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1.gangsbehandling av forslag til detaljregulering for Marnarkrysset, planID 201912 

 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Utvalg for drift og forvaltning 14.04.2020 20/20 

 
 

Utvalg for drift og forvaltning har behandlet saken i møte 14.04.2020 sak 20/20 
 

Møtebehandling 

I medhold av midlertidig forskrift av 13. mars 2020 med hjemmel i lov av 22. juni 2018, nr. 83 
(kommuneloven) ble møte i utvalg for drift og forvaltning 14.4.2020 gjennomført som fjernmøte.  
 
Barn og unges representant deltok på behandling av saken. 
 
Ettersendt epost fra Marnarkrysset AS datert 13.04.20. Ønsker endring i bestemmelsen 4.1.6.b 
 
Utbygger John Roger Sørbø og Kåre Magnus Sæthren Grønning fra Cowi orienterte og svarte på 
spørsmål. 
 
Saksbehandler Anne Kristine Lysestøl orienterte og svarte på spørsmål. 
 
Punkt 1,2,3,4,5,6 9, 10,12 ble enstemmig vedtatt 
 
Tilleggsforslag fra SV v/Eva Hinlo:  
Det tillates ikke dagligvarehandel i byggene. 
SV’s forslag falt med 8 mot 1 (SV)stemme 
 
Forslag fra H v/Stanley Tørressen 
Punkt 7 utgår.  ( Statens Vegvesen har vært med underveis. Og kan eventuelt komme med innspill 
under høring.) 
Rådmannens punkt 7 ble satt opp mot Høyres forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 mot 
4(3FRP 1H)stemmer 
 
Forslag fra FRP v/Ronny Blix 
Punkt 8 utgår 
Rådmannens forslag satt opp mot FRP’s forslag.  FRP’s forslag ble vedtatt med 8 mot 2(2AP) stemmer 
 
Forslag fra H v/stanley tørressen 
Punkt 11. endre «uten behov for» til «med minimert behov for» 
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Rådmannens forslag ble satt opp mot Høyres forslag. Høyres forslag ble vedtatt med 6 mot 3 (1SV 
(2AP) stemmer 
 
Forslag til tilleggspunkt 13 fra H v/Stanley Tørressen: 
Til 4.1.3.b For BKB2 bør toppetasje mot nord trekkes inn slik at skyggevirkning for etablert bomiljø 
minimeres. 
Høyres tilleggespunkt ble vedtatt med 7 mot 2(2SP) stemmer 
 
Forslag fra FRP v/Ronny Blix: 
Første avsnitt under punktet «Annet» fjernes. 
Rådmannens forslag ble satt opp mot FRP’s forslag. Rådmannens forslag ble vedtatt med 6 mot 3 
(3FRP) stemmer 
 
Ingressen ble enstemmig vedtatt 
 
 
 

Utvalg for drift og forvaltnings vedtak/innstilling  

 
Det vises til vurderinger i saksfremstillingen. Forslag til detaljregulering for Marnarkrysset, 
planID 201912, med plankart (datert 20.01.20), bestemmelser (ikke datert) og planbeskrivelse 
(datert mars 2020) legges ut til offentlig ettersyn etter at følgende endringer er foretatt: 

I plankartet: 

1. Tomt med foreslått formål forretning (BF) endres til forretning/kontor (BKB).  
Tilhørende bestemmelse punkt 4.2 om bruk av område BF sammenstilles med punkt 
4.3 om bruk av BKB- områder. Minimumsstørrelse for dagligvarebutikker tas ut.  

2. Det settes inn byggegrense mot vest for BKB1 tilsvarende fasade for planlagt bygg, jf 
figur 4 i saksfremlegg. 

3. O_SGG endres til o_SGS og reguleres i samsvar med Statens Vegvesens håndbok i 
plankart og bestemmelser. Det settes inn tilhørende krav til opparbeidelse knyttet til 
omlegging av Marnarveien.  

4. O_LNA1 forlenges sørover slik at det strekker seg helt bort til bestemmelsesområde 
#1.  

I bestemmelsene: 

5. 2. setning i punkt 4.1.3b) endres til: Rekkverk, takoppbygg for tekniske installasjoner 
samt heistårn skal være integrert i byggets arkitektur og tillates etablert inntil 
maksimal gesimshøyde på 2 m over tak. 

6. 2.setning i punkt 4.3.3 endres til: Uteoppholdsarealet skal være tilgjengelig for 
allmennheten og må opparbeides med god sammenheng ut mot SGG og LAN2. 

7. Kjøreveg o_SKV2 (Marnarveien) flyttes til punkt 5.1.2 for å koble opparbeidelse til 
Statens Vegvesens veinorm.   

8. Det settes inn tillegg til rekkefølgebestemmelse angående omlegging av Marnarveien 
punkt 3.3.2):  

o Omleggingen av Marnarveien inkluderer en trafikksikkerhetsfaglig vurdering 
som vurderer hvor og hvordan kryssing for myke trafikanter bør løses, både for 
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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.  

9. Til bestemmelsesområde #1 settes det inn tillegg som sikrer at det i området også blir 
etablert G/S-vei langs elva, universelle løsninger for gående og syklende og forbindelse 
til park&ride og at kantsone mot elva blir etablert med grønn kantsone dersom det er 
mulig.  

10. Det settes inn i bestemmelsen at utomhusplan må vise løsning for varelevering med 
snumulighet med minimert behov for rygging.  

11. Det må presiseres i bestemmelsen punkt 3.1.1 at teknisk plan også må vise løsninger 
for håndtering av overvann, inkludert løsninger for store vannmengder ved 
ekstremnedbør. 

12. Til 4.1.3.b For BKB2 bør toppetasje mot nord trekkes inn slik at skyggevirkning for 
etablert bomiljø minimeres. 
 

Annet:  

Planbeskrivelsen må suppleres med landskapsvurderinger gjennom en enkel landskapsanalyse 
som også tar med seg omgivelsene rundt planområdet. Ved vurdering av virkning for landskap 
må det også vurderes høyde på bygg og nærhet til elva. Landskapsvirkning skal konkret 
illustreres sett fra et punkt i øst sett fra veitraseen ved Ime skole og et punkt i vest sett fra 
Daleveien på Buøya. 

Utvalg for drift og forvaltning viser til kommuneplanens mål om reduksjon av klimagassutslipp 
og oppfordrer utbygger til å gjøre alternative beregninger tidlig i prosjekteringen av bygninger 
med mål om redusert klimaavtrykk. Utbygger oppfordres også til å sette krav til sine 
leverandører med tanke på klimavennlige løsninger.  

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta mindre tekniske justeringer i planmaterialet, om 
nødvendig i samarbeid med regulant.  
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1.gangsbehandling av forslag til detaljregulering for Marnarkrysset, planID 201912 

 

Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
 

Det vises til vurderinger i saksfremstillingen. Forslag til detaljregulering for Marnarkrysset, 
planID 201912, med plankart (datert 20.01.20), bestemmelser (ikke datert) og planbeskrivelse 
(datert mars 2020) legges ut til offentlig ettersyn etter at følgende endringer er foretatt: 

I plankartet: 

13. Tomt med foreslått formål forretning (BF) endres til forretning/kontor (BKB).  
Tilhørende bestemmelse punkt 4.2 om bruk av område BF sammenstilles med punkt 
4.3 om bruk av BKB- områder. Minimumsstørrelse for dagligvarebutikker tas ut.  

14. Det settes inn byggegrense mot vest for BKB1 tilsvarende fasade for planlagt bygg, jf 
figur 4 i saksfremlegg. 

15. O_SGG endres til o_SGS og reguleres i samsvar med Statens Vegvesens håndbok i 
plankart og bestemmelser. Det settes inn tilhørende krav til opparbeidelse knyttet til 
omlegging av Marnarveien.  

16. O_LNA1 forlenges sørover slik at det strekker seg helt bort til bestemmelsesområde 
#1.  

I bestemmelsene: 

17. 2. setning i punkt 4.1.3b) endres til: Rekkverk, takoppbygg for tekniske installasjoner 
samt heistårn skal være integrert i byggets arkitektur og tillates etablert inntil 
maksimal gesimshøyde på 2 m over tak. 

18. 2.setning i punkt 4.3.3 endres til: Uteoppholdsarealet skal være tilgjengelig for 
allmennheten og må opparbeides med god sammenheng ut mot SGG og LAN2. 

19. Kjøreveg o_SKV2 (Marnarveien) flyttes til punkt 5.1.2 for å koble opparbeidelse til 
Statens Vegvesens veinorm.   

20. I avsnitt om byggegrenser (punkt 4.1.1) settes det inn i bestemmelsen som gjelder 
BKB1:  

o Utkraget bygningsdel er ikke tillatt i fasade mot elva. 3. og 4.etasje i fasaden 
mot elva må trekkes inn tilsvarende det som er vist på figur 5 (4.etasje i 
forhold til 3.etasje).  

21. Det settes inn tillegg til rekkefølgebestemmelse angående omlegging av Marnarveien 
punkt 3.3.2):  

o 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.  

22. Til bestemmelsesområde #1 settes det inn tillegg som sikrer at det i området også blir 
etablert G/S-vei langs elva, universelle løsninger for gående og syklende og forbindelse 
til park&ride og at kantsone mot elva blir etablert med grønn kantsone dersom det er 
mulig.  
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23. Det settes inn i bestemmelsen at utomhusplan må vise løsning for varelevering med 
snumulighet uten behov for rygging.  

24. Det må presiseres i bestemmelsen punkt 3.1.1 at teknisk plan også må vise løsninger 
for håndtering av overvann, inkludert løsninger for store vannmengder ved 
ekstremnedbør. 

Annet:  

Planbeskrivelsen må suppleres med landskapsvurderinger gjennom en enkel landskapsanalyse 
som også tar med seg omgivelsene rundt planområdet. Ved vurdering av virkning for landskap 
må det også vurderes høyde på bygg og nærhet til elva. Landskapsvirkning skal konkret 
illustreres sett fra et punkt i øst sett fra veitraseen ved Ime skole og et punkt i vest sett fra 
Daleveien på Buøya. 

Utvalg for drift og forvaltning viser til kommuneplanens mål om reduksjon av klimagassutslipp 
og oppfordrer utbygger til å gjøre alternative beregninger tidlig i prosjekteringen av bygninger 
med mål om redusert klimaavtrykk. Utbygger oppfordres også til å sette krav til sine 
leverandører med tanke på klimavennlige løsninger.  

Rådmannen delegeres myndighet til å foreta mindre tekniske justeringer i planmaterialet, om 
nødvendig i samarbeid med regulant.  

 

 

 

Vedlegg 
Vedlegg 1 - Plankart.pdf 
Vedlegg 3 - Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf 
Vedlegg 5 - Sol_Skyggeanalyse_2019.pdf 
Vedlegg 9 - Innkommende merknader til varsling.pdf 
Detaljreguleringsplan for Marnarkrysset - Planbeskrivelse_rev_10.03.2020.pdf 
Vedlegg 2 - Reguleringsbestemmelser 10.03.2020.pdf 
Vedlegg 6 - Plan- og lengdeprofil for veg 10.03.2020.pdf 
Vedlegg 7 - Plan- og lengdeprofil for VA 10.03.2020.pdf 
REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE, 03.06.19 - DETALJREGULERING FOR MARNARKRYSSET 
Tilbakemelding på oppstart - Vedtak i Planutvalget - 19.06.2019 
Tilbakemelding på oppstart - Rådmannens saksfremlegg og forslag til vedtak 

 

Saken kort fortalt 
 
Detaljreguleringen foreslår etablering av ny forretning/næringsbebyggelse i området ved 
Marnarkrysset. For å finne gode løsninger for næringsarealet har planforslaget også tatt med seg 
veiarealer for Marnarkrysset og foreslår ny kryssløsning. Planforslaget inneholder 3 næringstomter, 
omlegging av Marnarveien, ny kryssløsning hvor Marnarkrysset og Imekrysset blir samlet i en ny 
rundkjøring.  
 
Løsninger i planforslaget er beskrevet i planbeskrivelsen. Det anbefales å lese planbeskrivelse (datert 
mars 2020) sammen med saksfremlegget, plankart (datert 20.01.20) og bestemmelser (Ikke datert).  
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Bakgrunn 
COWI AS fremmer på vegne av Marnarkrysset AS forslag til detaljreguleringsplan for Marnarkrysset. 
Detaljreguleringsplanen fremmer forslag om etablering av ny forretning/næringsbebyggelse på 
planområdet med tilhørende infrastruktur, adkomst, parkering.  
 
I planforslaget som fremmes til behandling er det videre planlagt endring av dagens veisystem og 
trafikksituasjon. Dette innebærer at dagens T-kryss mellom fv.455- Marnarveien, samleveien 
Vassmyrveien og eksisterende E39 fjernes, og det vil heller etableres en ny firearmet rundkjøring som 
kobler sammen disse tre veiene. Planforslaget legger også til rette for kollektivholdeplasser og Park & 
Ride-anlegg. 
 

Vurdering 
 
Forhold til kommuneplan 
Området ligger sentralt plassert ved innfarten til Mandal by og berører kommuneplanens arealdel for 
Mandal i tillegg til kommunedelplan for Mandalselva og kommunedelplan for ny E39 Døle bru – 
Livold og tilførselsvei.  

 
Figur 1 Kartutsnittet viser gjeldende kommuneplan og kommunedelplaner i området.  
 
Arealbruken i planforslaget er i hovedsak i samsvar med overordnet plan, men tar i bruk noe 
landbruksareal til næringsareal og veiløsning.  
 
Forhold til reguleringsplaner 
Det er to reguleringsplaner som blir berørt av ny forslag til ny detaljregulering:  
Reguleringsplan for Ime II, Skinsnes, vedtatt 23.12.74, planID 37  
Reguleringsplan for E39 Nedre Ime, -trafikksikkerhetstiltak, vedtatt 09.06.07, planID 37B  
 
Forhold til planer under arbeid 
I forhold til planlegging av ny tilførselsvei for E39 er planarbeidet avklart med Nye Veier. 
Planforslaget grenser til planarbeidet for forslag til detaljregulering for E39 Greipsland – Ime som 
avsluttes øst for gangtunell. Det er foreslått midlertidig anleggsområde for veiene i ytterkant av 
detaljregulering for Marnarkrysset. Nye Veiers planforslag for detaljregulering av E39 Tilførselsvei på 
strekningen Greipsland – Ime er behandlet og lagt ut til offentlig ettersyn nå og i perioden fram til 
25.04.20.  
 

https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=201815
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=201815
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=1002-KP1
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=201508
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=201508
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=37
https://webhotel3.gisline.no/Webplan_4205/gl_planarkiv.aspx?planid=37B
https://www.e39mandalost-mandalby.no/
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Figur 2 Forslag til detaljregulering for E39 tilførselsvei Greipsland – Ime foreslår midlertidig 
anleggsområde (anleggsvei) rundt og delvis innenfor planområdet for Marnarkrysset.  
 
 
Oppstart av planarbeidet  
Det ble gjennomført oppstartsmøte med kommunen 03.06.19. Referat fra møtet ligger som vedlegg. 
Etter dette ble det meldt oppstart av planarbeid 11.06.19 med varsel til berørte parter om mulighet 
for innspill til planarbeidet.  
 
Mandal kommune ga sin tilbakemelding ved oppstart av planarbeidet gjennom følgende 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.  

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.  

 
 
Forslagsstiller har vurdert innspillene i kapittel 9 i planbeskrivelsen. Det ser ut til at hele teksten i 
innspillene er tatt inn i kapittel 9. Innspillene i sin helhet ligger som vedlegg til saken, men vi kan ikke 
se at kommunens tilbakemelding er vurdert sammen med de andre innspillene. Noen av temaene fra 
innspillene vil bli tatt opp i vår vurdering av saken.  
 
 
Vurdering av problemstillinger i planområdet 
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Omlegging av kjørevei 
Det har lenge vært ønske om forbedringer i trafikksikkerheten for Marnarkrysset. I og i nærheten av 
krysset har det skjedd flere ulykker, og kryssløsningen oppleves som farlig. Det samme gjelder krysset 
med utkjøring fra bebyggelsen på Ime. Derfor vurderes det som svært positivt at det blir regulert en 
løsning som kan gjøre disse forholdene bedre. Kryssene skal erstattes av en felles rundkjøring. 
Forslagsstiller har hatt dialog med Statens Vegvesen om løsningen. Mulighet for å erstatte kryssene 
med en rundkjøring har åpnet seg etter at det ble kjent at ny E39 skal bygges. Det er beskrevet at 
rundkjøringen kan heves noe i forhold til nivået på dagens vei. Årsaken til at den heves er for å få nok 
høyde i kulvert for G/S-veg i tilstøtende vei fra Ime. Saksbehandler har fått opplyst om at det vil 
kunne dreie seg om 20 – 50 cm heving i forhold til dagens høyde på E39.  
 
Marnarveien (o_SKV2) er tegnet inn etter kommunens veinormal og forslagsstiller viser til at veien 
skal overtas av kommunen. Rådmannen kjenner ikke til at en slik prosess for endring av eierforhold 
på vei er startet. Denne veien vil fortsatt ha stor trafikk, og rådmannen anbefaler at Statens 
Vegvesen sine håndbøker skal legges til grunn for omleggingen av Marnarveien.  
 
Kryssing av vei for å komme til regulert G/S-vei på østsiden av Marnarveien må løses. Hvor og 
hvordan slik kryssing bør løses er en trafikksikkerhetsfaglig vurdering som bør være på plass før veien 
tas i bruk, og det bør også sikres at anbefalte tilrettelegginger for slik kryssing blir etablert. Kryssing 
av veien for myke trafikanter ved innkjøring til de nye næringstomtene er ikke plassert slik at det 
egner seg for bruken av G/S-vegen ellers.  
 
Framtidig løsning for kryssing av dagens E39 for myke trafikanter 
Det er lagt inn et bestemmelsesområde #1 i planforslaget hvor løsninger ikke er detaljert. Innenfor 
området er det samferdsel som er tema (kjørevei, trafikksikkerhetstiltak, kollektivstopp m.m.). 
Forslagsstiller har diskutert mulige løsninger i plan med Statens Vegvesen/Fylkeskommunen og har 
falt ned på dette plangrepet. Løsningen definerer hva området skal kunne brukes til, men overlater 
detaljeringen til utbyggingsfasen. Plangrepet gjør at det ikke nå er tatt stilling til hva som er 
ønskede/beste løsning for kryssing av veien. Rådmannen er enig i valg av plangrep, men mener det 
bør settes flere funksjonskrav innenfor området. Alternativer til bruk av bestemmelsesområde ville 
vært å detaljere løsningen fullt ut, eller å ta området ut av planområdet. Å detaljere løsningene fullt 
ut har blitt vurdert å ikke være aktuelt på dette tidspunktet fordi dette vil være et omfattende arbeid 
som ikke egentlig er direkte knyttet til formålet for planarbeidet ellers. Det er samtidig vurdert at det 
er uheldig å ta området ut av planområdet i og med at det vil være nødvendig og ønskelig med 
utbedringer av trafikkløsningene i området.  
 
Ved den valgte løsningen kan vi nå definere funksjonskrav for de løsningene som skal komme.  Det 
foreslås bestemmelser som sikrer universell utforming av anlegg for gående og syklende. Det bør 
også sikres at det etableres gang- og sykkelvei som en forlengelse av o_SGG (gang- og sykkelvei langs 
elva) som et ledd i en helhetlig løsning mot Mandal sentrum. Arealer mot elva bør etableres med 
kantsone om mulig. Andre arealer som ikke blir brukt til veiareal eller konstruksjoner skal dekkes 
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med jord og sås til med stedegen beplantning.

 
Figur 3 Figuren er hentet fra planbeskrivelsen s 48.  
 
Det er regulert inn G/S-vei mellom foreslått bebyggelse og elva, i dagens trasse for Marnarveien. 
Kommunen har gitt tilbakemelding om at det bør legges til rette for allmenn tilgjengelighet i sonen 
langs elva og en G/S-vei vil være et ledd i det. Til forskjell fra i dag vil strekningen kunne bli oppfattet 
som et litt roligere område i motsetning til de trafikkerte områdene i nærheten. Denne G/S-veien kan 
knyttes på regulert G/S-vei videre oppover langs Marnarveien via en kryssing i nærheten av dagens 
innkjøring til Plantasjen. Fortsettelse på strekningen mot sør vil kunne være å krysse E39, eller i 
retning av kollektivstoppeplass. På lengre sikt bør man prøve å forlenge G/S-veien slik at den henger 
sammen med eksisterende G/S-vei langs elva. Dersom man får dette til vil man kunne sykle eller gå 
langs elva uten å måtte krysse veier helt fra Mandal sentrum. Dersom det blir etablert G/S-vei 
gjennom  bestemmelsesområde #1 vil det mangle kun ca 250m for å ha denne sammenhengende 
veien. Uansett om det vil være en sammenhengende G/S-vei langs elva, eller om man må krysse 
dagens E39 er det denne traseen som egner seg i retning til og fra Mandal sentrum. Etablert 
undergang øst for planområdet er rettet mot Ime skole og boligbebyggelse på Ime. Rådmannen 
mener det er viktig å se denne G/S-veistrekningen som en del av det helhetlige veinettet for gående 
og syklende og i sammenheng med Marnarveien, og mener veien bør ha en god standard. 
Rådmannen forslår at gang- og sykkelvei reguleres i samsvar med Statens Vegvesens håndbok. Det 
bør også settes krav til opparbeidelse.  
 
Valg av formål, type næring 
Mandal kommune har hatt en aktiv strategi for å styrke sentrum og i tillegg styre plassering av handel 
som av ulike årsaker ønskes plassert utenfor sentrum. Kommuneplanens arealdel som ble vedtatt 
januar 2019 sier blant annet: 

«Sentrums- og tettstedsutvikling 
Det er tatt noen viktige grep for sentrumsutviklingen i Mandal ved at man har besluttet å 
vokse innenfra og utover. Som en følge av det, er kjøpesenter og kulturhus bygd i sentrum. 
Samtidig er det tilrettelagt for transformasjon av store sentrale områder fra 
industrivirksomhet 
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til boligformål/ leiligheter. Detaljhandel skal hovedsakelig skje i området Gågata – Bryggegata 
– Torjusheigata og i Øvrebyen. Handel som ikke kan innpasses i dette området legges til 
Skinsnes, Saltverket og Marnarkrysset.» 

 
Denne sentrumsstrategien er fulgt opp med en bestemmelse til framtidig forretningsområde F1 
(Marnarkrysset):  

«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.» 

 
Vi har diskutert med forslagstiller omkring valg av formål. Dette var også en del av kommunens 
tilbakemelding ved oppstart, og det vises til saksfremstillingen til oppstartsmeldingen. Rådmannen  
anbefalte opprinnelig at det ikke bør tillates kontor i dette området og viste til at kommuneplanen 
angir dette som formål forretning, og at kontor er en type virksomhet som vil kunne være med å 
skape liv og aktivitet i sentrum. Kommunen ga i sin tilbakemelding ved oppstart likevel aksept for at 
det også kan etableres kontor i området. Av hensyn til eksisterende virksomhet og bebyggelse ønsker 
ikke utbygger å foreslå annen bruk på området som i dag er etablert med en Plantasjen-butikk.  
Rådmannens vurdering er at når vi skal legge til rette for fremtidig bruk av områdene er det ikke noe 
som taler for ulik bruk på disse tre tomtene. Rådmannen anbefaler derfor å forenkle planen ved at 
næringstomtene blir regulert med samme arealbruksformål og samme bruk. Utnyttelse bør være 
som foreslått for de tre tomtene. Det foreslås at alle tomtene blir regulert med arealbruk 
forretning/kontor (BKB).  
 
Utbygger har hatt dialog med Agder Fylkeskommune for å finne en passende formulering for bruken 
av næringsområder, spesielt med tanke på hvilke typer forretningsvirksomhet som skal kunne 
tillates. Området ligger i utkanten av Mandal, og er ikke i direkte forbindelse med forretninger og 
aktiviteter i Mandal sentrum.  Kommuneplanen er tydelig på at man ikke ønsker å svekke 
sentrumshandelen og sier at det ikke skal etableres forretninger her som  naturlig kunne plasseres i 
sentrum eller som har preg av å være kjøpesenter. Dette er også i samsvar med forslagsstillers 
intensjon. Det viser seg gjennom erfaring fra flere kommuner gjennom flere år at det er vanskelig å 
styre dette gjennom bestemmelser til reguleringsplan. Det er derfor viktig at intensjonen kommer 
tydelig fram gjennom planbeskrivelsen og behandling slik at dette grunnlagsmaterialet kan brukes 
ved et eventuelt behov for tolkning av bestemmelsene. Forslagsstiller har foreslått to ulike 
formuleringer for de to typer næringsareal. For arealbruk forretning er det i bestemmelsene punkt 
4.2 foreslått konkrete typer forretninger, og lista er formulert som en uttømmende liste, d.v.s at det 
ikke er tillatt med andre typer forretning enn det som er listet opp. Siste setning i bestemmelsene er 
lik for de to typene forretningsområde.  
 
Hensikten for forretningsdelen i BF og BKB oppfattes å være det samme, bortsett fra at i område BKB 
(forretning/kontor) også er åpnet for dagligvare. Det foreslås å tillate de samme type forretninger på 
de tre delfeltene ved å slå sammen bestemmelsene.  Det er mulig å styre størrelsen på forretninger 
slik at de vil være så store at de ikke egner seg til  å bli plassert i sentrum. I dette planforslaget er det 
foreslått en minimumsstørrelse på 1400m2 BRA inkludert lager for dagligvarehandel.  Bruk av 
minimumsstørrelse er diskutert mellom administrasjonen og forslagsstiller, og administrasjonen har 
fremmet bruk av minimumsstørrelse som en mulig måte å legge til rette for målet om plasskrevende 
vareslag. I planforslaget ser vi at minimumsstørrelsen i bestemmelsene kun er knyttet til 
dagligvareforretning. Om dette er hensiktsmessig er usikkert. I utgangspunktet må antakelig en så 
stor dagligvarebutikk også da fylles opp med vareslag som ikke er matvarer og som vil konkurrere 
med butikker i sentrum. Samtidig vil det være positivt å ønskelig at dagligvarebutikker ligger noe 
spredt for å betjene folk i nærheten av der de bor. Det foreslås å ta bort minimumsstørrelsen for 
dagligvarebutikk, og føye dagligvare inn i lista over forretninger som kan tillates i området.   
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Estetikk og landskap 
Området i og rundt selve Marnarkrysset er i dag ubebygd og består av veianlegg og 
jordbrukslandskap. Den lavtliggende landskapsformen er avgrenset av høydedrag mot sør og nord, 
og fortsetter ut i Mandalselva mot vest og Imesletta mot øst. Å endre dette med bebyggelse vil bli en 
stor endring av inntrykket av landskapet. Det er ikke gjort beskrivelse av landskapet utover selve 
planområdet i planbeskrivelsen. I vurderingen av virkninger beskrives det at ny bebyggelse vil endre 
landskapet, men også disse vurderingene er rettet mot selve planområdet. Forslagsstillers konklusjon 
er at høy arkitektonisk kvalitet på bygningen skal sikre et positivt inntrykk av området. Etter 
Rådmannens vurdering vil spesielt nytt bygg på BKB1 kunne å ha store konsekvenser for inntrykk av 
landskap og omgivelser, både når det gjelder høyde og størrelse på fasader.  
 
Det bør vurderes om foreslått høyde på bygg i BKB1 bør reduseres med tanke på 
landskapsvirkningen. Foreslått høyde for BKB1 er høyere enn det som er tillatt for bebyggelsen på 
Skinsnes, og tilsvarer noen av de høyeste byggene som er tillatt på nedre Malmø. Bortsett fra 
Plantasjenbygget er eksisterende bebyggelse rundt dette prosjektet småskalert og lav. 
Plantasjenbygget er foreslått med 9m byggehøyde, noe som tilsvarer dagens høyde. I område BKB1 
skal terrenget heves fra ca. kote 2 til kote 3,7 for laveste gulv. Foreslått byggehøyde over dette er 17 
m. Tilsammen er maksimal høyde altså foreslått ca. 18,5 m over dagens terreng i området.  
 
Planbeskrivelsen bør suppleres med en enkel landskapsananlyse med landskapsvurderinger som også 
tar med seg omgivelsene og landskap rundt planområdet. Ved vurdering av virkning for landskap må 
det også vurderes høyde på bygg og nærhet til elva. Slik forholdene er i dag gir åpenhet i landskapet 
ut mot elva en positiv opplevelse ved innfarten til Mandal by fra øst. Det anbefales at 
landskapsvirkning konkret må illustreres fra et punkt i øst i veitraseen ved Ime skole og tilsvarende 
fra et punkt i vest.  
 
Kommunen har ved oppstart av planarbeidet vært tydelig på at det er viktig med en god arkitektonisk 
utforming av bebyggelse fordi området ligger så sentralt ved innfarten til Mandal by. Forslagsstiller er 
også opptatt av at bygget skal få en god utforming. Hvordan dette skal sikres i bestemmelser er alltid 
utfordrende. En tilnærming er opplevelse av bygg i forhold til omgivelsene rundt. En annen 
tilnærming er materialvalg. I forslag til bestemmelser er det sagt at det skal brukes mye trematerialer 
i fasadene og naturtoneskala i fargebruk. Det bør også sikres i bestemmelsene at tekniske 
installasjoner på tak inkluderes i den helhetlige arkitekturen. Vurderinger i forhold til omgivelsene 
rundt finnes i de neste avsnittene.  
  
Avstand til elva/ byggegrense 
I området oppstår en ny situasjon når Marnarveien legges om. Kommuneplanen viser byggeareal for 
næring nesten helt bort til veien. Eksisterende plassering av veien antas å ha vært avgjørende for at 
byggeområdet har blitt liggende så nær elva. Ved tilbakemelding ved oppstart har kommunen sagt at 
disse områdene er viktige og at det må legges til rette for offentlig bruk. Forslagsstiller er svært 
konkret når det gjelder omriss og utforming av bygg. På skisser er det vist grønne uteoppholdsarealer 
mellom bygg og G/S-vei, mens i plankartet er byggegrensen imidlertid tegnet nær formålsgrensen. 
For å sikre oppfølging av at det blir en reell grønn sone ut mot elva bør det settes inn byggegrense 
som samsvarer mer med hva slags bygg som er beskrevet, se skisse under. Det forslås å sette en 
byggegrense mot elva som tilsvarer grensen mellom grønn og gul farge i skissen under.  
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Figur 4 Illustrasjonen er hentet fra planbeskrivelsen s xx 
 
Høyder på ny bebyggelse 
Det er valgt å foreslå de tre byggeområdene med ulik høyde. BKB1 er foreslått med de høyeste 
høydene, 17m over topp gulv (=4 etasjer), BKB2 er foreslått med 12,5m (=3 etasjer) og BF med 9 m 
(=2 etasjer/tilsvarer dagens høyde på Plantasjen). Det er laget sol/skyggeanalyser med tanke på 
virkning for naboer. Nye bygg vil gi noe reduserte solforhold på boligbebyggelse mot øst og nord. 
Sol/skygge-analysen er basert på plassering av bebyggelse slik den er vist i illustrasjonen over, mens 
byggegrensen går i planforslaget mye nærmere formålsgrensen mot øst for BKB2.  

 
Figur 5 Figuren er hentet fra planbeskrivelsen side 35.  
 
Plassering av bygg i BKB1 kan gi en høy og lang fasade tett mot elva og G/S-vei. For dette bygget er 
det foreslått at 2. og 3. etasje skal kunne krages ut inntil 2 m over byggegrense. Dette bør ikke tillates 
i fasaden ut mot elva. Langs denne fasaden bør det heller sørges for noe inntrapping slik at bygget 
virker mindre massivt. G/S-vei blir liggende litt lavere enn selve bygget og opplevelsen av høyden 
forsterkes av dette. Det foreslås at 3. og 4.etasje i fasaden mot elva må trekkes inn for 4.etasje (i 
forhold til 3.etasje) tilsvarende det som er vist på illustrasjonen over.  
 
Varelevering 
Forslagsstiller har laget sporingsanalyser som viser at det er mulig å legge til rette for varelevering 
uten at store kjøretøy må rygge. Dette er viktig for trafikksikkerheten internt i området. Det er 
lastebil som er grunnlaget for denne analysen. Tilsvarende analyse for vogntog kan ikke vise at det er 
mulig å snu uten rygging. Forslagsstiller opplyser at det er lastebil som er det aktuelle for 
vareleveranse. Varelevering for BKB2 og BF er lagt opptil skal bruke samme innkjøring som kunder, 
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mens for BKB1 har en mer separert løsning. Prinsippene for vareleveringen bør sikres gjennom
bestemmelsene.

Tekniske anlegg
Kommunen har store tekniske anlegg i bakken i området. Forslagsstiller har dialog med
kommunen/Teknisk drift for hvordan dette kan løses. Det er også behov for omlegging av strømnett.
Dette har Agder Energi nett beskrevet i sitt innspill og dette blir fulgt opp av forslagsstiller.

Illustrasjonene viser at det ser ut til å bli mye tette flater i næringsområdene, og forslagsstiller
opplyser at prinsippet i overvannshåndteringen i utgangspunktet vil være nedgravde
overvannsledninger. Vanligvis er det anbefalt med lokal åpen overvannshåndtering i terreng, f.eks
ved bevaring/opparbeidelse av blågrønn struktur og korridorer, beplantning av trær og vegetasjon av
hensyn til ekstremvær (nedbør, erosjon, tørke, hetebølger) og bevaring av biomangfold. I dette
området finnes det fortsatt gode muligheter for å bruke grønne felt i uteområdene til å kunne
håndtere ulike mengder nedbør og deler av overvannet, på egen tomt og i et området totalt sett.
Som en del av nødvendig klimatilpasning bør det uansett planlegges for hvor vannet kan gå oppå
bakken i tilfeller av ekstremnedbør som ikke nedgravd løsning kan takle. Konkret løsning for
overvannshåndtering er opplyst at skal være en del av teknisk plan.

Økonomiske konsekvenser
Planforslaget inneholder også omlegging av offentlig veistrukturer. Planforslaget tar ikke stilling til
hvordan kostnadene til dette eventuelt skal fordeles. Det offentlige har anlegg i området i dag, og
omfanget av dette blir ikke endret. Det kan være aktuelt med omklassifisering av veier som følge av
bygging av ny E39.

Konsekvenser for barn og unge
Området i dag er preget av trafikkerte veier og landbruksområder, og er i liten grad beregnet som
oppholdsarealer. Barn og unge har pekt på løsningene for gang – og sykkeltrafikk som viktige. Det er
lagt opp til at kulvert under vei til Ime blir oppgradert, og det er lagt til rette for kryssing av
Marnarveien for å komme videre på G/S-vei. Det er også lagt opp til kryssing av dagens E39 vest i
planområdet. Konkrete løsninger for dette vil komme i teknisk plan som skal godkjennes av Agder
Fylkeskommune. Det vurderes at konsekvenser av planforslaget i forhold til barn og unge er positive.

Konsekvenser for klima og miljø
Planforslaget legger opp til nedbygging av eksisterende grønnstruktur, og tilrettelegger for bilbasert
handel. Dette vurderes å ha negativ effekt på klimagassutslipp. For arbeidsplasser i området vil det
være gode mulighet for å bruke buss. Samtidig legges det opp til en utvidet kapasitet for
pendlerparkering. Det legges også opp til mulighet for ladning av el-bil og sykkel. Dette vurderes å ha
positiv effekt på klimagassutslipp. For selve bygningene vil det være opp til utbygger å velge
løsninger som har lavest mulig klimagassavtrykk for transport i anleggs-/byggeperiode, materialer og
andre innkjøp. Det er foreslått en bestemmelse om at utbygger i samråd med kommunen i
forbindelse med søknad om bygging skal vurdere om det skal leveres et helhetlig kvalitetsprogram
for miljø og energi som beregner klimaavtrykket. Kommunen har ved oppstartsmøte og ved
tilbakemelding ved oppstart oppfordret forslagsstiller til å gjøre bevisste valg knyttet til hvilken
klimaprofil som er ønskelig på ny bygningsmasse. Teknisk forvalting har ved oppstartsmøte vist til at
det er viktig å tenke gjennom dette tidlig i prosessen, slik at utbygger kan maksimalisere gevinsten
både knyttet til klimavennlig utbygging, og til økonomi i prosjektet. Rådmannen viser til at
anbefalinger fra prosjekter som har gjennomført en slik klimaprofil råder til å gå i gang med dette
tidlig i prosjekteringsfasen, og at det i forhold til økonomisk effekt derfor fort kan være i seneste
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laget å vurdere å sette i  gang dette når det nærmer seg å levere en byggesøknad. Kommunens mål i 
kommuneplanen lyder:  

«Vi har redusert klimagassutslippene med minst 45 prosent innen 2030 og styrket vern av 
natur og miljø.» 
 

Konsekvenser for folkehelse 
Utover å legge til rette for trygge krysningsmuligheter over dagens E39 og Marnarveien vil ikke 
realiseringen av planforslaget ha noen spesiell effekt for folkehelsen.  
 

Konklusjon 
Planforslaget legger opp til utvikling av næringsområder hovedsakelig i samsvar med 
kommuneplanen. Planforslaget regulerer ny løsning for offentlig vei som både er nødvendig for å 
etablere næringsarealene, men som også er ønskelig for å få en bedret trafikksikkerhetssituasjon. 
Planbeskrivelsen er oversiktlig og gir en god oversikt over forhold i planområdet og innholdet i 
Planforslaget. Det anbefales at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn med de endringene som 
er foreslått.  
RETT UTSKRIFT 
DATO 16.april.2020 
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