkjøringen blir derfor et naturlig
brytningspunkt for å endre vegbredden.
Vassmyrveien (o_SKV3)
Den sørlige armen i rundkjøringen er Vassmyrveien. Denne vegen er dimensjonert
etter vegklasse S2 ihht. veinormalen til Mandal kommune. Vegen regulert med 3 m
kjørebanebredde pluss skulder. I tillegg kommer breddeutvidelse i svinger og annen
veggrunn med varierende bredde på hver side av vegen. Ved ca. profil 55 begynner
fortau på østlige side av vegen. Fortauet er 2,75 m inkl. skulder. Som tidligere
beskrevet er Vassmyrveien blitt hevet fra rundkjøringen og sørover for å få mer
høyde til undergangen som ligger like før rundkjøringen. Rundt profil 50 kommer
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avkjørselen til Lindeveien hvor denne vegen vil måtte tilpasses litt i koblingspunktet.
Ellers vil det ikke foretas endringer på resten av Lindeveien i forhold til dagens
situasjon.

Figur 49: Sørlige arm på rundkjøringen – Vassmyrveien

Figur 50: Normalprofil – Vassmyrveien

Adkomstveg fra Marnarveien (o_SKV5)
Atkomstvegen nord på planområdet følger i stor grad dagens vegbredder og
senterlinje. I planforslaget er vegen dimensjonert etter vegklasse A1 ihht. veinormal
for Mandal kommune.
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Figur 51: Adkomstveg nord på planområdet (o_SKV5)

Figur 52: Normalprofil – Adkomstveg nord på planområdet (o_SKV5)

Avkjørsel og varelevering
Under planarbeidet er det regulert inn tre avkjørsler fra Marnarveien (o_SKV2) til
forretning- og næringsområdene, herunder SKV7 – SKV8 for området BKB1, og
SKV6 for området BKB2/BKB3. Videre er det også foretatt sporingsanalyse for
lastebil og vogntog som viser hvordan varelevering/avfallshåndtering kan løses ut
fra de byggene som er illustrert og skissert på planområdet. I forhold til ny
bebyggelse på områdene BKB1 – BKB3 skal hovedatkomst være via avkjørslene
SKV6 og SKV7. Med tanke på varelevering til området BKB1 og adkomst for drift av
eksisterende pumpestasjon/nettstasjon på området o_STI er det da regulert inn en
egen avkjørsel via SKV8 som skal hovedsakelig benyttes til dette.
Forøvrig påpekes det at sporingsanalysene som er utført er basert på nåværende
illustrerte bygninger, og det kan da senere under utarbeidelse av utomhusplan for
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områdene bli justeringer som følge av at man da har fått klarlagt ny bebyggelse og
dens omfang med tilhørende utomhus- og parkeringsarealer.

Figur 53: Viser sporingsanalyse for lastebil på områdene BKB1 – BKB2.

Figur 54: Viser sporingsanalyse for modulvogntog på områdene BKB1.
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6.6.2 Tilgjengelighet for gående og syklende
Som følge av omlegging av Marnarveien vil deler av tidligere vegarealer
opparbeides til gang- og sykkelveg (o_SGS5) langs ny forretning/næringsbebyggelse. Det ses på muligheten for noe hogst og tynning av høy
vegetasjon av kantvegetasjon langs elva for å øke opplevelsen for myke trafikanter
med økt nærhet og utsikt mot elva. Gs-vegen vil gå ned til kollektivholdeplassene
ved eksisterende E39 og Park & Ride-anlegget hvor det vil opparbeides
sykkelparkeringsplasser.
Etter dialog med kommunen er det også sett på muligheten for å forlenge gs-vegen
med et fortau langs eksisterende E39 frem til den vestlige gang-sykkelvegen og
kulverten ved Høybakken. I planforslaget er det derfor regulert formål for annen
veggrunn ned til elvekanten og lagt inn bestemmelser i området som legger til rette
for et slik tiltak. Et slik tiltak må i så måte i framtiden planlegges av Lindesnes
kommune eller i samråd med fylkeskommunen. Ellers vil det etableres fortau på
begge sider av nye Marnarveien som vil gjøre atkomsten til eksisterende- og nye
forretninger tryggere for myke trafikanter. Ved utarbeidelse av tekniske planer vil det
i samråd med kommunen vurderes hvor det skal tilrettelegges for kryssing av
Marnarveien o_SKV2 i forhold til ferdsel mellom områdene BKB1 – BKB2. Aktuelle
tiltak er intensiv belysning.

Fortau langs nye Marnarvei
Gamle Marnarveien
gjort om til gangveg

Området for ny
gangbro (#1)

Eksisterende kulvert
som må utbedres
Lagt om eksisterende
gang-sykkelvei

Figur 55: Oversikt over fremkommelighet for myke trafikanter.
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Figur 56: Viser avgrensning for bestemmelse område #1 for ny gangbro.

Ny gs-veglangs elva

Viser mulighet for en
eventuell fremtidig
gangpassasje/fortau videre
vestover mot Høybakken
langs eksisterende
E39/fremtidig fylkesveg.
Figur 57: Viser gangvegen langs elva med eventuell mulighet for fremtidig forlengelse mot Høybakken.
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6.7 Teknisk infrastruktur
Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Som tidligere beskrevet går det i dag eksisterende VA-ledninger/anlegg og
energi/nett-ledninger igjennom planområdet.
Som følge av ny utbygging på planområdet og eventuell etablering av fremtidig
gangbro over eksisterende E39/fremtidig fylkesveg, må deler av eksisterende
anlegg legges om. Under planarbeidet er det sett på flere løsninger for omlegging av
VA-ledninger/anlegg. Som følge av at eksisterende ledninger/anlegg ligger i dag på
kotehøyde k -0,7 - 0 m.o.h og uteområdet ved ny bebyggelse på området BKB1 skal
forhøyes fra kotehøyde k+2,0 m.o.h til kotehøyde k+3 m.o.h, er det ikke ønskelig å
legge ledninger i ny gangveg langs med Mandalselva. Det er derfor konkludert med
at den mest hensiktsmessige plasseringen av VA-ledninger/trase er på østlig side
av ny bebyggelse på området BKB1.
Som følge av at planforslaget innebærer etablering av ny bebyggelse og ute/parkeringsområde på BKB1 og det i framtiden kan være aktuelt å etablere ny
gangbro over eksisterende E39, er det skissert to scenarioer for hvordan VAledninger skal omlegges.
Alternativ 1 (blå/grønn linje på figur 57) innebærer som nevnt omlegging av
eksisterende VA-ledninger fra dagens pumpestasjon i nord – rundt bebyggelsen på
området BKBK1 – og tilkobles deretter eksisterende VA-ledninger ved nytt Park &
Ride-anlegg i sør.
Spillvannsledning PVC160 blir lagt med 6 promille fall til pumpestasjonen, mens de
resterende ledningene VL PVC225 x 2 og PSP PVC 225 etableres høyere i grøften
for bedre tilgjengelighet. Evt. brannkummer etableres ihht. fremtidig brannkonsept.
Det vil trolig være behov for luftekum på vannledningen som følge av høybrekk på
strekket. VA-ledningene plasseres minimum 5 meter fra ny bebyggelse på BKB1
mtp. dype grøfter på opp til 3,0-4,0 meter høyde. Oppkoblingspunkt må kontrolleres
før oppstart. Dersom bygget etableres på mindre deler av BKB1, vil det være mulig
å oppnå større fall på ledning som følge av et mulig kortere strekk. Under
planarbeidet har det vært dialog med kommunens avd Bydriv – Vann- og avløp
vedrørende forprosjektering av alternativ 1. De har stilt seg positive det dette
forslaget.
Alternativ 2 (rød linje på figur 57) er kun aktuell hvis gangbroen skal realiseres i
framtiden. Ved etablering av ny gangbro må VA-ledninger legges om fra sørlige del
av området BKB1 – deretter krysse eksisterende E39/framtidig fylkesveg. Videre må
dagens VA-ledninger i gang- og sykkelvegen flyttes lenger sør for at gang- og
sykkelveg og VA-ledningene ikke skal komme i konflikt med gangbroens ramper/
fundamenter.
I kum S4 tilkobles eksisterende spillvannsledning fra øst, med en antatt
påkoblingshøyde på 1,65. Tilkoblinger til eksisterende ledninger gjøres v/kum S6.
Fallet på spillvannsledning Ø160 blir da på 10 promille fra S6-S3.
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Det er som sagt da kun alternativ 1 som behøves utført under anlegg- og
terrengarbeidet for utbyggingen av område BKB1. Mindre arbeid med omlegging av
mindre vann- og spillvannsledninger for området BKB2 og BF1 må vurderes under
utarbeidelse av tekniske planer for de aktuelle områdene.

KUM S6

KUM S2

KUM S5

KUM S4

KUM S3

Figur 58 Prinsippskisse for VA-anlegg på planområdet. Lilla linjer viser eksisterende VA-ledninger/anlegg,
blågrønn linje viser Alternativ1 for omlegging av VA-ledninger som behøves for realisering av
bygningsmasse på BKB1, mens rød linje viser Alternativ 2 for omlegging av VA-ledninger hvis ny gangbro
skal realiseres i framtiden, kilde: COWI AS.

Overvann
For håndtering av overvann langs veg vurderes det at overvannet håndteres via
åpne veggrøfter eller via nedgravde overvannsledninger med tilhørende stikkrenner
sluk som ledes mot Mandalelva lik dagens situasjon.
For håndtering av overvann på områdene for ny forretning/kontorbebyggelse er det
utarbeidet et forslag til hvordan dette kan utføres. Siden utomhusarealene i stor grad
vil bestå av tette asfalterte flater/parkeringsarealer vil det måtte etableres nedgravde
overvannsledninger. Sørvest på planområdet i BKB1 blir parkeringsplassen lagt
med fall mot veg. Det blir satt sluk på parkeringsplassen langs vegen som vil ta opp
vannet. For resten av området BKB1, samt området BKB2 blir det lagt V-fall, hvor
man legger en 400 mm overvannsledning i bunnpunktet. Denne ledningen blir lagt
med overdekning på minimum 1,20m. Langs ledningene vil det bli lagt stakekummer
med maks avstand 80 m og sluk med sandfang med avstand maks 30 m.
Overvannet fra BKB1 og BKB2 vil således tilslutt ledes ut til Mandalselva via en
oljeutskiller.
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Figur 59: Viser illustrasjon av prinsipp for hvordan overvann kan løses for områdene BKB1 og BKB2.

Energi/nett
COWI har vært i kontakt med Agder Energi Nett (AEN) vedrørende omlegging av
dagens høyspentluftledning som går igjennom planområdet i nord-sørlig retning.
Etter dialog med AEN er det planlagt at høyspentluftledning skal legges i bakken
som jordkabel langs med VA-ledninger øst på området BKB1 og gå deretter langs
Marnarveien (o_SKV2) og tilkobles eksisterende høyspentluftlinje som ligger nord
for planområdet. Ved utarbeidelse av tekniske planer i en senere planfase vil det
være ytterligere dialog med AEN vedrørende aktuell trase, og nødvendige
stikkledninger for tilkobling av eksisterende- og ny bebyggelse.

6.8 Energi, klima og miljø
For planområdet er det ikke aktuelt med fjernvarme eller nærvarmeanlegg. Dette
begrunnes med at nytteeffekten (tetthet og omfang av bebyggelse) er for lav i
forhold til de store kostnadene som påregnes for etablere slik store anlegg.
Nye TEK17 har strenge energikrav til ny bebyggelse og dette igjen minimerer
energibehovet betraktelig. For ny bebyggelse på planområdet vil energitilførsel og
oppvarming være med strøm, varmepumpe og det vil samtidig ses på eventuelt
etablering av vannbåren varme og/eller sentralfyringsanlegg for biobrensel. Med
tanke på beliggenhet og størrelsen på nye forretning- og næringsbygg kan det her
også bli aktuelt å tilrettelegge for solenergianlegg på tak som alternativ energikilde.
Kommunens overordnede mål er at kommunen skal bidra aktivt til at klimagasser
reduseres og at man skal være en foregangskommune for energieffektivisering.
Det er i reguleringsbestemmelsene til planforslaget lagt inn rekkefølgekrav om at
"før det kan sendes inn søknad om igangsettingstillatelse for ny bebyggelse på
områdene BKB1 – BKB3 skal det i samråd med kommunen vurderes om det skal
leveres et helhetlig kvalitetsprogram for miljø og energi som viser beregnet
klimaavtrykk for bygg og byggeprosess".
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Teknologien gir i dag store valgmuligheter for å oppfylle kravene i TEK 17, men utfra
nåværende tidspunkt og planleggingsfase er det ikke vurdert eller tatt stilling om
netto varmebehov for ny bygningsmasse kan dekkes med annen energiforsyning
enn direktevirkende elektrisitet hos sluttbruker. Ihht TEK17 vil det under
prosjektering- og byggesøknadsprosessen for ny bygningsmasse beregnes
bygningens netto energibehov (øvre grense forretning/kontorbygg =
180/115kWh/m2 oppvarmet BRA per år). Det vil da tas stilling til hvilke
energisparende og tilførende tiltak som det er behov for sett i sammenheng med
bygningenes bruksformål, størrelse, kost/nytteeffekt og økonomisk bærekraftig
gjennomførbart. Dette gjelder da også i så måte om det vil være aktuelt og behov for
å utarbeide et kvalitetsprogram for miljø og energi for ny bygningsmasse.

6.9 Miljøoppfølging
Miljøplaner har til hensikt å sikre at utbygger og entreprenør under bygging og drift
tar hensyn til det som er framkommet av miljøinformasjon under arbeidet med
planen. Av miljømessig underlag for denne planen, nevnes spesielt tidligere
utarbeidet eller fremtidig behov for vurderinger knyttet til kulturminner, biologisk
mangfold, landbruk/jordbruk og overvannshåndtering. Dette ses i så måte å være
ivaretatt i planforslaget som nå fremmes med tilhørende grunnlag eller
bestemmelser knyttet til disse fagtemaene.

6.10 Universell utforming
Universell utforming i planområdet ivaretas gjennom plan- og bygningsloven og
gjeldende teknisk forskrift. Generelt vil det på planområdet opparbeides nye
utomhus/parkeringsarealer, gang- og sykkelveger ved omlegging av Marnarveien,
og eventuell justering av sørliggende gang- og sykkelveg langs eksisterende E39.
Videre i planforslaget legges det til rette for planfri kryssing via gangbro med
tilhørende universelt utformet ramper etter gjeldende krav. Interesser vedrørende
universell utforming anses som ivaretatt i planforslagets ut fra foreslått arealbruk.

Figur 60: Illustrasjon av universell utformet gangbro, etter krav til stigningsforhold. Kilde: COWI AS.
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6.11 Uteoppholdsareal
Det vil legges til rette for ulike uteoppholdsarealer innenfor planområdet som er
tilgjengelige for allmennheten. Følgende tiltak gjelder for dette:
Området f_GF langs med eksisterende gang- og sykkelveg. Tiltaket kommer som
følge av innspill fra barn og unge og utbyggers ønske om å etablere grøntområde
som fungerer som en naturlig skille mellom forretningsområde og eksisterende
boligbebyggelse. Samtidig ser man muligheten for at dette området vil fungere som
en uformell møteplass for myke trafikanter og da spesielt for skolebarn til og fra
skolen. Regulant vurderer dette som et innspill av stor kvalitet og som vil skape
mulighet for et grønt uterom med mindre trær og benker.

Figur 61: Viser området f_GF, kilde: Drag Arkitektur og Byggeteknikk AS.

Langs ny gangveg ved Mandalelva ser utbygger mulighet for å skape et
uteoppholdsareal i tilknytning til ny bebyggelse på området BKB1. Utgangspunktet
er at bebyggelsen kan fungere som en skjerming hvor også naturomgivelsene vil da
trekkes inn i bygget via glassfasader. Området kan bli brukt av både myke
trafikanter som ferdes langs gangvegen, men også kunder og ansatte i
næringsbygget.

6.12 Landbruksfaglige vurderinger
Realisering av planen vil gjøre at den dyrka jorda fjernes og jordbruksdriften
innenfor planområdet opphører. Dette er i utgangspunktet et tap av verdifullt
jordbruksareal, men som et avbøtende tiltak vil matjorden som fjernes
omdisponeres til bruk på andre egnende steder i kommunen etter
landbruksmyndighetenes godkjenning. Utføres dette på et tjenlig sted kan tapet av
dyrka jord i planområdet dermed bli erstattet på en god måte ved at rasjonell- og
effektiv drift kan videreføres/startes et annet sted i kommunen.
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6.13 Kollektivtilbud
Planforslaget forutsetter at dagens kollektivholdeplasser langs med eksisterende
E39 videreføres. Hvis det i framtiden blir behov for å flytte kollektivholdeplassene
lenger øst, vil ny gangbro måtte realiseres som følge av krav fra Vegdirektoratet om
planskilt krysning siden trafikkmengden på fremtidig fylkesveg vil være over 6000
ÅDT.
Framtidige kollektivholdeplasser sikrer fleksibilitet i ny ruteplanlegging, som følge av
etablering av ny E39. Plasseringen av kollektivholdeplassene er avklart etter tett
dialog med Agder Kollektiv Trafikk, Agder fylkeskommune og Statens vegvesen for
å sikre at planens innhold tar høyde for fremtidig ruteplan, drift og behov.

6.14 Kulturminner
Det er innenfor planområdet registrert en automatisk fredet boplass (Id 229821).
Som tidligere beskrevet i kapittel 5, er dette kulturminnet undersøkt i to omganger,
hvor det ble gjort funn av varierende betydning. Ifølge den regionale
kulturminneforvaltning i Agder Fylkeskommune, konkluderes det med at mange av
funnene er av nyere tids dato, hvilket tyder på tilførte fyllmasser.
Som følge av tidligere innsendt dispensasjonssøknaden til Riksantikvaren om
frigivelse av kulturminnet er det satt krav i bestemmelsene om at tiltak som kommer
i konflikt med kulturminner må søkes frigitt etter søknad til ansvarlig myndighet.

6.15 Sosial infrastruktur
Etablering av nye forretnings- og kontorlokaler medfører en økning av personer til
området. Den geografiske plassering og planforslagets formål har da også
potensiale for å gjøre området til en sosial møteplass på ulike plan. Plasskrevende
forretning planlegges med tilførende adkomst- og parkeringsforhold som muliggjør
sosiale forbindelser og korrespondanser. Utvidelse av Park & Ride-parkering, øker
muligheten for samkjøring og dermed sosial interaksjon.
Det planlegges uformelle møteplasser ved etablering av gangvegen langs elva i vest
og eksisterende gang-/sykkelveg i øst. Dette vil kunne skape en møteplass for
gående og syklende til og fra skole, eller i andre sammenhenger.
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6.16 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Det henvises til vedlegg 3, hvor hele ROS-analysen kan ses i sin sammenheng.
Nedenstående risikomatrise viser resultatene fra risiko- og sårbarhetsanalysen, og
viser hvilke uønskede hendelser som det må iverksettes tiltak imot.
Sannsynlighet

x

konsekvens
1: Ufarlig

4: Meget sannsynlig
3: Sannsynlig

2: Mindre sannsynlig

1: Lite sannsynlig

2: En viss
fare

3: Kritisk

4. Farlig

5: Katastrofal

1.19a
1.3
1.4
1.7
1.8
1.9
1.19b
1.19c
2.1b
3.1a
4.1.h
3.5a
3.5d
6.2

3.2
3.7d

1.16
1.17
3.7a
2.1d

1.13

Lav risiko
Middels risiko
Høy risiko

Matrisen viser en sammenstilling av resultater i risikoanalysen.
Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes.
Gult felt indikerer risiko hvor avbøtende tiltak må vurderes.
Grønt felt indikerer akseptabel risiko.
Nedenstående tabell gir oversikt over identifiserte hendelser og avbøtende tiltak.
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ID

Uønsket hendelse
Hva skjer?

1.3

1.4

Kvikkeleire,
utglidninger,
ustødige,
grunnforhold

Vesentlig svekket is

1.7/1.8/1.9

Flomfare

1.13

Radon

1.16

Er det tatt hensyn til
fremtidig
havnivåstigning?

Årsak

Sannsynlighet

Hva utløser hendelsen?
Grunnundersøkelser påviser
leire og kvikkleire i grunnen.
Dårlige grunnforhold
Mandalselven, som grenser
til planområdet, har
registrert vesentlig svekket
is.
Området ligger innenfor
flomsone og
aktsomhetssone for flom.
Mandalselva grenser til
planområdet. Planområdet
ligger lavt, kote +2.0 til +6.0.
Flomkart for 10-års flom
influerer områdets vestlige
del mot Mandalselva.
Radon aktsomhetsgraden i
området er vurdert som
moderat til lav over hele
planområdet.

Fremtidige
havnivåstigninger, som følge
av globale klimaendringer

1 til 4

Konsekvens

Forslag til risikoreduserende tiltak
Sannsynlighet x
konsekvens

1 til 5

Forventet risiko etter iverksettelse av tiltak
Sannsynlighet

Konsekvens

sannsynlighet x
konsekvens

3

2

6

Det vil i videre fase gjøres nødvendig
geotekniske undersøkelser, for å danne
grunnlag for fundamenteringsløsning og
byggemåte. Dette er ivaretatt gjennom
rekkefølgebestemmelse i planforslaget.

3

2

6

Enkelte steder ved gangvegen kan det
vurderes skilting.

2

2

4

2

2

4

2

2

4

3

2

6

Ved planlegging av området må
konstruksjoner innenfor flomsonen
dimensjoneres for flomrisiko og belastning. I forbindelse med
masseutskifting vil områdets kotehøyde
heves.

1

2

2

Gjeldende teknisk forskrift sikrer at
konstruksjoner utføres med radonsikring

1

1

1

6

Planlegging/prosjektering av fremtidig
bebyggelse og konstruksjoner vil tilpasses
planområdets risikoforhold med hensyn til
fundamentering, gulvhøyde og flomsikring.
Det vil bli foretatt en masseutskiftning på
området, og sammen med dette heve
områdets laveste nivåer. Regulering av
sikker kotehøyde vil derfor være viktig.

1

2

2

2

3
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ID

1.17

1.19a

Uønsket hendelse

Årsak

Sannsynlighet

Konsekvens

Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

1 til 4

1 til 5

Forslag til risikoreduserende tiltak
Sannsynlighet x
konsekvens

Dersom området har
tilgang til elv eller sjø;
er det behov for
sikringstiltak?

Planområdet grenser til
Mandalelven. Fare forbundet
med vann, isgang og andre
forhold vurderes.

2

3

6

Støy

Planområdet er støyutsatt,
hovedsakelig på grunn av
dagens E39. Sørlige del av
planområdet ligger innenfor
rød støysone, nordlige del og
hovedparten av området ligger
innenfor gul støysone.

4

1

4

3

2

6

6

1.19b

Luftforurensning

1.19c

Forurensning i
grunnen

Det er ikke påvist stor
luftforurensning innenfor
planområdet, ifølge miljøstatus
sine databaser. På vinter- og
vårtid, hovedsakelig, er
området dog utsatt for
svevestøv fra trafikken på E39.
Omfanget av dette er ukjent.
Områdets anvendelse har vert
forbeholdt landbruk og
infrastruktur. Hermed er det
mistanke om forurenset grunn.

3

2

Sannsynlighet
Planlegging/prosjektering av fremtidig
bebyggelse og konstruksjoner vil tilpasses
planområdets risikoforhold med hensyn til
fundamentering, gulvhøyde og flomsikring. Det
vil bli foretatt en masseutskiftning på området,
og sammen med dette heve områdets laveste
nivåer. Regulering av sikker kotehøyde vil
derfor være viktig.
Planforslaget legger om Rv. 455. På den måten
kan grønne utearealer frigis mot Mandalselva,
som kan benyttes til rekreasjon. Planlagt
bebyggelse vil virke som skjermingstiltak.
Støybelastningen på områdene ved
Mandalselva vil herav reduseres. Det
planlegges ikke boligformål innenfor
planområdet. Samlet vurderes det ikke behov
for støyskjerming.

Konsekvens

sannsynlighet x
konsekvens

2

2

4

3

1

3

Behov for tiltak vurderes ikke som relevant.

3

2

6

Ved masseutskiftning på planområdet, vil det
være aktuelt å gjøre miljøundersøkelser av
massene. Miljøundersøkelsene vil gi videre
føring for hvordan massene skal behandles.

2

2

4
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ID

Uønsket hendelse

Årsak

Sannsynlighet

Konsekvens

Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

1 til 4

1 til 5

2.1b

Landbruksareal

Ca. 11 dekar av planområdet
er klassifisert som fulldyrket
landbruksjord. Planforslaget
nedlegger dette.

2.1d

Utbyggingsplaner i
nærheten av
biologiske
arter/ressurser

Registreringer av rødlistearter
er datert tilbake i år 2000.
Registreringene er ikke gjort
direkte innenfor planområdet,
se beskrivelse punkt 5.6
Naturverdier.

Hendelser på vei

Store deler av planområdet er
forbeholdt infrastruktur,
rundkjøring, ny vei som
erstatter dagens E39, fv. 455,
parkering og adkomstarealer.

3.1a

3.2

Ulykkesbelastede
veier

Infrastrukturen er ikke
hensiktsmessig. Statistisk
mange ulykker innenfor
planområdet.

3

2

3

3

Forslag til risikoreduserende tiltak
Sannsynlighet x
konsekvens

2

3

2

4

Sannsynlighet

Konsekvens

sannsynlighet x
konsekvens

6

Det vil søkes om omdisponering av
landbruksjord ved masseutskiftning etter
avtale med ansvarlig landbruksmyndighet.

2

1

2

6

Det er lagt inn følgende bestemmelse i
reguleringsbestemmelsene: For alle områdene
skal det sikres at både tilførte masser og
plantemateriale ikke medfører spredning av
skadelige fremmede plantearter, jf.
«Fremmede arter i Norge – med norsk
svarteliste 2012»

2

3

6

6

Utarbeidelse av planområdets infrasturtur
følger gjeldene regelverk, som skal legge til
rette for sikker trafikk. Tekniske planer
beskriver hvordan dette løses i detalj.

2

2

4

12

Planforslaget viser hvordan dagens
infrastruktur kan erstattes med en mer
trafikksikker rundkjøring. Planforslagets
hovedformål er å løse den trafikale situasjon
for å få en bedre løsning for alle trafikanter.
Tiltakene vil reguleres i form av bestemmelser,
hensynssoner og plankart.

2

3

6
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ID

Uønsket hendelse

Årsak

Sannsynlighet

Konsekvens

Hva skjer?

Hva utløser hendelsen?

1 til 4

1 til 5

Medfører bortfall av
tilgang på følgende
tjenester spesielle
ulemper for området,
elektrisitet

Bortfall av elektrisitet vil
være negativt for kontor og
forretninger da driften ikke
vil fungere.

3.5d

Medfører bortfall av
tilgang på følgende
tjenester spesielle
ulemper for området,
renovasjon/spillvann?

Omtalte pumpestasjon som
ligger innenfor planområdet
har stor verdi for den
tekniske infrastruktur i
området. Anlegget er anlagt
innenfor de siste årene, og
levetiden regnes derfor som
lang.

3.7a

Er det spesielle farer
forbundet med bruk
av transportnett for
gående, syklende og
kjørende innenfor
området, til
skole/Barnehage?

Ime Skole og Imekollen
barnehage er innenfor en
rekkevidde på 500 m til
planområdet. Innenfor
planområdet er det en
kulvert i profilert stål av eldre
dato med tydelig
korrusjonsskader

3.5a

2

2

2

Forslag til risikoreduserende tiltak
Sannsynlighet x
konsekvens

2

2

3

Sannsynlighet

Konsekvens

sannsynlighet x
konsekvens

4

Tiltak vurderes ikke som relevant

2

2

4

4

Reguleringen må innarbeide god adkomst til
anlegget, Mandal kommunen har
vedlikeholdsansvar, tilsyn og kontroll.
Anlegget vurderes med stor
forsyningssikkerhet.

2

2

4

6

Dagens situasjon bevares, etablert gang- og
sykkelvei med planfri kryssing av E39.
Kulvert av eldre dato, skal kontrolleres av
fagfolk for levetidsvurdering evt
rehabilitering

2

3

6
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3.7d

Farer forbundet med
busstopp

Fotgjengere må krysse E39 i
gangfelt imellom øst- og
vestgående busstopp.
Pendlerparkering tilknyttet
området.

4.1h

Er området
påvirket/forurenset
fra tidligere
virksomhet, landbruk
og infrastruktur?

Minimalt med forurensede
stoffer i grunnen.

3

3

4

2

12

Det planlegges etablering av gangbro over
dagens E39. Plasseringen av busstopp
tilpasses ny gangbro, hvor myke trafikanter
kan benytte planfri kryssing. Dette vil bedre
sikkerheten for gående og syklende som
ferdes til og fra området. Se plankart.

2

2

4

6

Det vil tilstrebes å bruke evt. løsmasser
lokalt. For landbruksjord/ matjord vil det
etter avtale med landbruksmyndighet finne
andre egnede steder for massene.

2

2

4
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6.17 Rekkefølgebestemmelser
Følgende rekkefølgebestemmelser er innarbeidet i planforslaget:
§3.
3.1

REKKEFØLGEKRAV
Før rammetillatelse

3.1.1 Før det kan gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det
foreligge godkjent teknisk plan for hele planområdet. Teknisk plan må også
vise løsninger for håndtering av overvann, inkludert løsninger for store
vannmengder ved ekstremnedbør. Anleggsarbeid tilknyttet masseutskifting
og rivning av eksisterende hus og låve på eiendom gnr./bnr.: 40/28 er unntatt
dette kravet.
3.2

Før igangsettingstillatelse

3.2.1 Før det gis byggetillatelse for nye bygninger på områdene BKB1 – BKB3, må
det foreligge utomhusplan som viser felles/privat parkering,
vegetasjonsbelter, løsning for overvannshåndtering, rabatter,
skiltanordninger, løsning for varelevering med snumulighet med minimert
behov for rygging, kjøremønster, trygge gangarealer, løsninger for
tilgjengelighet, avkjørsler, snøopplag, oppstillingsplass for
utrykningskjøretøy. For området BKB1 skal det også vises adkomstmulighet
til Park & Ride-anlegget (o_SPI).
3.2.2 Før det kan gis igangsettingstillatelse til ny forretning- og kontorbebyggelse
på området BKB1 må eksisterende høyspenningsanlegg (luftlinje) på
bestemmelsesområde #2 flyttes og etableres som jordkabel innenfor
området H370.
3.2.3 Før anleggsarbeid kan igangsettes skal matjordsplan, jf. §2.3 være godkjent
av landbruksforvaltningen i kommunen.
3.2.4 Før det kan sendes inn søknad om igangsettingstillatelse for ny bebyggelse
på områdene BKB1 – BKB3 skal det i samråd med kommunen vurderes om
det skal leveres et helhetlig kvalitetsprogram for miljø og energi som viser
beregnet klimaavtrykk for bygg og byggeprosess.
3.2.5 Før det kan gis igangsettingstillatelse for ny bebyggelse innenfor det aktuelle
forretning- og næringsområdet (områdene BKB1 – BKB3) skal det være
utarbeidet en geoteknisk vurdering av et foretak med geologisk/geoteknisk
kompetanse. Vurderingen skal inneholde en beskrivelse med tilhørende
beregninger og prosjektering. Det skal redegjøres for valg av løsninger
tilknyttet grunnarbeid, fundamentering og byggemåte for nye bygninger og
anlegg.
3.3

Før bebyggelse tas i bruk

3.3.1 Kommunalteknisk infrastruktur fram til det aktuelle feltet (BKB1 – BKB3) skal
være opparbeidet og ferdigstilt i henhold til godkjente tekniske planer før det
gis brukstillatelse til nye bygninger på den aktuelle tomten.
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3.3.2.a Ny rundkjøring og omlegging av Marnarveien (o_SKV1, o_SKV2, o_SGS5,
o_SF1 – o_SF2) må være etablert før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest
for forretning- og kontorbebyggelse på områdene BKB1 – BKB2.
3.3.2.b Omleggingen av Marnarveien inkluderer en trafikksikkerhetsfaglig vurdering
som vurderer hvor og hvordan kryssing for myke trafikanter bør løses, både
for de som skal bevege seg mellom næringsarealene og for kryssing nord i
området. Anbefalte tilrettelegginger for slik kryssing må etableres samtidig
med omlegging av kjørevei.

7 Konsekvensutredning
Reguleringsplanen er ikke konsekvensutrednings pliktig
Mandal kommunes uttalelse vedrørende KU-plikt ifbm oppstartsmøte:
"Teknisk forvaltning er enig med regulant om at det ikke er krav om KU for de
arealene som er avsatt til forretning/erverv i kommuneplanens arealdel, eller for de
arealene som var avsatt til forretning i kommuneplanens arealdel fra 2007.
I oppstartsmøtet ble det stilt spørsmål ved hvordan kommunen vil forholde seg til
krav om KU dersom forslagsstiller gjennom reguleringsplanen ønsker å videreføre
planideen om utvikling av forretningsbygg på gbnr. 40/28, i planinitiativet omtalt som
byggetrinn 2. Teknisk forvaltning har vurdert dette etter at møtet ble gjennomført,
slik det var avtalt. Tiltaket vil falle inn under forskrift om konsekvensutredning § 8 a)
og pkt. 10 b) i forskriftens vedlegg II. Det er derfor gjort vurderinger etter forskriftens
§ 10. Teknisk forvaltning kan ikke se at planlegging av forretning, også på gbnr.
40/28, vil kunne ansees å få vesentlig virkning for miljø og samfunn.
Konklusjon er derfor altså at kommunen mener det ikke er KU-pliktig, selv om det
mot teknisk forvaltnings anbefaling skulle planlegges forretning på gbnr. 40/28".
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8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
8.1 Overordnede planer
8.1.1 Handel
Planarbeidet følger i stor grad de føringer som er i kommuneplanens arealdel 2018
– 2030 for Mandal kommune, hva gjelder utvikling av næringsområde med følgende
tema:
 Sysselsetting – samferdsel – pendlerparkering
 Byutvikling – fortetting – kollektivakser
 Møteplasser – inkludering
 Klimatilpasning
Utvikling av Marnarkrysset vil bygge videre på områdets store potensiale og tilføre
verdi som trafikalt knutepunkt og inngangsport til Mandal sentrum. Planforslaget
sikrer attraktive forretning- og kontorbygninger som er strategisk lokalisert i forhold
til eksisterende E39 (fremtidig fylkesveg) og ny planlagt tilførselsveg for ny E39.
Planen er i tråd med kommuneplanens målsetninger ved at planen vil kunne skape
økt sysselsetting i kommunen. Planlagte tiltak vil kunne genere arbeidsplasser, noe
som vil være svært positivt for å øke tilflyttingen til kommunen samt gi positive
økonomiske ringvirkninger. Planen vil også legge til rette for en bedre balanse
mellom arbeidsplasser og boliger i nærliggende områder ved utvikling og fortetting
av omkringliggende områder til boliger som Skinsnes og planlagt boligområde nord
for planområdet. Dette kan også bidra til å redusere noe av utpendlingen fra
kommunen.
I bestemmelsene til arealdelen av Kommuneplanen er det angitt følgende føringer
for utvikling i Marnarkrysset:
"3 daa. Inneholder hagesenter og annet forretningsformål. Det tillates ikke støyende
virksomhet. Eventuelle bygg må tilpasses flomfaren. Arealet er påvirket av
kommunedelplan for ny E39. Det er sannsynlig at arealet for F1 utvides når
detaljreguleringen av E39 er ferdig."
"Forretninger – framtidig (F1). I området kan det tillates plasskrevende varehandel.
Det tillates ikke etablering av forretninger som basert på størrelse og forretningens
art naturlig kan høre hjemme i sentrum/kjøpesenteret."
Plasskrevende forretninger og kontorer vil lokaliseres på området med en strategisk
plassering i forhold til dagens vegnett. Regulering av området gir mulighet for en
tilrettelegging av næringsareal til bedrifter som har behov for en slik lokalisering.
Planområdet har et omfang som kan ivareta et fremtidig behov og utvikling i
området, med de ringvirkninger som ny tilførselsveg til ny E39 vil medføre.
I planforslaget vil det etableres virksomheter for plasskrevende handel/
dagligvareforretninger med tilhørende lager og kontorlokaler til denne typen
virksomhet.
Med plasskrevende handel og dagligvareforretning menes virksomheter som er
plasskrevende og har et stort arealbehov og som da ikke hører naturlig hjemme i
Mandal sentrum. Med dette menes like forretninger som f.eks ved Skinsnes. For
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øvrig kan det også etableres virksomheter på planområdet som selger
kjøkken/baderomsmøbler, salg av materiell, verktøy, deler og tilbehør for bil, båt,
bygg og anlegg.
Dette er virksomheter som selger produkter hvor kunden i stor grad er avhengig av
transport med personbil, og som pga. av størrelse ikke hører hjemme i Mandal
sentrum.
I forhold til overordnede føringer i kommuneplanen vurderes det som motstridende
at denne typen virksomheter med store arealbehov skal etableres i sentrum, hvor
det samtidig er et mål om at personbiltrafikken skal minimeres. Det er derfor lagt inn
en endring i disse bestemmelsene i forhold til fra overordnet kommuneplan.
8.1.2 Byggegrense mot sjø og vassdrag
Ihht Plan- og bygningsloven § 1-8 (Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag) er
det et generelt krav om 100 m byggegrense langs sjø og vassdrag.
Planområdet grenser til Mandalselva og i år 2010 ble det utarbeidet en egen
kommunedelplan for elva med tilhørende kantsone.
I gjeldende kommunedelplan for Mandalselva er deler av planområdet satt av til
formål for erverv. Området for erverv inngår i det 50 meters brede regulerte belte
langs elva. I bestemmelsene til kommunedelplanen er det gitt tillatelse til at det kan
oppføres bygninger til forretning, kontor og turisme innenfor det aktuelle området for
erverv forutsatt at området blir regulert i reguleringsplan før videre utbygging kan
tillattes.
Likeså er det i gjeldende kommuneplan satt flere punkter og prinsipper som skal
være førende til hvordan Mandalselva og tilhørende kant-/strandsone skal
tilrettelegges og planlegges etter:





"Viktige natur- og kulturområder skal bevares. Det er ikke ønskelig at
elvebredden steinsettes.
Allmennhetens tilgjengelighet til badeplasser, turområder, turstier og
fiskeplasser opprettholdes eller forbedres.
Tilrettelegging for næringsutvikling med tilknytning til elva skal prioriteres.
Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn for alle tiltak."

Planforslaget bygger videre på dagens tiltak og avstand samt kommunedelplanens
føringer. Med dette menes at ny gang- og sykkelveg (o_SGS5) ligger plassert på
omtrent samme sted og avstand til Mandalselva som fylkesveg – Marnarveien gjør i
dag. I forhold til området BKB1 følger foreslått byggegrense den aktuelle
formålsgrensen for området satt av til erverv i kommunedelplanen for Mandalselva.
Således vurderes planforslaget å opprettholde og videreføre prinsipp om at områder
langs Mandalselva er tilgjengelig for allmennheten, og området også blir tilgjengelig
for alle brukergrupper så langt det lar seg gjennomføre.
Elvekantsonen og naturområde langs Mandalselva er i planforslaget også i stor grad
videreført, med unntak det ønskes å tynne/fjerne noe vegetasjon ved gs-vegen
o_SGS5 og forretning/kontorbygget BKB1. Som tidligere beskrevet kan det også
være aktuelt med terrengbearbeidelse og oppføring av konstruksjoner i kantsonen til
Mandalelva for eventuelle grunnarbeid og konstruksjoner tilknyttet en eventuell
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framtidig etablering av gangbro over ny fylkesveg. Det totale omfanget av dette er
ikke kartlagt da dette er avhengig av valg av type bro med fundamenter og ikke
minst plassering og stigningskrav tl ramper.

8.2 Landskap
Når planområdet er ferdig bygd, har området endret karakter og transformeres fra
dagens åpne landskap- til et mer urbant og aktivt område. Terrenget blir hevet,
planert og bebygd med større bygg og ny infrastruktur. Fra dagens terrenghøyde på
rundt 2,0 – 2,5 m.o.h endres dette til rundt ca 2,5 – 4,5 m.o.h for blant annet å sikre
områdene mot flom fra Mandalselva. Fv.455-Marnarveien og dagens
parkeringsanlegg nærmest elva vil bli flyttet og områdene omgjort dels til gs-veg og
ferdselsområde. Dagens jordbruksarealer vil bli endret og tatt i brukt til nye
veianlegg, samt parkering og ny bygningsmasse. Det gjør at de elvenære arealene
vil bli lettere tilgjengelig for allmennheten. Vegetasjonsbeltet langs elven videreføres
og det planlegges ingen direkte terrenginngrep i elvebredden. Derimot kan det være
aktuelt å tynne og fjerne noe av eksisterende kantvegetasjon, men større trær vil
bevares.
Planlagt bebyggelse vil medføre betydelig innvirkning på landskapet, og endre
områdets nåværende karakter som landlig og åpent jordbruksområde, til område
med næringskarakter. Utviklingen ivaretar forholdet til Plantasjen og nye forhold
som følger av anlegg av ny tilførselsveg. I forhold til tilgrensende boligbebyggelse
nordøst for planområdet etableres det et grønt vegetasjonsbelte som skal ha en
skjermende effekt. Dette vil også gi en markert skille mellom ny næringsaktivitet og
eksisterende beboere.
Planområdet har i dag mange ulike bruksformål med dårlige løsninger. Med dettes
menes at det er ikke lagt til rette for myke trafikanter, ei heller motorisert kjøretøy.
Dominansen av trafikk gjør elven vanskelig å nå, og inntrykket fra båt er preget av
kratt, trafikk og veiarealer. Planforslaget legger til rette for transformasjon av
området, hvor man kan få et attraktivt og funksjonelt område i nær kontakt med elva.
Dette vil være et verdifullt tilskudd for omkringliggende bebyggelse, besøkende, og
forbipasserende. Fra Mandalselva/båt vil utsikt til en aktiv elvebredde være langt
mer spennende en slik situasjonen er i dag. I dette tilfellet spiller bygget på BKB1 en
viktig rolle. For å få en god kvalitet på det nye rekreasjonelle området (o_SGS5),
trengs det en buffer som kan skjerme mot trafikk og støy. Plasseringen av ny
bebyggelse på BKB1 vil dermed til dels skjerme både elva og myke trafikanter fra
trafikken fra ny fylkesveg (eksist. E39) med tilhørende rundkjøring. Dette gir et
trafikksikkert område langs elva og elvens kvaliteter vil gi en positiv opplevelse for
myke trafikanter og besøkende til planområdet.

8.3 Stedets karakter
Nytt utbygd planområde ved Marnarkrysset ligger sentralt, og grenser til område for
ny tilførselsveg Mandal øst – Mandal by. Det gjør at planområdet vil bli det første
møte med Mandal by og sluse all trafikk østfra og nordfra til Mandal sentrum.
Planområdet vil av den grunn fungere som en innfallsport til byen, og "Byporten
Mandal" er foreslått som ett evt. navn på bygningsmassen.
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Figur 62: Viser illustrasjon av inngangsparti for ny bygning på området BKB1, kilde: DRAG Arkitektur og
Byggeteknikk AS.

8.4 Byform og estetikk
Tomtens plassering er sentral for adkomsten til Mandal, og planforslaget er bevist
om viktigheten av høy arkitektonisk kvalitet. Skisser viser hvor infrastrukturen i
kombinasjon med bebyggelsen vil utgjøre en byport for Mandal by, og markerer
overgangen fra E39 til urbant miljø og omgivelser.
I planforslaget er det stilt krav til materialvalg og overflater på nye bygningsmasse.
Det settes krav om overvekt av naturmaterialer på fasader, og dette er vil da være
arkitektoniske virkemidler for å redusere den visuelle opplevelse av høyden.

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Planforslagets og ønskede tiltak medfører at det registrerte automatisk fredete
kulturminnet; Jernalder boplass, ID (229821-0) vil måtte fjernes. Det er fra
tiltakshavers side, datert 14.8.2017, oppstartet prosess for søknad om dispensasjon
fra kulturminneloven §8 1. ledd for masseutskiftning – gnr 40 bnr 28, Ime i Mandal
kommune, Vest-Agder fylke. Fylkeskommunen har i den forbindelse uttalt seg til
kulturminnet, og foreslår at det gis dispensasjon fra kulturminneloven uten vilkår.
Behandlingen er dog ikke ferdigbehandlet, og det foreligger derfor ikke noen endelig
konklusjon.
For øvrig vil også SEFRAK-registrerte våningshuset og låve (Ime gård) rives.
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8.6 Forholdet til kravene i kap II i Naturmangfoldloven
De er slik at de miljømessige prinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal
legges til grunn ved utøvelse av offentlig myndighet for å vurder om prosjektet kan
gjennomføres. Lovens formål er:
"…. at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir
grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden,
også som grunnlag for samisk kultur."
Den endelige vurderingen om prosjektet tilfredsstiller kravene i Naturmangfoldloven
må avgjøres av offentlig myndighet.
8.6.1 Om kunnskapsgrunnlaget
Kunnskapsgrunnlaget skal være tilstrekkelig for å kunne beskrive relevante sider
ved naturmangfoldet på stedet, deriblant identifisere viktige forekomster av arter,
naturtyper og økologisk tilstand. Det skal også være tilstrekkelig for å kunne belyse
effekter av tiltaket på naturmangfoldet sett i lys av den samlede påvirkning som
naturmangfoldet vil bli utsatt for.
"§ 8. (kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til
kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for
skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og
som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet." Naturmangfoldloven
Kunnskapsgrunnlaget skal dekke to forhold:
Kunnskap om forekomster: Viktig naturmangfold i influensområdet. En verdivurdering av forekomstene er sentralt for å kunne vurdere om kunnskapsgrunn-laget
er godt nok.
Kunnskap om virkninger av tiltaket. Virkningene skal kunne vurderes ut fra den
samlede belastning naturmangfoldet er eller vil bli utsatt for.
COWI sin vurdering om:
 Kunnskap om forekomster:
I dette prosjektet er kunnskapsgrunnlaget sammensatt av registrerte,
offentlig tilgjengelige data innhentet lokal informasjon og befaring.
Kunnskapsgrunnlaget vurderes samlet som tilstrekkelig for å kunne vurdere
verdien av berørt natur.
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Kunnskap om virkninger av tiltaket:
Tiltaket vil medføre et arealbeslag der jordbruksareal omgjøres nærings- og
trafikkareal. Dvs. at arealene til dyrkningsformål med alt biologisk liv som der
fins, opphører. Jorda vil imidlertid tatt vare på og jordbruksarealet tas vare på
og bli gjenbrukt annet sted slik at biologisk mangfold tilknyttet jorda, kan
opprettholdes. Det vil da måtte settes krav til hvordan jorda håndteres, at
man oppnår kapillær ledningsevne hele veien og at den lagvis tilbakeføres
som opprinnelig. Vedrørende områdene langs Mandalselva er vil
eksisterende vegetasjon og biologisk mangold videreføres. Unntaket er at
det kan foretas hogst og tynning på området o_LNA2. Dette vurderes å være
et svært lite naturinngrep, og omfanget og virkingene som følge av denne
typen tiltak er minimale for biologisk mangfold generelt i området.

8.6.2 Føre-var prinsippet
Føre-var prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunn-laget, og er
kunnskapsgrunn-laget svakt, skal føre-var prinsippet tillegges større vekt.
"§ 9.(føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger
tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas
sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for
alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap
brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak."
COWI sin vurdering om:
Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig til å si at tiltaket med tanke på opphør av livsmiljøet som dyrka marka representerer, ikke vil true spesielle arter eller biologisk
mangfold generelt.
8.6.3 Samlet belastning på naturmangfoldet
Loven krever at påvirkningen tiltaket har på naturmangfoldet skal ses i en større
sammenheng. Eksisterende og framtidige påvirkninger skal inkluderes i
vurderingene. Bakgrunnen for denne vurderingen er først og fremst om tiltaket har
betydning for oppnåelse av forvaltningsmålene for arter eller naturtyper Jfr.
Naturmangfoldlovens §§ 4-5.
«§ 4. (forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer)
Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige
utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som
kjennetegner den enkelte naturtype. Målet er også at økosystemers funksjoner,
struktur og produktivitet ivaretas så langt det anses rimelig.
§ 5. (forvaltningsmål for arter)
Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene
forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder. Så langt
det er nødvendig for å nå dette målet ivaretas også artenes økologiske
funksjonsområder og de øvrige økologiske betingelsene som de er avhengige av.
Forvaltningsmålet etter første ledd gjelder ikke for fremmede organismer. Det
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genetiske mangfold innenfor domestiserte arter skal forvaltes slik at det bidrar til å
sikre ressursgrunnlaget for fremtiden».
COWI sin vurdering om:
Arealbeslag og aktiviteter som vil foregå i næringsområdet, samlet ikke vil gi en
belastning på terrestrisk naturmangfold utover det som påføres i form av reine
arealbeslag. Om jordarealet kan etableres et annet sted på rett måte og drives i
sammenheng, vil jordarealets betydning for biologisk mangfold, enkeltarter og deres
økologiske funksjon, kunne opprettholdes på en like god måte.
Det at det ellers ikke fins spesielle naturverdier i området som blir rammet,
forekommer spesielle arter eller vegetasjon -ei heller fins viltinteresser i området,
gjør det mindre komplisert, men også akseptabelt å tenke flytting av produktivt
biologisk areal til et annet sted.
8.6.4 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder §12
§§ 11 i Naturmangfoldloven krever at tiltakshaver i hovedsak skal dekke kostnadene
ved eventuelle miljøforringelser.
"§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter." Naturmangfoldloven
For å unngå- eller begrense skader på naturmangfoldet så skal det etter § 12 tas
utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som ut fra en samlet vurdering
av tidligere-, nåværende- og fremtidig bruk av mangfoldet samt økonomiske forhold,
gir de beste samfunnsmessige resultater.
COWI sin vurdering om:
Det forutsettes at miljøgode teknikker benyttes i den videre planleggingen og
gjennomføring av prosjektet.

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk
De elvenære arealene har hittil vært lite tilgjengelige da fylkesvegen med tilhørende
rekkverk har ligget helt inntil elvebredden med stor høydeforskjell. Ved omlegging av
dagens fv455-Marnarveien med tilhørende etablering av gangveg på området øker
attraktivitet til Mandalselva og vil by på økt rekreativ bruk for allmenheten.
Gangvegen er et ledd i en større plan om å benytte elvens rekreative kvaliteter til
større nytte. Planforslaget vil dermed ha positiv innvirkning på
rekreasjonsinteresser.

8.8 Uteområder
Som beskrevet vil det opparbeides noen uteoppholdsarelaer i tilknytning til ny
forretning- og kontorbebyggelse. Store deler av eksisterende naturområder
langselva videreføres. I forhold til tilgrensende nabobebyggelse vil enkelte av
naboeiendommene og ens uteområder få dårligere solforhold på kveldstid og
eventuelt miste noe utsikt som følge av ny bebyggelse.
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8.9 Trafikkforhold
I dagens situasjon rundt Marnarkrysset er det to T-kryss med 120 m mellomrom.
Dette skaper en situasjon med stor fare for ulykker. Ved å samle disse T-kryssene til
en felles rundkjøring vil området bli mer oversiktlig og trafikksituasjonen bedres. Når
ny E39 etableres, vil det mest sannsynlig bli mindre tungtrafikk på strekningen,
ettersom gjennomgangstrafikken vil forsvinne. Samtidig vil ny E39 føre til kortere
avstand til Kristiansand noe som kan medføre økt andel biltrafikk i rundkjøringen.
Det er lagt opp til pendlerparkering i direkte tilknytning til kollektivholdeplass ved
rundkjøringen, for å lette muligheten for å velge kollektiv transport.
Som følge av omleggingen av Marnarveien og nedklassifiseringen av dagens E39
med tilførselsveg til ny E39, kan det i ettertid også vurderes at Marnarveien kan bli
overdratt og omgjort til kommunalveg. Dette er per dags dato ikke endelig vedtatt.

8.10 Barns interesser
Barns interesser omhandler i hovedsak om sikker gang- og sykkeladkomst gjennom
planområdet. Dette er allerede sikret i forhold til eksisterende kulverter øst på
planområdet under Vassmyrveien og eksisterende E39 for ferdsel mot Ime skole.
Som følge av innspill som ble mottatt under medvirkningsmøtene er det i
planforslaget bygget videre på disse innspillene, hvor tiltak som økt nærhet og
tilgang til Mandalselva og sosiale møteplasser hensyntatt.

8.11 Sosial infrastruktur
Planen medvirker til at uformelle møtepunkter utvikles, (gangveg, Park & Rideanlegg, kollektivholdeplasser, etc). Det gjelder i så måte også vedrørende nye
forretninger og kontorlokaler hvor Marnarkrysset kan medvirke til å skape et sosialt
møtepunkt for nærområdet.

8.12 Universell tilgjengelighet
Gjeldende regelverk, med føringer for utarbeidelse av universell tilgjengelighet vil
benyttes i planleggingen av nye bygninger.
Eventuell fremtidig gangbro over eksisterende E39 anlagt med maksimal
stigningsprosent 6%, tilfredsstiller kravet til universell utforming. Nedenstående
modell, er kun illustrativ, og viser ikke nødvendigvis fremtidig konstruksjon. Modellen
er fremstillet for å sikre tilstrekkelig areal som reguleres for dette formål, og
tilhørende omlegging av VA-ledninger og gang- og sykkelveg.
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Figur 63: Illustrasjon av universelt utformet gangbro over eksisterende E-39. Kilde: COWI AS

8.13 ROS
Formålet med denne analysen har vært å kartlegge alle risiko- og sårbarhetsforhold
som har betydning for om arealet egner seg til utbyggingsformål, samt å kartlegge
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging i henhold til
plan- og bygningslovens § 4-3.
Det er gjennomført risikosamlinger med deltakere fra ulike fagområder. Aktuelle
risikoforhold som har blitt identifisert har også blitt supplementert med foreliggende
grunnlagsdata og dokumenter som støtte til vurderinger som har blitt gjort. Alle
aktuelle farer er vurdert i henhold til fastsatte risikostyringsmål og vurderingskriterier.
Hensikten er å identifisere alle uønskede hendelser som medfører uakseptabelt høy
risiko for personsikkerhet, ytre miljø/natur og materielle verdier i planområdet og
tilstøtende områder. Det det har blitt identifisert risiko- eller sårbarhetsforhold som
kan medføre uønskede hendelser har det blitt gjort vurderinger av aktuelle
avbøtende tiltak som kan bidra til risikoen for tiltak vil holde seg innenfor akseptabelt
nivå. Dersom disse tiltakene etterfølges, havner ingen hendelser i kategorien "rød",
som omfatter uakseptabel risiko. Det er derimot identifisert flere aktuelle hendelser i
kategorien "gul", der risiko er på et slikt nivå at det bør ut ifra en kost/nytte vurdering
bør søkes tiltak som reduserer risiko til akseptabelt område.
Risiko med konsekvenser for personsikkerhet, ytre miljø og materielle verdier.
Risiko kategori
Før tiltak
Etter tiltak
2
0
15
4
3
14
Sum
20
20
De viktigste risikobidragene med aktuelle avbøtende tiltak omfatter:
Den generelle trafikksikkerhet på veiene i planområdet, særlig med tanke på kryss
og stor ulykkesstatistikk. Planlagte avbøtende tiltak er en del av den overordnede
plan for området, blant annet samling av vegene i en rundkjøring, som reduserer
farten og fordeler trafikken mere hensiktsmessig. Kryssing av eksisterende E39 med
gangfelt ved pendlerparkering til og fra bussholdeplass. Planlagte avbøtende tiltak
er å legge til rette for anlegg av universelt utformet gangbro over dagens E39, for
planfri kryssing av myke trafikanter.
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8.14 Jordressurser/landbruk
Imesletta er vurdert å være en av kommunens aller viktigste jordbruksområder med
sterk verne-status i kommuneplanen.
For øvrig påpekes det at jordbruksarealet på planområdet ligger helt vest og i
utkanten av "Imesletta-arealet". Eksisterende dyrket landbruksareal som utgjør 10,4
daa, og som følge av planforslagets tiltak vil dette landbruksområdet opphøre for
videre drift.
I forhold til dagens veg og infrastruktur og videre utbyggingen av tilførselsvegen til
ny E39, vurderer man at det i framtiden er lite utvikling- og driftspotensiale for det
10,4 daa jordbruksarealet på planområdet. Sett fra et overordnet perspektiv er det i
så måte de store sammenhengende jordbruksarealene ved Berge og Ime som er
viktige og som bør videreføres/opprettholdes.
Som avbøtende tiltak ved fjerning av det aktuelle jordbruksarealet, vil det utarbeides
egen matjordsplan som skal godkjennes av landbruksmyndighet i kommunen. Dette
innebærer masseutskiftning og reetablering av dyrkbar jord andre steder i
kommunen. Under planarbeidet har det vært dialog med landbruksmyndighet som
har uttalt at de stiller seg positiv til den planlagte omdisponering av matjord og
jordbruksareal for planområdet.

8.15 Teknisk infrastruktur
Omlegging av større VA-ledninger og høyspentkabler er i planprosessen undersøkt,
og det er tatt høyde for at nye tiltak kan gjennomføres.
VA-ledninger må omlegges i ny trasé, men plasseringen av eksisterende
pumpestasjon er uendret. Derimot vil det pga terrengheving må tilhørende
inspeksjonsbygg og inspeksjonsrør heves tilsvarende. Dimensjonering og
prosjektering av VA-anlegg og kapasitetsberegninger for brannvann vil utføres ved
utarbeidelse av teknisk plan for de aktuelle delområdene ved senere planfase.

8.16 Økonomiske konsekvenser
Det er knyttet store investeringskostnader til bearbeidelse av eksisterende terreng
og etablering/omlegging av infrastruktur, herunder rundkjøring, adkomstveger, gangog sykkelveg, parkeringsanlegg, VA-anlegg. Det er derfor viktig at planforslaget
innehar gode løsninger, er forutsigbart, og er bærekraftig i forhold til økonomi.
Det vil være aktuelt at det inngås en utbyggingsavtale mellom grunneier, utbygger,
kommunen/fylket om eierskap og drift av veger og andre anlegg. Omfanget av dette
er per dags dato uavklart, men det vil inngås forhandlinger om utbyggingsavtale og
gjennomføringsavtale med de aktuelle partene.

8.17 Konsekvenser for næringsinteresser
Det etableres nye næringslokaler med attraktiv beliggenhet, til forretning og
kontorformål. Planforslaget kan medvirke til styrke næringsinteressene i Mandal,
ved å kunne etablere forretninger med større arealbehov og med en effektiv
infrastruktur for vareleveranser og kunder. Planområdet skal ikke være konkurrent til
den eksisterende detaljhandel i sentrum, men forsterke næringstilbudet og interessene til Mandal by generelt sett.
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8.18 Interessemotsetninger
Motsetningsforholdet i planen er at tiltaket medfører opphør av dagens
landbruksarealer, Ime gård og automatisk fredet kulturminne som følge av formål
om å etablere trafikksikker omlegging av veganlegg og verdiskaping for området.
Videre er det et motsetningsforhold til kommuneplanens føringer for type av
handelsformål, til tiltakshavers forslag om at plasskrevende handel også kan bestå
av dagligvarehandel. Videre planprosess må avklare i hvilken retning føringene skal
tolkes.

8.19 Avveining av virkninger
Planforslagets innhold om omlegging av infrastrukturen, ny rundkjøring, omlegging
av fv 455-Marnarveien, planfri kryssing og gang- og sykkelveger, vil være positive
tiltak som gir nytteeffekt og verdi for allmennheten. Forholdet til ny tilførselsveg for
fremtidig E39 skaper nye forutsetninger for planområdet og nærområdet.
Planforslaget legger til rette for å skape et trafikalt knutepunkt som ivaretar nåtidens
og fremtiden behov, og som rommer potensiale for å utvikle området i en mer
attraktiv retning. Nye boligområder i nærheten vil gi økt befolkningsgrunnlag og
behov for å styrke det lokale nærområde med handelsmuligheter og
rekreasjonstiltak.
I forhold til type forretninger og plasskrevende handel, er kommuneplanen tydelig på
at det ikke ønskes å etablere detaljhandel utenfor Mandal sentrum. Dette
planforslag gir anledning til en avveining og diskusjon om hvor grensen for disse
føringer går. Det foreslås å ligge til rette for plasskrevende handel, som også kan
bestå av dagligvarer, men som pga størrelse ikke hører hjemme i Mandal sentrum.
Det er viktig å være beviste om virkningene av dette og hvordan det forholder seg til
ønsket byutvikling.
Realisering av planforslaget har som konsekvens at det nedlegges dyrket
landbruksarealer. Avveininger til denne problemstillingen er i dette planforslaget
vurdert opp imot kommuneplanens arealdel og samfunnsdel hvor Marnarkrysset er
besluttet å være et område for næringsutvikling og plasskrevende handel.
Planprosessen har tatt hensyn til å reetablere nye jordbruksarealer andre steder i
kommunen gjennom søknadsprosess og plan for masseutskiftning. Det vurderes at
nytteverdien i å utvikle dette området er av større verdi enn videreføring av
eksisterende forhold. Utarbeidelse av planforslaget som nå fremmes til behandling
er utført over tid gjennom en tett dialog og prosess parallelt med Nye Veiers
detaljregulering.
Ime gård er planlagt revet selv om bygget er SEFRAK registret hvilket i
utgangspunktet ikke tillegges noen spesielle restriksjoner sådan.
Kulturminneverdien er imidlertid undersøkt av stedkjente med historisk kunnskap og
realisering av planen er helt avhengig av at det tillates disse inngrep sett i et
bærekraftig perspektiv i forhold til økonomisk gjennomførbarhet.
Når det gjelder endret arealbruk og forholdet til friluftsliv i tilliggende naturområde,
herunder tilgangen til Mandalselven, så vil tiltaket gi allmenheten tilgang til disse
naturområder, og friluftsliv og opprettelse av uformelle møteplasser vil dermed tjene
til økt samfunnsnytte for lokalbefolkningen.
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Forslagstiller tror at en utbygging av området kan tilføre Lindesnes kommune og
Mandal by betydelige- og positive ringvirkninger.
Ut fra den totale belastningen og endringene som planforslaget medfører vurderer
man at utbyggingen av Marnarkrysset et positivt bidrag for fremtidig utvikling i
Lindesnes kommune.
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9 Innkomne innspill
9.1 Merknader
Dato

Avsender

Merknad

Kommentar

Varsling 8.06.2019
11.06.2
019

Norsk Maritimt
museum v/
Morten Reitan,
Arkeolog

21.6201
9

Kontakt for
elevrådet Ime
skole v/ Ingunn
Fladlid

Tas til orientering
Norsk maritimt museum (NMM) er
kulturminnevernets landsdelsinstitusjon for
forvaltning av kulturminner under vann i SørNorge, freda eller verna etter Lov om
Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml) §4 eller
§14. Plangrensa går langs Mandalselva, men
ser ikke ut til å omfatte arealer i vann eller
påvirke forholdene i elva. NMM har derfor ingen
merknader til oppstartsvarselet.
Elevrådet ved Ime skole har sett på tegningene
av Marnarkrysset i Mandal. Vi har foreløpig
ingen innvendinger til reguleringen av krysset.
Men vi forventer at det blir gode løsninger for
gang- og sykkelsti, og ellers at det blir et område
der barn kan ferdes trygt. Anne Grønsund, leder
i BU, vil følge opp saken på vegne av barn og
unge i Mandal.

Innledningsvis viser vi til vår sjekkliste for
reguleringsplaner som ligger på Fylkesmannens
hjemmeside: www.fylkesmannen.no/av/ – plan
og bygg – arealforvaltning – dokumenter.
Formålet med sjekklisten er bl.a. å sikre god
saksopplysning. Vi anmoder derfor om at denne
sjekklisten benyttes i forbindelse med oppstart
av planarbeid.
Fylkesmannen ber om at særlig følgende
vurderes og gjøres rede for i det videre
planarbeidet:
-Klima- og energiplanlegging, jf. pbl. § 3-1 første
ledd bokstav g). Se miljøkommune.no for
veiledning:
http://www.miljokommune.no/Temaoversikt/Klim
a/Klima--og-energiplanlegging/
-Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4.
-Støy, se retningslinje for behandling av støy i
arealplanlegging T-1442/2016.
-Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. §
1-1 femte ledd.
-Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd.
-Barn og unges oppvekst-vilkår, herunder særlig
trygg adkomst til barnehage, skole og andre

Tas til orientering.
I oppfølgningen til
dette er
planforslaget
utarbeidet etter
medvirkningsmøte
med Ime skole og
ungdomsrådet, i
samarbeid med
leder i BU, Anne
Grønsund.
Planforslaget er i
stor grad i tråd
med gjeldende
kommuneplan og
føringer, men
inneholder enkelte
justeringer man
mener er
nødvendig for at
planen skal være
gjennomførbarbar
. Dette er
beskrevet i
planbeskrivelsen
til planforslaget.
Ellers har det vært
tett dialog med
Nye Veier og
andre offentlige
aktører
vedrørende
utbygging av
området md
tilhørende tiltak.
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aktiviteter, jf. pbl. § 1-1 femte ledd og rundskriv
om barn og planlegging T-2/2008. Vi ber
særskilt om at synspunkter fra barn som berørt
part kommer fram og at ulike grupper barn og
unge gis anledning til å delta. Planbeskrivelsen
må omtale denne delen av planarbeidet,
herunder resultatene av barn og unges
medvirkning.
-Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra
analysen skal innarbeides i plan og
bestemmelser, jf. pbl. § 4-3.
Klimaendringer/klimatilpasning skal også
belyses i
ROS-analysen, i den sammenheng se bl.a.
www.klimatilpasning.no.
-Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12.
Vurderingen skal fremgå av beslutningen, jf.
naturmangfoldloven § 7.
Fylkesmannen forventer at formålene og
føringene gitt i kommunedelplanen for
Mandalselva og kommuneplanen følges opp.
Videre må planarbeidet samkjøres med
detaljplanleggingen knyttet til
kommunedelplanen for ny E39.
26.06.2
019

Kystverket Sørøst

Vi viser til brev av 11. juni 2019 vedrørende
varsel om oppstart av planarbeid for
Marnarkrysset i Mandal kommune. Formålet
med planarbeidet er å legge til rette for
næringsutvikling og oppgradering av dagens
infrastruktur med mer sikker og effektiv
trafikkavvikling.
Kystverket Sørøst har ingen vesentlige
merknader til mottatt varsel om oppstart av
planarbeid.

Tas til orientering

01.07.2
019

Agder Energi
Nett AS

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter
energiloven områdekonsesjon i Mandal
kommune. Dette innebærer at vi etablerer og
drifter strømnett i kommunen (høyspent og
lavspent fordelingsnett).
På denne bakgrunn gjør vi oppmerksom på at
det i dette planforslaget må tas hensyn til
bestående anlegg og for de anlegg som det er
nødvendig for oss å etablere og drifte.
AEN har etablert høyspentanlegg og lavspent
anlegg i området. (Høyspent luftlinje som rød
heltrukket strek, høyspent jordkabel vist som
røde stiplet streker i kartet, 230V jordkabel vist
som stiplet blå streker og 230V luftnett vist som
heltrukket blå streker i kartet)
Det er en byggeforbudssone på 16 meter dvs 8
meter fra senter av 22 kV luftlinje til nærmeste
bygningsdel.
Det er en byggeforbudssone på ca 10 meter
dvs 5 meter fra senter av Regionalnett
kablene til nærmeste bygningsdel. Det går 2

Det tas til
etterretning. Det
er opprettet
kontakt med AEN
saksbehandler,
hvor mulige
løsninger er
undersøkt. Kap
6.6 beskriver
tiltaket. Kap. 8.16
beskriver
konsekvensene.
Plankartet er
tegnet med
hensyn til denne
merknads innhold.
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kabelsett her. Byggeforbudet er 3m fra
ytterkant av hver kabelsett.
Det er en byggeforbudssone på 4 meter dvs 2
meter fra senter av 22 kV kabel til nærmeste
bygningsdel.
Det er en byggeforbudssone på 5 meter fra
nettstasjon til nærmeste bygningsdel.
Dette gjelder også lekeplass og andre
parkanlegg.
Angående elektromagnetiske felt, se:
http://www.nrpa.no/
Skal det arbeides nærmere høyspentlinjer enn
30 meter må Agder Energi Nett kontaktes. Se
vår hjemmeside for detaljer:
https://www.aenett.no/bygge-oggrave/arbeidnerlinjer-kabler/
Brosjyre om "nær ved arbeid" kan lastes ned
her: https://www.aenett.no/globalassets/publika
sjoner/518450-v1brosjyre__nar_ved_arbeid__4-siders.pdf
Generelt.
Eksisterende høyspenningsanlegg i
regionalnettet
Vi vil gjøre oppmerksom på at det i planområdet
er høyspenningsanlegg som er del av vårt
regionalnett og bygget etter anleggskonsesjon
gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat
(NVE). Kraftledninger og kabelanlegg bygget
etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra
Plan- og bygningsloven, og for disse kan det
derfor ikke vedtas planbestemmelser eller vilkår
som del av reguleringsplan for andre tema.
Utgangspunktet er derfor at kraftledninger ikke
skal inntegnes som et arealformål i en plan, men
bør innarbeides som hensynssone (faresone).
Vedlagte kart viser jordkabler, som er etablert i
henhold til anleggskonsesjon.
Disse kablenes beliggenhet må det tas hensyn
til i kommende reguleringsplanarbeid.
For anlegg etablert etter anleggskonsesjon
gjelder følgende
Planlagt ny bebyggelse, eller andre tiltak, som
kommer i konflikt med elektriske anlegg må
følges særlig opp i det videre planarbeidet. Vi
må oppstille en del vilkår for at eventuelle
omlegginger av regionalnett skal kunne
gjennomføres.
•
Eventuelle nye kabler eller luftledninger
som skal erstatte eksisterende anlegg, må
minimum ha overføringskapasitet som tilsvarer
den kapasiteten anlegget har i dag.
•
Eventuelle ønsker om omlegging av
eksisterende anlegg må meldes inn til
oss i god tid før omleggingen ønskes
utført. Omlegging kan være en
tidkrevende prosess, og det er en fordel
om det tas hensyn til dette ved
utarbeidelse av eventuelle
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bestemmelser om særskilt rekkefølge
for gjennomføring av de enkelte
tiltakene i planen.
•
Dersom tiltak skal gjøres på den
aktuelle luftledning eller kabelanlegg,
må det påregnes at det kan bli
nødvendig å stille krav om tider på året
som utkobling må være avgrenset til og
hvor lenge anlegget kan være utkoblet.
Dette begrunnes med behovet for
kontinuerlig forsyning av strøm til
kundene, jfr. også leveringsplikten i
energiloven § 3-3.
•
Omlegging av anlegg med spenning
høyere enn 24 kV fordrer at vi søker
NVE om endringer i de respektive
anleggskonsesjonene for anleggene.
Endring i anleggskonsesjon
forutsetter blant annet at det finnes
ekstern evne og vilje til full
kostnadsdekning, slik at
nettkundene ikke belastes
omleggingen. Dette betyr at vi vil
kreve full kostnadsdekning for
omlegging. Utfallet av en
konsesjonsbehandling kan ikke
forskutteres.
Inntegning på plankart.
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for
ledningsanleggene ikke må påføres i planen,
herunder plankartet. Kraftledninger skal på kart
ha en enhetlig utforming, uavhengig av
spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller.
Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal
tegnes som én ledning. Høyspenningskabler
under bakken tegnes ikke inn på kartet. Vi viser i
denne sammenheng til Forskrift om beredskap i
kraftforsyningen § 6-2, og NVEs Veiledning til
forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt
6.2.5.
Arealer og eiendommer som brukes til, eller i
fremtiden skal brukes til, transformatorstasjoner
evnt nettstasjoner avsettes i kommuneplanen til
arealformål bebyggelse og anlegg, underformål
«Andre typer bebyggelse og anlegg»,
energianlegg kode 1500, jf. vedlegg I til kart- og
planforskriften.
AENs ledninger er ikke innmålt og
nøyaktigheten til traseer på oversendte kart vil
være varierende. Bebyggelse eller andre
installasjoner langs traseen må alltid planlegges
ut ifra målinger i marka.
Andre forhold
I god tid før utbygging må det avklares hvordan
nye utbyggingsområder i planområdet skal
forsynes med elektrisk strøm. Det må avklares i
hvilken grad eksisterende ledninger/kabler
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eventuelt kan benyttes, om nye ledninger/kabler
må legges og om det er behov for ny(e)
nettstasjon(er).
Den eller de som utløser tiltak i
strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg
og forsterkning, må som hovedregel dekke
kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle
kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye
traséer må gis rettigheter med minst like gode
vilkår som det vi har til de eksisterende
traséene. Normalt er dette stedsevarige
(evigvarende) bruksrettigheter.
Er det behov for å avklaring/utredning/bestilling
bes henvendelsen gå via vår hjemmeside
www.aenett.no.
03.07.2
019

05.07.2
019

Nye Veier AS

Vest-Agder
fylkeskommune

Planavgrensningen strekker inn i planområdet
for E39 Grepsland – Ime og overlapper dette i
stor grad. Endelig avgrensning må tilpasses
veiplanen for tilførselsvei til nu E39. Vi vurderer
det slik at det vil være mulig å få til en utbygging
ved Marnarkrysset, uten at det vanskeliggjør
gjennomføringen av tilførselsvei til ny E39.
Vi ber om at forholdet til ny E39 med tilførselsvei
blir redegjort for i planarbeidet og forutsetter at
løsningene blir tilpasset, slik at det ikke blir
konflikt med utbyggingen av planlagt tilførselsvei
til ny E39.
Slik vi vurderer det, kan de tekniske løsningene
tilpasses for de to prosjektene. Dette fordrer
imidlertid god kommunikasjon og tett samarbeid.
I den forbindelse viser vi også til planutvalgets
vedtak 19.06.2019, der planutvalget er positiv til
oppstart av detaljregulering av Marnarkrysset.
I utvalgets 1. punkt i vedtaket står det at
"Planarbeidet må koordineres med Nye Veier
AS på en slik måte at planene for Marnarkrysset
tilpasses planlegging av tilførselsveien til Mandal
by fra nye E39."
Nye veier AS har god Dialog med Marnarkrysset
AS, og deres planlegging av Marnarkrysset med
tilstøtende bygninger. Tirsdag 25. juni 2019
hadde Nye Veier AS og Marnarkrysset AS et
felles arbeidsmøte, der tema var koordinering av
planprosessene og mulige fremtidige løsninger.
Denne dialogen forutsettes videreført.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette
for næringsutvikling og oppgradering av
dagens infrastruktur.
Planområdet rommer i dag et hagesenter,
veianlegg som inkluderer E39, arealer med
dyrket mark, samt et vegetasjonsbelte langs
Mandalselva.
Planstatus
I kommuneplanens arealdel er et område satt av
forretningsformål, en del er i

Planens forhold til
ny tilførselsvei for
fremtidig E39,
beskrives i
kap.6.7 og 8.
Under
planarbeidet har
det vært tett
dialog med Nye
Veier vedrørende
deres
reguleringsplan.

1) Park and ride
kapasitet utvides
fra 13 til 25
parkeringsplasser
i planlagt forsalg.
Regulant har
planlagt dette i
samarbeid med
Vest-Agder
fylkeskommune
og Statens
Vegvesen i møte
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kommunedelplan for E39 Døle bro – Livold satt
av til veiformål og et område langs
Mandalselva, øst for fylkesveien er i
kommunedelplan for Mandalselva satt av til
byggeområde for erverv. Formålet med
planarbeidet vurderes i hovedsak å være i tråd
med overordnete planer.
Fylkeskommunens interesser i planarbeidet er
knyttet til:
rdsel: kollektivtransport og
trafikksikkerhet

Samferdsel
Ny tilførselsvei til ny E39 under planlegging vil
ha vesentlig konsekvenser for planarbeidet.
Vi har imidlertid fått opplyst fra Mandal
kommune at det samarbeides nært med Nye
Veier
AS og vi har derfor ikke merknader knyttet til
omtalte tilførselsvei.
Marnarkrysset er allerede i dag og vil i enda
større grad med ny E-39 være et svært viktig
transportknutepunkt. Det er avgjørende for
kollektivtrafikken at det legges til rette for god
kapasitet på park-and-ride plasser. I dag er det
stor mangel på slike plasser i dette krysset.
Det bør planlegges for minst 50 plasser med
mulighet for utvidelse.
Når det gjelder busslommer er det viktig at
disse, i begge retninger, oppgraderes og
legges vest for ny rundkjøring. Dette har
sammenheng med at både ruter til/fra Marnardal
og til/fra Kristiansand kan benytte disse og at
passasjerene lett kan bytte buss.
AKT bidrar gjerne i den videre planprosessen.
Kontaktperson i AKT er Inge Os
Inge.Os@akt.no , telefon: 38 14 53 82.
Med hensyn til trafikksikkerhet forutsettes at
avklaring av GS-vei sees i sammenheng med
plan for Sandesheia. Videre må det legges opp
til trygg kryssing av E39, blant annet til Ime
skole. Planfri kryssing vurderes i så henseende
å utgjøre den mest trafikksikkerhetsmessige
løsning for myke trafikanter. Prosjektet er for
øvrig ikke prioritert i Handlingsplan
for fylkesveg og det kan derfor ikke regnes med
fylkeskommunale midler.
For øvrig legges til grunn at Statens vegvesen
vil komme med ytterligere merknader
knyttet til fylkesveien.
Estetiske og landskapsmessige hensyn
Planlagt bebyggelse vil kunne utgjøre en
fremtidig "byport" til Mandal sentrum for

13.9.2019.
Ytterligere behov
for
langtidsparkering,
inneholder
planforslaget
mulighet for å
benytte
parkeringsplasser
i tilknytning til
forretning/kontorb
ygget.
2) Kollektiv
holdeplass
plasseres vest for
planlagt
rundkjøring. Det
reguleres ny
gangbro som
legger til rette for
planfrikryssing av
E39.
3) Estetisk
utforming er
utarbeidet med
tanke på den
sentrale
plassering i
Mandal. Kap 6.2.1
og kap. 8.4
beskriver
estetiske
virkemidler og
konsekvenser.
4) Planforslaget
legger til rette for
en elvsti som
fremmer områdets
rekreative
egenskaper.
5) Det er i
planarbeidet
deltatt i planforum
i regi av VestAgder
Fylkeskommune,
hvor det ble
diskutert
definisjon av
plasskrevende
handel, og hvilke
typer forretninger
som det skal
reguleres for.
6) Planforslaget
grenser opp til
Mandalselven,
men det ligger
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trafikanter vestfra. Det forutsettes derfor at det
settes krav til kvalitet til utforming og
materialbruk knyttet til bebyggelse og anlegg.
Allmennhetens friluftsliv
Området langs elva må avsettes til offentlig
grøntområde for å ivareta allmennhetens
interesser. Det vises i denne sammenhengen til
Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet (2014 – 2020) der verdien av å sikre
grøntbelte langs vassdrag fremheves som
attraktivt område for ferdsel og opphold.
Næringsutvikling
Med hensyn til næringsutvikling vises det til
kommunens planutvalg sitt vedtak 26.06.2019
knyttet til forretningsdrift:
Det må ikke tilrettelegges for detaljhandel. Det
bes om at det innledes dialog med VestAgder fylkeskommune for å komme frem til gode
bestemmelser som sikrer mulighet for
arealkrevende forretningskonsepter.
Vi stiller oss positive til planutvalgets vedtak og
ber om at kommunen tar kontakt med
fylkeskommunen etter ferien.
Vannforskriften
Planområdet avgrenses av Mandalselva. Vi
minner derfor om Regional plan for
vannforvaltning for vannregion Agder 20162021. Ved nye tiltak i vann må det vurderes om
vannforskriften § 12 kommer til anvendelse. Det
er kommunen som har ansvar for at
denne vurderingen blir gjort. I denne forbindelse
gjøres det oppmerksom på vann-nett som
kan oppgi den økologiske tilstanden.
Mandalselva fører sjøørret og laks som omfattes
av Fylkesmannens myndighetsområde.
Det gjøres for øvrig oppmerksom på at det ikke
må åpnes for tiltak som har negativ
innvirkning på Mandalselva som gyte- og
oppvekstområde for anadrom fisk.
Kulturminner og kulturmiljø
Nyere tids kulturminner: Gårdstunet er del av et
større kulturmiljø med gårder på Imesletta.
Fylkeskonservatoren anbefaler at boligen og
låven bevares og tilbakeføres til tidligere
utførelse. Det bør bevares et område rundt
bebyggelsen slik at det fortsatt fremstår som et
gårdstun. Boligen skal ifølge SEFRAKregisteret være fra før 1850. I følge
kulturminneloven § 25 skal saker vedrørende
byggverk eldre enn 1850 oversendes
kulturminnemyndighetene for vurdering før det
fattes vedtak om riving eller vesentlige
endringer.
Arkeologi: Når det gjelder Askeladden id:
229821 som ligger innen planområdet har
Fylkeskonservator bedt Kulturhistorisk museum
om å gjøre en vurdering av lokalitetens

ikke tiltak inne,
som kommer i
konflikt med
elvebredden og
elven i øvrig.
7) Ime gård
forslås å rives.
Denne prosess
må følge
kulturminneloven
§25, hvor Mandal
kommune, på
baggrund av
vurdering fra
Fylkeskommunen
tar stilling til
forslag om riving.
8)
Dispensasjonssøk
nad ble stoppet i
samarbeid med
Fylkeskonservator
en, og hellere
behandle dette
kulturminne som
en del av denne
reguleringsplan i
varslings og
høringsprosessen
. Det er ikke
planlagt nye tiltak
i Mandalselva.

Side 79 av 70
Detaljreguleringsplan for Marnarkrysset

PlanID 201912

vitenskapelige potensial. Det ble sendt over en
dispensasjonssak til Riksantikvaren i 2017,
denne ble stoppet av tiltakshaver
Planen kan ikke vedtas før forholdet til
kulturminner og kulturmiljø er avklart.
27.07.2
019

Landbruksforval
tning for
Audnedal,
Lindesnes,
Mandal og
Marnardal
kommuner
V/ Børje
Svensson

Landbruksforvaltningen har ikke kommentarer
på nåværende tidspunkt.
MEN vi ønsker likevel å kommentere at tilsendte
illustrasjoner er av dårlig kvalitet og til dels
motsigelsesfulle. Det er fremst avgrensingen
mellom areal for forretning/kontor å ene siden
og allmennyttige grønne arealer (LNF) som ikke
kan klart utleses nå.

Vi ber å få komme med våre konkrete
kommentarer i samband med høring innfor
førstegangsbehandlingen.

Tas til orientering.
Planforslaget
ønsker ikke å
gjøre inngrep i
vegetasjonsbeltet
langs elven, men
omlegging av fv
455, og etablering
av ny gangveg
langs Mandalelva
som tilgodeser
bedre tilgang og
utnyttelse av
områdets
rekreative
egenskaper.

Det er positivt at det generelt ønskes en åpen
planprosess med mulighet for medvirkning. Vi
som er naboer har i den innledende delen av
prosessen hatt en god dialog med tiltakshaver
og ønsker det vil fortsette i den videre
prosessen.
Naboene synes det er positivt at formålet med
planarbeidet er å oppgradere dagens
infrastruktur med mer sikker og effektiv
trafikkavvikling, men er samtidig skeptiske til
omfanget av næringsutbyggingen. Nedre Ime er
et gammelt og velfungerende boområde, og det
vil være veldig negativt om den forestående
utbyggingen skader kvaliteten på området i
vesentlig grad.
Det er også vesentlig at planene best mulig
tilpasses planleggingen av tilførselsveien til
Mandal by fra nye E39.
Nye næringsbygg
Forslagsstiller ønsker å regulere for etablering
av to næringsbygg, hvor det skrives at
foreløpige skisser tilsier 3500-5500 m² BYA i 4
etasjer (trinn 1) og 2000- 3000 m² BYA i 3
etasjer (trinn 2), (parkeringsarealer ikke
medregnet i BYA). Samlet etasjeareal vil være
fra 21000 - 31000 m². Naboene som står bak
dette brevet har få merknader til TRINN 1, men
vil understreke at også dette bygget vil være
veldig synlig som del av inngangsporten til
Mandal og at det derfor er viktig at
bygningsmassen får høy arkitektonisk kvalitet.
Videre understreker naboene viktigheten av at
området langs elva avsettes til offentlige
grøntområder for å ivareta allmennhetens
interesser.

1) Samhandling
og medvirkning i
planarbeid er
lovfestet og
sentralt for å
oppnå god
detaljplanlegging.
2) Det har vært
løpende og
konstruktiv
kontakt med Nye
Veier om god
tilpassing til ny
tilførselsvei. Se
merknad fra Nye
Veier, som
bekrefter dette
synspunkt.
3)Planforslaget er
innforstått med
den arkitektoniske
betydning for
planområdet, med
tanke på
plassering og
synlighet.
Bestemmelsene
setter
eksempelvis krav
til materialvalg og
overflater.
4) Planforslaget
regulerer ny
gangveg langs
elven, som

Forvaltningen har spesielt interesse for at LNFområder og godt gjenbruk av jordressurser blir
tilgodesett.

30.07.1
9

De nærmeste
berørte
naboene for
detaljregulering
en i
Marnarkrysset
v/ Frank Anders
Ihme
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Hva angår TRINN 2, så skriver tiltakshaver at
det vil være 2000- 3000 m² BYA i 3 etasjer.
Naboene vil understreke at dagens låvebygg på
tomta til tiltakshaver er 9 meter høyt, og vi
forutsetter at det nye næringsbygget ikke blir
høyere enn dette. Når tiltakshaver skriver 3
etasjer og man regner inn ventilasjon i tak etc.,
så er det et signal om at det planlegges for en
høyere høyde enn dagens 9 meter. Det nye
bygget vil være betydelig større i omfang og
areal, og naboene vil derfor advare mot at
høyden blir høyere enn dagens bygg. Naboene
har i samtaler med tiltakshaver også fremmet
dette synspunktet og opplever at tiltakshaver
foreløpig har vist forståelse for dette.
Det er her også viktig å understreke at bygget
bør trekkes fremover, slik at det blir noe mer
«luft» i retningene mot naboene.
Naboene ønsker primært at bygget begrenses til
to etasjer. Om det likevel blir aktuelt med tre
etasjer, er det som nevnt avgjørende at den
maksimale byggehøyden ikke blir høyere enn 9
meter og at en eventuell 3. etasje trekkes inn for
å redusere opplevelsen av «murvegg» mot
naboene.
Om 3. etasje blir inntrukket mot bebyggelsen
bak vil inntrykket av «murvegg» bli forsterket, og
naboene vil derfor anmode om at en evt. 3.
etasje trekkes innover mot midten av bygget.
- Det understrekes i denne sammenheng at det
er nødvendig å gjennomføre en sol- og
skyggeanalyse av tiltakets virkning på
nabotomtene.
Myke trafikanter og støy
Det understrekes i tilbakemelding på oppstart fra
Mandal kommune (sak 2017/1972) at
Innregulert gang- og sykkelvei langs fv 455 må
forbindes med gang- og sykkelvei som går
under eksisterende E39. Naboene vil
understreke at dagens løsning med varelevering
til Plantasjen i kjøreveien til boligene ikke er
tilfredsstillende. Løsningen vil bli forverret med
den fremtidige gang- og sykkelveien, hvor det vil
bli farlige situasjoner. Det er nødvendig at
vareleveringen til det nye bygget (TRINN 2)
skjer fra forsiden og på siden av bygget
(vestsiden, retning Plantasjen), både for å
unngå nabostøy og for å unngå farefulle
situasjoner mellom trailere og gående/syklende.
Naboene forutsetter at tiltaket gjennomføres i
tråd med gjeldende forskrifter for støyvirkning.
Tiltakshaver skriver at for nytt næringsbygg i øst
og eksisterende næringsbygg for Plantasjen vil
det ses på mulighet for etablering av en felles
adkomst- og parkeringsløsning, og at dette bør
skje via Marnarveien. Naboene støtter denne
vurderingen, men vil understreke at dette må

ivaretar
allmenhetens
interesser.
5) Merknad om
bygningshøyde
tas til orientering.
Sol og
skyggeanalyse er
vedlagt
planforslaget.
6) Forslag til
plassering av
varelevering tas til
orientering.
7) Det er fra
kommunens
planfaglige
avdeling ikke på
nåværende
tidspunkt stilt krav
om støyutredning.
Bestemmelser
stiller krav til ikke
støyende
virksomhet. For
virksomheter som
generer støy skal
det utarbeides
støyrapport ved
søknad om
rammetillatelse.
9) Planforslaget
vurderes som i
stor grad å være i
tråd med
kommuneplanens
arealdel. Mandal
kommune uttaler
seg enig i denne
vurdering.
Landbruksjord
ivaretas ved å
reetablere
nærliggende
arealer til
jordbruksformål.
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skje atskilt fra den innregulerte sykkelveien fra fv
455.
- For varelevering, lufte- og kjøleanlegg og
renovasjon er det nødvendig å gjennomføre
støyberegninger for å avklare eventuelle behov
for avbøtende tiltak. Det må i tillegg sikres at
dette utføres på en måte som hensyntar
bomiljøet til naboene i størst mulig grad.
Naboene vil igjen understreke viktigheten av at
Trinn 2 blir et bygg med høy arkitektonisk
kvalitet, siden bygget vil være en veldig synlig
del av inngangsporten til Mandal by. Dette er
også understreket i Planutvalgets vedtak 19. juni
2019, og det er derfor viktig å sikre dette i
planbeskrivelse og bestemmelser.
Øvrige forhold
Ifølge forskrift om rikspolitiske bestemmelse for
kjøpesentre, kan det etableres kjøpesentre med
inntil 3000 m² bruksareal. Nytt planforslag
inneholder forslag med mer enn 3000 m²
bruksareal for forretningsformål for storhandel.
Naboene er derfor spørrende til om forslaget er i
tråd med de statlige bestemmelsene.
Planforslaget avviker i tillegg fra
kommuneplanens arealdel, og naboene vil
understreke viktigheten av å hensynta
landbruksjorda, naturmangfoldet og
grunnforholdene generelt.
Naboene vil også understreke viktigheten av å
finne gode alternative løsninger for dagens parkand ride i Marnarkrysset, og at dette bør skje
nærmest mulig de nye kollektivpunktene.
Prosessen videre
Naboene vil avslutningsvis igjen understreke at
dialogen med tiltakshaver oppleves som god i
den første delen av prosessen, og vi håper det
vil fortsette når prosjektet i det videre skal
detaljutformes. Det forutsetter selvsagt at det tas
hensyn til merknader og synspunkter, og at
hensynet til kvalitetene i det velfungerende
boområdet blir ivaretatt videre i prosessen.
Med vennlig hilsen
Frank Anders Ihme (sign)
Guro Edquist (sign.)
Roald Skeie (sign)
Hilde Søderholm Skeie (sign.)
Bertil Støle (sign.)
Tina Dalene (sign.)
Sverre Stusvik (sign)
Beate Fuglset Pedersen (sign.)
Paal Pedersen (sign.)

Ny varsling: 08.10.2019
08.10.2019

Fylkesmannen i
Agder

Formålet med planarbeidet for
Marnarkrysset er oppgitt å legge til rette
for næringsutvikling og oppgradering av
dagens infrastruktur med mer sikker og

Tas til orientering.
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14.10.2019

Fiskeridirektoratet

14.10.2019

Ime Invest DA v/
Tormod Sandnes

effektiv trafikkavvikling. Planarbeidet vil
legge føringer for videre utvikling av
planområdet på ca. 45. Varslet
utvidelse av planområdet skjer langs
inn-/sørsiden av dagens E39, dvs på
motsatt side av dagens Marnarkryss.
Formålet med utvidelsen er å vurdere
løsninger for tilrettelegging og
regulering av ny gangbro med
tilhørende ramper over dagens E39. I
den forbindelse vil det også bli vurdert
justering av dagens gang- og sykkelvei
og VA-ledninger.
Innspill
Fylkesmannen har den 11.06.2019
kommet med innspill til oppstart av
planarbeidet, Varslet planutvidelse gir
ikke grunnlag for ytterligere innspill.
Med hilsen
Ole-Johan Eik (e.f.)
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen
Fiskeridirektoratet region Sør har ingen
merknader til at planområdet for
detaljregulering av Marnarkrysset
utvides som anført i de tilsendte
dokumenter.
Mitt navn er Tormod Sandnes og er
daglig leder og eier, sammen med
Bilberging Sør,av Ime Invest DA.
Ime Invest DA er selskapet som eier
Vassmyrveien 34.
Har mottatt en varsling om utvidelse av
planområdet for detaljregulering av
Marnarkrysset i Mandal Kommune, på
denne varslingen er det tegnet en stor
blå stiplet linje like utenfor
kontorvinduet mitt.
For min egen del driver jeg Mandal
Vakt og Redning A/S ut fra den ene
halvdelen av bygget og videre utleier
det jeg ikke bruker selv til
administrasjonen i Serio
Ungdomssenter A/S.
I utleieavtalen med Serio disponerer de
ett antall parkeringsplasser som er en
forutsetning for opprettholdelse av
leieavtalen, det er til tider mange biler
med tilknytning til Serio ifm
personalmøter o.l

Tas til orientering

Din merknad tas til
orientering. Årsaken til
utvidelsen av
planområdet er å
muliggjøre etablering
av planfri kryssing av
dagens E-39, av
hensyn til
trafikksikkerhet.
Planområdets forslag
om utvikling av
næring/forretning og
kontorer vil imidlertid
skape større interesse
til området. Etablering
av ny rundkjøring vil
medføre en redusert
gjennomsnittshastighet
på eksisterende E-39,
hvilket kan have
positiv effekt på
synlighet av deres
virksomhet.

Den andre delen på byggets øst side
brukes av Bilberging Sør A/S som
kjører bilberging for Falck og Naf. De er
avhengige av å ha fri passasje forbi
den delen av tomten som jeg
disponerer.
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De oppererer med relativt store og
lange kjøretøy med portene vendt ut
mot dagens E-39.
Utfordringen våres er at tomten slik vi
bruker den i dag allerede har
begrensninger med at den er for smal
ut mot E-39. Vi parkerer og setter
nyttekjøretøy, hengere og
kundekjøretøy ut på plenen helt mot
dagens gangfelt.
Det vil være svært problematisk om
denne passasjen skulle kortes inn mere
en hva den er i dag.
En annen sak er at det skal reguleres
eller legges tilrette for en planovergang
for fotgjengere over veien like foran
bygget. Vil anta at dette vil være
gangske dominerende og hindre
dagens utsikt og minske profilering av
bygget ut mot vei.
Når dette er sagt er jeg positiv til
utviklingen i området men ønsker ikke
at dette skal sette begrensninger på
våres virksomheter.

21.10.2019

Kystverket Sørøst

24.10.2019

Ungdomsrådet,
Mandal
kommune, v/ BU
koordinator Anne
Grønnsund

Mvh
for Ime Invest DA
Tormod Sandnes
91 57 86 62
Kystverket Sørøst har ingen vesentlige
merknader til at planområdet utvides.
Med hilsen
Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Ungdomsrådet har ikke tatt stilling til
hvilken næring de ønsker det skal
legges til rette for og tar utgangspunkt i
hva kommuneplanen legger til grunn.
Når det gjelder gangbro støttes
innspillene som ungdommene gav i
møte med cowi. En ny gangbro som
krever lang og slak stigning vil
sannsynligvis ikke benyttes og det vil bli
lettere og «smette» over veien.
Ungdomsrådet anbefaler forslaget der
man tar utgangspunkt i den naturlige
høyden på gangveien og tenker at
gangveien kan legges slik at man
kommer fra sentrum over veien mot
elvesiden og at man heller ser for seg
at om man ønsker å krysse veien fra
elvesiden for å komme østover,
benytter man undergangen.
De støtter også innspillene om at
undergangen for syklende og gående

Tas til orientering

Kvitterer for god og
fruktbar deltakelse av
ungdomsrådet. COWI
har innarbeidet
innspillene i
kartleggingen av barn
og unges interesser.
1) Merknad omkring
forslag til gangbro er
forstått. Plassering og
utforming relaterer seg
imidlertid til
plasseringen av
kollektivt stoppested,
og skal betjene
kryssende trafikk i
relasjon til dette.
Forslag om å lage en
gangbro som
ungdomsrådet
foreslår, vil begrense
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25.10.19

Vest-Agder
Fylkeskommune

29.10.2019

Statens vegvesen

under «imeveien» er for bratt og
uoversiktlig og skaper farlige
situasjoner. Denne bør utbedres.
Når det gjelder buss stopp bør disse
legges slik at det er god plass og
mulighet til parkering i tilknytning til
busstoppen. Dette blir et viktig
trafikknutepunkt i nye Lindesnes
kommune og her er det mange som
bruker buss når de skal østover eller
nordover. Det bør derfor være lett
tilgang og oversiktlig.
Forslaget om et lite lekeareal langs
sykkelstien støttes. Ungdommene
ønsker seg frukt og bærbusker
og noen få lekeapparater, gjerne litt
mer kreative og spennende noen som
det ikke finnes en mengde av allerede.

anvendelsen av
kollektiv reisende, og
mere henvende seg til
gang og syklende fra
mandal sentrum.
2) Planforslaget
regulerer for heving av
vei over kulvert,
således det er
mulighet for å utbedre
omtalte
undergang/kulvert med
større frihøyde.
3) Det planlegges
overdekket
sykkelparkering i
tilknytning til kollektivt
stoppested.
4) Innspill til
frukthagen er tatt med
planforslaget.

Mandal kommune - utvidelse av
detaljplan for Marnarkrysset, gnr. 40/28
- melding
om oppstart
Det vises til oversendelse, datert
08.10.2019.
Hensikten med å utvide planområdet er
å få til bedre løsninger med hensyn til
trafikksikkerhet og effektiv
trafikkavvikling. Ny gangbro med
tilhørende ramper over dagens E 39 og
justering av eksisterende
gang/sykkelvei samt VA-ledninger skal i
denne sammenheng vurderes.
Fylkeskommunen stiller seg positiv til
varslet utvidelse av planområdet for
Marnarkrysset
for å oppnå bedre løsninger og har ut
over det ingen merknader.
Plangrensen utvides bl.a for å gi plass
til mulig fremtidig gangbru. I forbindelse
med videre planarbeid er det viktig at
det settes av tilstrekkelig areal, også for
byggeperioden av
brua. Innenfor planområdet er det
ønske om å etablere en ny rundkjøring.
Vi minner om at inntil
ny E39 er etablert, vil denne vegen
være en av våre stamveger, hvor det i
utgangspunktet
ikke tillates rundkjøringer. Det betyr at
det må søkes fravik før en eventuell
plan som viser
rundkjøring kan vedtas.
Vegavdeling Agder, seksjon for
planforvaltning og miljø

Tas til orientering

Tas til orientering. Det
har vært tett dialog
med Statens vegvesen
omkring tiltak som
berører eksisterende
E39 og tilhørende
anlegg.
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Med hilsen
Glenn Solberg
Seksjonsleder Egeland Inger
Saksbehandler

10 VEDLEGG
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7
Vedlegg 8
Vedlegg 9
Vedlegg 10
Vedlegg 11
Vedlegg 12

Plankart
Planbestemmelser
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Illustrasjoner av tiltak
(DRAG Arkitektur og Byggeteknikk AS, 2019)
Sol/Skygge-analyse
(DRAG Arkitektur og Byggeteknikk AS, 2019)
Plan- og lengdeprofil for veg (COWI AS 2019)
Plan- og lengdeprofil for VA (COWI AS 2019)
Varslingsbrev
Innkommende merknader til varsling
Grunnundersøkelser (Rambøll 2019)
Innstilling Fylkeskommunen om masseutskifting
Landskapsanalyse (DRAG Arkitektur og Byggeteknikk AS, 2020)
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