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Forord
Denne planen for ytre miljø (YM-plan) er utarbeidet for E39 Mandal – Lyngdal øst. Dokumentet er bygd
opp etter Nye Veiers krav til YM-plan og er tilpasset behov og arbeidsprosess i Nye Veier. YM-planen er
utarbeidet for områdereguleringsfasen og gir en oversikt over miljømessige krav og utfordringer for
prosjektet iht. denne planfasen. YM-planen beskriver mål og krav for videre detaljregulering- og
prosjekteringsfase, og kommer også med innspill mot bygge- og anleggsfase med overordnete tiltak.
YM-planen er et levende dokument som skal følge prosjektet og revideres i de videre prosjektfasene
med hensyn til detaljeringsgraden i planlegging av anlegg og drift.
Sweco Norge AS har utarbeidet planen for vegne av Nye Veier, som har vært førende for arbeidet med
planen. Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap og har i oppgave å planlegge, bygge og drifte og
vedlikeholde viktige hovedveier i Norge. Nye Veier ønsker å være en effektiv byggherreorgansisasjon,
med mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier. Nye
Veier ønsker å gjennomføre alle sine prosjekter på en miljømessig forsvarlig måte.
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1. Organisering av veiprosjektet
1.1 Byggherre Nye Veier
Prosjekteier:

Nye Veier AS

Rådgiver Planprosesser:

Håkon Lohne

Hovedbyggeleder:

Velges i neste prosjektfase

Kontrollingeniør

Velges i neste prosjektfase

YM-koordinator:

Magnus Thomassen

Teknisk byggeleder veg/tunnel:

Velges i neste prosjektfase

HMS-koordinator planleggingsfasen

Velges i neste prosjektfase

HMS-koordinator byggefasen

Hovedbyggeleder

1.2 Totalentreprenør
Velges i neste fase av prosjektet.

1.3 Distribusjon og ajourføring
Nye Veier har ansvar for utarbeidelse av YM-planen og distribusjon og revisjon av denne i videre
planfaser. I detaljreguleringsfasen vil det være behov for revisjon av YM-planen i henhold til valgte
veitraséer, teknisk planlegging og oppfølging i forhold til ytre miljø.
I anleggsfasen får hovedentreprenør ansvaret for oppfølging ajourføring, oppdatering og distribusjon
av YM-planen. Alle parter som blir involvert i prosjektet/kontrakten har plikt til å melde i fra om forhold
som ikke er i overensbestemmelse med planen, eller som bør behandles og innlemmes i planen.
Når anleggsarbeidet går mot slutten, skal YM-planen revideres til en miljøoppfølgingsplan for
driftsperioden. Miljøoppfølgingsplanen skal særlig legge vekt på rutiner og prosedyrer som skal
videreføres etter anleggsslutt eller nye rutiner som skal innføres. Dette kan eksempelvis gjelde:
•
•
•
•

Overvåking av vannresipienter (videreføring av etablerte overvåkingsprogram).
Kontroll og overvåking av utslipp fra sedimentasjonsbasseng.
Kontroll og overvåking av renseanlegg for tunnelvaskevann.
Drifts- og vedlikeholdsplan for renseanlegg/-dammer.

Distribusjonsliste:
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Ajourføring:

Signaturer:

1.4 Formålet med YM-planen
Nye Veier ønsker å være framtidsrettet og vil fokusere på bærekraftige og «grønne» løsninger på de
miljøutfordringer utbygging, og senere drift og vedlikehold, gir.
YM-planen er det sentrale dokumentet for ivaretakelsen av miljøverdier i prosjektet og denne planen
skal :
•

•
•
•
•
•
•
•

Konkretisere hvordan ytre miljøhensyn skal innarbeides og følges opp under videre
detaljplanlegging og deretter utbygging, og på en slik måte bidra til minst mulig ulempe for
omgivelsene og de som er berørte av tiltaket.
Bidra til dokumentasjon i forhold til oppfølging og kontroll fra fagmyndighetene.
Være et styringsredskap for byggherre gjennom prosjektets ulike faser.
Dokumentere miljøvurderinger i prosjektet.
Være premissgiver for videre detaljprosjektering utført av totalentreprenør.
Begrunne korrigerende eller avbøtende tiltak for å ivareta miljøhensyn.
Være en premiss for konkurransegrunnlag med hensyn på gjennomføring av anleggsarbeidene.
Gi grunnlag for evaluering av hvor vellykket prosjektet har vært til å ivareta miljøhensyn.

1.5 Føringer fra lovverk
En rekke lover har gitt føringer for arbeidet med ytre miljø i planprosjektet (listen er ikke uttømmende):
Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold, 2009) har som formål å ta vare på
naturen gjennom bærekraftig bruk og vern. Den stiller krav om at miljøforsvarlige teknikker og
driftsmetoder i størst mulig grad skal benyttes for å begrense eller unngå skader på naturmiljø, herunder
spredning av uønskede arter.
Viltloven (Lov om jakt og fangst av vilt, 1981) krever at viltet og dets leveområder bevares og at det tas
hensyn slik at det ikke påføres unødig lidelse og skade.
Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk, 1992) og forskrift om fysiske tiltak i
vassdrag, forbyr å iverksette fysiske tiltak som kan endre produksjonsmulighetene for fisk eller andre
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ferskvannsorganismer, uten tillatelse fra Fylkesmannen eller fylkeskommunen. Bestemmelsene gjelder
ikke hvis tiltaket krever tillatelse etter vannressursloven.
Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann, 2000) og vannforskriften stiller krav om god
miljøtilstand i vannressursene, og at prosjektet ikke skal forringe mulighetene til å oppnå god
miljøtilstand.
Forurensningsloven (lov om vern mot forurensninger og avfall, 1981) gir krav og føringer med hensyn
til støy, luftforurensning samt bruk og håndtering av miljøskadelige produkter.
Kulturminneloven (Lov om kulturminner, 1978) gir krav om hvordan kulturminner og kulturmiljøer med
deres egenart og variasjon skal vernes både som del av norsk kulturarv og identitet og som ledd i en
helhetlig miljø- og ressursforvaltning.
Produktkontrollloven (Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, 1976) gir krav og føringer
når det gjelder bruk og håndtering av miljøskadelige produkter.
I dette prosjektet har det vært tett kontakt med Lyngdal, Lindesnes og Mandal kommuner. Synspunkter
og innspill fra kommunene og fra andre berørte skal så langt det er mulig bli hensyntatt i planprosessen.

1.6 Bakgrunnsdokumentasjon
Dokumentet er basert på følgende hovedkilder:
•
•
•

•
•

Planprogram – Områderegulering med konsekvensutredning for E39 Mandal-Lyngdal øst
Plankart for områderegulering
Fagrapporter
- KU Fagrapport støy
- KU Fagrapport naturmangfold
- KU Fagrapport naturressurser
- KU Fagrapport luft
- KU Fagrapport kulturarv
- KU Fagrapport klimaregnskap
- KU Fagrapport friluftsliv og bygdeliv
- KU Fagrapport landskapsbilde
- KU Fagrapport risiko- og sårbarhetsanalyse
Offenlige innsynsløsninger
Kontakt mer ressurspersoner hos Fylkesmann, fylkeskommune, kommuner, private organisasjoner,
mm.

1.7 Andre systemer for ivaretagelse av ytre miljø
Ivaretagelse av ytre miljø skal inngå som en naturlig del av prosjektplanlegging og
prosjektgjennomføring og omfattes av prosjektets kvalitetsplan, Nye Veiers miljø policy, spesifikkke krav
fra aktuelle myndigheter og iht. aktuelt lovverk. Blant annet vil det for ny E39 Mandal – Lyngdaø øst
være akktuelt med følgende systemer for ivaretagelse av miljø:
-

Utarbdeidelse av marksikringsplaner, landskapsplaner, massedehånderingsplaner, og andre planer
som skal sikre miljøet i utbyggingsfase.
- Dispensasjon fra kulturminneloven (frigivelse av kulturminner)
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- Tillatelser etter forurensningsloven i anleggsfasen og eventuelt i driftsfasen for større
anleggsarbeid.
- Krav om tiltaksovervåkning etter Vannforskriften.
- Tillatelse/konsesjon fra NVE til større fysiske tiltak i vassdrag.
Spesielle forhold som inntrer underveis i prosjektet kan gjøre det aktuelt med søknader også etter andre
bestemmelser.
For øvrig skal entreprenør ha egne systemer og kompetent personell for å sikre at det ikke skjer negative
påvirkninger på miljøet i anleggsfasen, samt at krav i YM-planen ivaretas.
Kvalitetsplan og SHA-plan for byggefasen er andre systemer som skal sikre ivaretakelse av miljøet.

1.8 Ansvar for gjennomføring av YM-planen
Nye Veier som byggherre er sammen med entreprenør ansvarlig for at tiltak for å sikre ytre miljø blir
gjennomført i prosjektets ulike faser.
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2. Beskrivelse av prosjektet
2.1 Bakgrunn og formål med prosjektet
E39 mellom Mandal og Lyngdal øst er en del av nasjonal transportkorridor 3 Oslo-KristiansandStavanger og inngår også i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) via fergeforbindelsen
Kristiansand-Hirtshals.
Formålet med prosjektet er å oppnå en tilfredsstillende veistandard på strekningen E39 fra Mandal til
Lyngdal øst. Strekningen har i dag dårlig standard i forhold til sin funksjon som overordnet riksvei og
europavei. Veien har mange avkjørsler, variabel fartsgrense og en del randbebyggelse. Det er krappe
svinger og stigninger som utgjør fare for trafikksikkerheten og et problem for fremkommeligheten,
spesielt om vinteren. Veien har mye trafikk, inkludert tungtrafikk, og mange møteulykker.
Det foregår planarbeider for tilgrensende veistrekninger både øst og vest for planområdet. I øst pågår
planleggingsarbeid for E39 øst for Mandalselva til Mandal by. I vest planlegges ny E39 fra Lyngdal i VestAgder til Ålgård i Rogaland.
Strekningen Mandal – Lyngdal øst fordeler seg over tre kommuner i Vest-Agder fylke: Mandal, Lindesnes
og Lyngdal kommuner. Det er kommunene som er planmyndighet i denne plansaken og det er inngått
planavtale mellom Nye Veier og den enkelte kommune om å utarbeide områderegulering.
På strekningen E39 mellom Mandal – Lyngdal øst har Statens vegvesen utarbeidet to
kommunedelplaner:
1.

Kommunedelplan Dølebro – Livold er vedtatt 18.06.2015 av Mandal bystyre og 25.06.2015. av
Lindesnes kommunestyre.

2.

Kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal
kommune, den er vedtatt 20.10.2016 i begge kommunestyrene.

Nye Veier overtok 02.11.2016 ansvaret for arbeidet med planlegging, bygging, drift og vedlikehold for
denne strekningen. Nye Veier ønsker å utrede et alternativ til vedtatt kommunedelplan med tanke på å
øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet. Kortere kjøretid, reduserte
utbyggingskostnader og reduserte negative konsekvenser for ikke-prissatte verdier vil være vesentlige
virkemidler i dette arbeidet. Den alternative veikorridoren vil over store strekninger gå nord for dagens
E39 og vedtatte kommunedelplaner.

2.2 Tiltaksbeskrivelse
Planområde
Planområdet strekker seg fra området øst for Mandalselva i Mandal kommune, gjennom Lindes-nes
kommune og til Herdal i Lyngdal kommune (se figur 2-1). Planområdet omfatter det totale området som
er knyttet til tiltaket.

Tiltaket og utredede alternativer
I en konsekvensanalyse representerer tiltaket den årsaken som utløser en virkning , en konsekvens for
miljø- og samfunn. Tiltaket ligger til grunn for fagtemaene som analyseres i den samfunnsøkonomiske
analysen.
I denne konsekvensutredningen er planområdet delt inn i tre delstrekninger:
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•
•
•

AB: Mandalskrysset – Grundelandsvatnet
BC: Grundelandsvatnet - Stedjedalen
CD: Stedjedalen - Herdal

Hele strekningen A-D Mandalskrysset – Herdal er 26 kilometer lang.
På delstrekningene AB, BC og CD er det utredet henholdsvis fire, to og to alternativer (se Tabell 2-1). I
tillegg er det utredet to tilførselsveier mellom planlagt og eksisterende E39, en til Tredal og en til Udland.
Tiltaket vises på tiltakskartet (se figur 2-1). Detaljer av delstrekninger er vist på figur 2-2 til figur 2-6).
Tabell 2-1. Tabellen viser hvilke alternativer som er utredet. Alternativene AB Nord 2 og BC 2 er utredet i tillegg til
alternativer beskrevet i planprogrammet.

Delstrekning

Alternativ
Lengde (km)

AB

BC

CD

Mandalskrysset – Grundelandsvatnet

Grundelandsvatnet Stedjedalen

Stedjedalen - Herdal

AB
AB
AB
Nord Nord 2 Midt
10,1

10,1

10,7

AB
Sør

BC

BC 2

CD
Midt

CD
Sør

11,3

7,0

6,8

9,6

9,2

Tilførselsvei og
kryss
Tredal Udland
3,6

2,3

Tiltaket består av følgende komponenter:

Alternativ AB Nord
Alternativ AB Nord går fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet over Unndal, Stigland, Hageland og
nord for Vrå. Veien legges på fylling gjennom Vråvatnet. Alternativet er det nest korteste av de fire
alternativene på delstrekning AB.
Alternativet er utredet med broer over Mandalselva, ved utløpet av Grundelandsvatnet.

Alternativ AB Nord 2
Alternativ AB Nord 2 går fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet over Unndal, Stigland og sør for
Hageland og Vrå. Mellom Vråheia og Vrå ligger veien i en tunnel. Veien legges på fylling i kanten av
Vråvatnet. Alternativet er det korteste av de fire alternativene på delstrekning AB.
Alternativet er utredet med broer over Mandalselva, ved utløpet av Grundelandsvatnet.

Alternativ AB Midt
Alternativ AB Midt går fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet i tunnel gjennom Tollakshei. Deretter
fortsetter alternativet i fylling over Ommundsvatnet, videre i en høy fylling som dekker deler av
Utjordsvatnet, og deretter gjennom en dyp skjæring til Blørstad. Alternativet er det nest lengste av de
fire alternativene på delstrekning AB.
Alternativet er utredet med broer over Mandalselva, ved utløpet av Grundelandsvatnet.

Alternativ AB Sør
Alternativ AB Sør går fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet vestover dalen fra Sodland til Dåletønna.
Korridoren fortsetter vestover til Holte. Her ligger veien på en høy fylling gjennom hele

Side 11 av 29

E39 MANDAL – LYNGDAL ØST
YM-PLAN

landskapsrommet. Videre fortsetter veien vestover på fylling over Stuvvatnet og Vassåkervatnet til
Blørstad. Alternativet er det lengste av de fire alternativene på delstrekning AB.
Alternativet er utredet med broer over Mandalselva, ved utløpet av Grundelandsvatnet.

Alternativ BC
Alternativ BC går fra Grundelandsvatnet til Stedjedalen. Korridoren ligger en en dyp og lang skjæring
mellom Rosheitjønna og Skoftedalen. Gjennom Skoftedalen ligger veien på en høy fylling. Audnedalen
krysses med en høy bro. Veien legges bak Monefjellan og på høy fylling over Hovsdalen. Korridoren
ligger på fylling over Stemmen og Faksevatnet og deretter på tvers av de overordnede landformene til
Stedjedalen.
Alternativet er utredet med bro over Audnedalen og elva fra Faksevatnet.

Alternativ BC 2
Alternativ BC 2 går fra Grundelandsvatnet til Stedjedalen. Korridoren ligger en en dyp og lang skjæring
mellom Rosheitjønna og Skoftedalen. Gjennom Skoftedalen ligger veien på en høy fylling. Audnedalen
krysses med en høy bro. Veien legges bak Monefjellan og på høy fylling over Hovsdalen. Mellom Bakken
og Steggedalen følger alternativet draget nord for Bakken og Landåstjønna før det dreier nordvestover
og blir ført nord for Faksevatnet og Svartetjønn i Steggedalen.
Alternativet er utredet med bro over Audnedalen.

Alternativ CD Midt
Alternativ CD Midt går fra Stedjedalen til Herdal over det småkuperte terrenget frem til Haugdal. Her
legges veien over myrene sør for Storevatnet og Haugdalsvatnet. Frem til Optedal ligger tiltaket høyt i
åssiden som faller ned mot Lenefjorden. For Optedal ligger den planlagte veien i det kuperte terrenget
nord for eksisterende E39.
Alternativet er utredet med bro over elva fra Grubbevatnet og over dalen ved Optedal.

Alternativ CD Sør
Alternativ CD Sør går fra Stedjedalen til Herdal over det småkuperte terrenget frem til Haugdal. Her
legges veien i tunnel frem til Grummedal. Fra Grummedal ligger korridoren i et kupert terreng frem til
Herdal.
Alternativet er utredet med bro over elva fra Grubbevatnet og over dalen ved Optedal.

Tilførselsvei Tredal
Alternativet kobles til de planlagte alternativene sørøst for Blørstad. Herfra følger korridoren
eksisterende kjørevei til Tredal. Alternativet kobler seg til eksisterende E39 ca. 600 meter sør for
eksisterende kryss.

Tilførselsvei Udland
Alternativet kobles til det planlagte alternativet ved Stedjetjønn og følger Stedjedalen sørvestover til
Udland. Alternativet kobler seg til eksisterende E39 ca. 500 meter sør for eksisterende rundkjøring.
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Kryss
Utredningen tar høyde for at det kan anlegges inntil fire kryss langs hovedlinjen og inntil to kryss i
avslutningen av tilførselsveiene mot eksisterende E39. Kryssene langs hovedlinjen er planlagt som
toplanskryss, mens kryssene mellom tilførselsveiene og eksisterende E39 er planlagt som rundkjøringer.

Omlegging av drikkevannsforsyning
Ommundsvatnet utgår som suppleringsvann. Møglandsvatnet etableres som nytt suppleringsvann. Det
etableres en ny vannledning mellom Møglandsvatnet til eksisterende pumpestasjon ved
Ommundsvatnet. Omleggingen gjelder korridor AB Nord og AB Midt.
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Figur 2-1 Kartet viser utredningsområdet og alternativer som er utredet.
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Figur 2-2 Kartet viser alternativer innenfor korridor AB (østre del).

Figur 2-3 Kartet viser alternativer innenfor korridor AB (vestre del).
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Figur 2-4 Kartet viser alternativer innenfor korridor BC.

Figur 2-5 Kartet viser alternativer innenfor korridor CD (østre del).
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Figur 2-6 Kartet viser alternativer innenfor korridor CD (vestre del).
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2.4 Mål for prosjektet
I planprogram for områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst er det satt følgende samfunns- og
effektmål for prosjektet:
Samfunnsmål:
-

-

Planprosjekt E39 Mandal - Lyngdal skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2018-2029
nås. (NTPs hovedmål: Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet. Redusere
transportulykkene i tråd med nullvisjonen. Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling
mot et lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser).
Planprosjekt E39 Mandal - Lyngdal skal skape et transportsystem som er sikkert og fremmer
verdiskaping i regionen Stavanger – Kristiansand.
Planprosjekt E39 Mandal - Lyngdal skal legge til rette for at det nye transportsystemet for
strekningen E39 Kristiansand – Ålgård blir samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Effektmål:
-

-

Planprosjekt E39 Mandal - Lyngdal skal muliggjøre minimum 40% reduksjon i klimagassutslipp
målt i CO2 verdier i forhold til gjeldende kommunedelplan, i byggefase og 75% reduksjon i
driftsfase.
Planprosjekt E39 Mandal - Lyngdal skal muliggjøre kraftig reduksjon i utbyggingskostnadene for
å sikre en tidlig gjennomføring av prosjektet.
Nettonytten i prosjektet skal være positiv samt betydelig bedre enn for gjeldende
kommunedelplan.

Overordnete miljømål for prosjektet er utarbeidet etter mål i NTP og Nye Veiers miljøpolicy:
-

Bidra til å oppnå eller opprettholde god tilstand i økosystemene
Sikre at ingen arter eller natutryper utryddes som følge av etablering og drift av samferdselsanlegg
Der det er relevant, bidra til å bedre utviklingen for nært truede arter eller naturtyper
Bidra til å at forurensningsforskriftens grenseverdier overholdes
Bidra til å oppfylle de nasjonale målene for luftkvalitet
Bidra til å oppfylle det nasjonale målet for reduksjon av støy

2.5 Hovedtema som belyses i YM planen
Støy omfatter lokal støyforurensning innenfor prosjektets influensområde.
Vibrasjon omfatter vibrasjoner innenfor prosjektets influensområde.
Luftforurensning omfatter lokal, regional og global luftforurensning fra bygging av veganlegg og
utslipp fra vedlikehold, drift og vegtrafikk på ferdige anlegg. Global luftforurensning defineres som
klimagassutslipp (hovedsakelig CO2), regional luftforurensning defineres som hovedsakelig stoffer som
gir sur nedbør (hovedsakelig nitrogenoksider, NOx) mens lokal luftforurensning defineres som stoffer
som påvirker menneskers helse og trivsel (hovedsakelig svevestøv (PM 10) og (NO2).
Forurensing av jord og vann omfatter beskyttelse av vannforekomster (grunnvann, innsjøer,
bekker/elver, våtmarker, myrer, etc.) og grunn (løsmasser/jord, berggrunn, deponier) mot utslipp,
utvasking eller flytting av forurensende stoffer som kan påvirke vannlevende og jordlevende organismer
(flora, fauna, etc.) kjemisk tilstand, og egenskaper som reduserer muligheter for fremtidig bruk.
Vurderinger knyttet til plassering av rense og sedimentasjonsbassenger, kjemikaliebruk, behov for
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siltgardin i vann og innsjøer og prøvetaking og overvåking av vassdrag og våtmarksområder samt
prøvetaking av brønner og borehull for drikkevann er eksempler på vurderinger som går inn under dette
temaet.
Landskapsbilde, inkludert plassering og utforming av massedeponier, omfatter de visuelle
kvalitetene i omgivelsene. Det omfatter alt fra det tette bylandskapet til det åpne naturlandskapet. Tema
landskapsbilde omfatter de visuelle forholdene knyttet til utforming av veianlegg med massedeponier
og ivaretakelsen av kulturminner, kulturmiljø, friluftsliv og støytiltak.
Nærmiljø og friluftsliv omfatter alle store og små områder som benyttes av alle aldersgrupper til lek,
annen fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljø eller langt fra bebyggelse. Områdene kan være spesielt
tilrettelagt for formålet eller intakte og ubebygde naturområder. Skoler, idrettsplasser, barnehager og
barneparker omfattes av denne gruppen.
Naturmiljø/verneområder omfatter det biologiske mangfoldet samt leveområdene til organismene.
Temaet omfatter mangfoldet av gener, arter og økosystem. Ivaretakelse av viktige naturverdier som
naturtypelokaliteter, viktige myrområder, kantvegetasjon mot vassdrag og gode vanngjennomløp som
ivaretar fiskens oppgang, er alle eksempler knyttet til dette temaet.
Naturressurser omfatter landbruksverdier, drikkevannskilder (inkludert private brønner),
omdipsonering av jordbruksjord, spredning av plantesykdommer og andre tema som er viktige i
landbrukssanheng.
Kulturmiljø/kulturminner/arkeologiske funn omfatter kulturminner som har en juridisk status
og/eller kjente/identifiserte kulturminner som er gitt en verdi.
Energiforbruk og klimagassutslipp omfatter bruk av energi både fra fossile og fornybare kilder. Det
omfatter direkte energibruk til aktiviteter og indirekte energibruk gjennom produkter som brukes i
utbygging, vedlikehold og drift. Negative effekter fra bruk av fossil energi omtales i energibruk (dette
temaet) og i tema luftforurensing (klimagassutslipp).
Materialvalg og avfallshåndtering omfatter alle typer materialer som skal brukes i
prosjektet/kontrakten. Dette gjelder for eksempel kjemikalier, materialer i støyskjermer, bruer, tunneler,
vegetasjon langs veg. Det gjelder også ekskludering av bruk av visse materialer som f.eks. tropisk
tømmer, kvikksølv, PCB, asbest osv. Krav om kildesortering, ressursregnskap og krav til håndtering av
forurensede masser, som eksempelvis bunnrenskmasser og grøfteslam fra tunnel faller inn under dette
temaet.
Risikovurdering
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for ny
E39 mellom Mandal og Lyngdal (KU Fagrapport, Risiko- og sårbarhetsanalyse). Konsekvenser for miljø
og kultur er i utgangspunktet ikke medtatt i denne ROS-analysen, og dekkes i stedet av
konsekvensanalysene som er utarbeidet for aktuelle fagområder. Akutt forurensning er imidlertid
medtatt i ROS-analysen. Analysens anbefalte tiltak for håndtering av akutt forurensning er innarbeidet i
tiltaksplanene for de ulike fagtemaene i foreliggende YM plan.
I forbindelse med neste prosjektfase, detaljregulering, skal det for valgt vegtrasé utarbeides en egen
riskovurdering for YM-plan.
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Vegalternativer berører nedbørsfelter til drikkevannskilder både i Mandal kommune og i Lindesnes
kommune. Det skal i neste fase utarbeides egne risikovurderinger for drikkevannskilder som blir berørt
av tiltaket.

3. Miljøfaglige kvalitetskrav
YM planen er utarbeidet innenfor rammene av det sektoransvaret som påligger Nye Veier , samt alle
relevante, gjeldende lover, forskrifter, krav og forutsetninger som er nedfelt i områdereguleringsplanen
for prosjektet.
De miljøfaglige kvalitetskravene er identifisert innledningsvis for hvert tema i kap. 3.2 Permanente
løsninger og tiltak.

3.1

Mangler ved inngående plangrunnlag

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilfredsstillende til utredning av veikorridorer på
områdereguleringsnivå. I forbindelse med områderegulering med konsekvensutredning (KU) er det
gjennomført befaringer, vurderinger og utredninger for fag som er relevante for YM-planen og som er
innarbeidet i YM-planen. Ved videre detaljplanlegging av prosjektet skal det gjøres mer detaljerte faglige
vurderinger innenfor enkelte områder, for eksempel viltfaglige vurderinger, støyvurderinger, vurderinger
med tanke på drikkevann, m.fl. Da vil også ytterligere tiltak og krav spesifiseres.

3.2

Permanente løsninger og tiltak

Miljøfaglige utfordringer, status i forhold til regelverk og målsetninger, foreslåtte tiltak og ansvar for
oppfølging for alle YM-tema er oppsummert i tabellene i vedlegg 1.

A. Støy
Problembeskrivelse og risikovurdering
Generelt vil støyproblematikken være moderat i store deler av planområdet da ny vei legges i områder
med lite befolkning. Ny trasé for E39 vil flere steder berøre områder som regnes som verdifulle naturog turområder.
Bygninger i nærhet til ny vei vil bli berørt av støy i anleggsperioden. Særlig i områdene nært
tunnelpåhugg og massedeponier (midlertidige og permanente) må det forventes betydelig støy i
anleggsfasen. Det er særlig i de befolkningsrike områdene som Herdal, Audnedalen, nærområdene til
Mandal by og langs tilførselsveiene inn fra eksisterende E39 at støyproblematikk blir en utfordring i
anleggsfasen.
Myndighetskrav for støy
Norske planretningslinjer for støy foreligger som rundskriv «Retningslinjer for behandling av støy i
arealplanleggingen» T-1442/2016 fra Miljødirektoratet. Støyretningslinje gjelder både ved planlegging
av ny støyende virksomhet og for arealbruk i støysoner rundt eksisterende virksomhet. Støretningslinjen
omfatter også bestemmelser og begrensning av støy fra bygge- og anleggsvirksomhet, og brukes som
mal for støykrav i kontrakter, anbudsdokumenter og miljøoppfølgingsprogrammer (inkl. YM-plan). De
aktuelle myndighetskravene legger også føringer for støy i forbindelse med anleggsarbeid.
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B. Vibrasjoner
Problemstilling og risikovurdering
Mulige vibrasjonsskader vil særlig være aktuelle som følge av tunnelarbeider og ved etablering av bruer,
men også andre aktivitetet i linja, eksempelvis sprengning eller pigging kan medføre vibrasjonsskader
på boliger eller andre byggkonstruksjoner.
Boreaktivitet og pigging vil kunne medføre problemer med overført strukturlyd. For avstander mindre
enn 50 meter bør det kontrolleres med målinger at kravene til strukturoverført lyd er overholdt.
I driftsfasen er det for veianlegg i dagen normalt ingen problemer med vibrasjoner eller strukturoverført
støy til boliger.
Myndighetskrav for vibrasjoner
NS 8141 angir grenseverdier bestemt av faktorer som beskriver grunnforhold, byggverk, avstand og
vibrasjonskilde. Grenseverdiene tar også en viss grad hensyn til menneskelige reaksjoner på vibrasjoner.
For grenseverdier og vurderingskriterier for sjenerende vibrasjoner på mennesker i driftsfasen bør NS
8176 benyttes. Grenseverdiene i NS 8176 gjelder for landbasert ferdsel (vei- og skinnegående trafikk)
og trafikk til og fra bygg- og anleggsplasser.
Vegdirektoratet anbefaler at vibrasjoner fra ny veg ikke skal overskride 0,3 mm/s (ref. klasse C i NS 8176)
for driftsfasen. For anleggstrafikk anbefales at vibrasjoner ikke overskrider v w,95 = 0,6 med mm/s (ref.
klasse D i NS 8176). Dette er en «komfortverdi» som er langt lavere enn grenseverdien for materielle
skader.

C. Luftforurensning
Problembeskrivelse og risikovurdering
I forbindelse med konsekvensutredninger for områdereguleringene er det gjort vurderinger for
luftkvaliteten langs planlagt ny E39 med bakgrunn i spredningsberegninger med hensyn på NO 2 og
PM10.
Resultatet
av
spredningsberegningene
med
hensyn
på
årsmiddelog
vintermiddelkonsentrasjonen av nitrogendioksid og den 8. høyeste døgnmiddelkonsentrasjonen av
svevestøv, viser at antall personer berørt av luftforurensingssoner vil reduseres for trasé under
planlegging. Dette skyldes i all hovedsak at korridorer for de ulike traséer ligger utenfor bebygde
områder i motsetning til dagens trasé.
Da de boliger som ligger i gul og/eller rød luftforurensningssone ligger på eller i umiddelbar nærhet til
veilinja er det rimelig å anta at dette er boliger som vil måtte innløses som en konsekvens av eventuell
bygging av den aktuelle strekningen. Skjermingstiltak er dermed ikke vurdert som nødvendig. Etablering
av skjermingstiltak for støy vil ha en positiv effekt også for luftforurensning. Ved eventuelle endringer
av trasé ift. det som er vurdert i områdereguleringen, vil det imidlertid være behov for nye
spredningsberegninger og vurderinger av behov for tiltak.
I anleggsperioden kan støv medføre betydelige ulemper for naboer. Svevestøv som konsekvens av
anleggsfasen kan eksempelvis komme fra sprengning og knusing av masser, lasting og lossing av
masser, anleggstrafikk, spesielt på ikke asflaterte veier og støvflukt fra mellomlagrede masser.

Side 21 av 29

E39 MANDAL – LYNGDAL ØST
YM-PLAN

Myndighetskrav
Som veileder til kommunens arealplanlegging har Klima- og miljødepartementet vedtatt Retningslinje
for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 (Klima- og miljødepartementet, 2012), etter Lov
om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven, 2008). T-1520 inneholder statlige
anbefalinger for håndtering av luftkvalitet i kommunenes arealplanlegging, med hensikt å forebygge og
redusere helseskadelige effekter av luftforurensning. T-1520 skal legges til grunn når ny virksomhet som
vil medføre vesentlig økning i luftforurensning skal etableres. Lokal luftkvalitet vurderes i T-1520 ut fra
konsentrasjonen av PM10 og NO2, og områder hvor konsentrasjonene er høyere er grensene i
retningslinjen klassifiseres som gul eller rød sone.

D. Forurensning av jord og vann
Problembeskrivelse og risikovurdering
Det må forventes en betydelig forurensingsrisiko som følge av et så omfattende naturinngrep som
planlegges nær opp til flere sårbare resipienter. Det er risiko for både jevne og akutte belastninger på
resipientene i anleggsfasen. Dette kan være som følge av erosjon fra nylig eksponerte flater og
massedeponier, lekkasje fra anleggsmaskiner, avrenning av sprengstoffrester osv. Tiltaket krysser
anadrom sone i flere elver. Riktig håndtering av overflatevann og forebyggende tiltak mot akutt
forurensning er derfor viktig i prosjektet.
Tunneldriving og prosessvann vil medføre risiko for forurensning av resipienter. Alt prosessvannet skal
behandles før utslipp. Også overvann som har vært i kontakt med eksponerte anleggsområder,
riggområder og massedeponier skal samles opp og behandles før utslipp til resipienter. For alt utslipp
til resipient vil det bli stilt funksjonskrav i form av grenseverdier for sentrale parametere i
utslippstillatelser etter forurensningsloven.
Sprengsteinsmasser representerer en potensiell miljørisiko fordi de inneholder sprengstoffrester
(nitrogen) som ved høy pH kan danne ammoniakk i vann. Amoniakk i tilstrekkelig høye konsentrasjoner
er akutt giftig for fisk. Videre er mineralpartikler fra sprengstein skarpe og kan skade fiskens gjeller.
Sprengsteinmasser vil også inneholde noe oljerester fra anleggsmaskiner. Oljerestene og andre
miljøgifter kan skade akvatiske organismer. Sprengsteinsmassene transporteres, mellomlagres og
håndteres på en slik måte at det ytre miljø (spesielt vassdrag) ivaretas. Risiko for miljøskadlig avrenning
fra massedeponier og vegfyllinger som ligger ved eller nær sårbare resipienter vil kreve at det lages
planer for forurensningshindrende tiltak og overvåkning av vannkvalitet i berørte resipienter under og
minimum 5 år etter at anleggsperioden er avsluttet. Førtilstanden i resipientene må også kartlegges helst
over en periode på ett år, i forkant av prosjektet. Kartlegging av førtilstanden vil bli et viktig grunnlag
for å søke utslippstillatelse for utbyggingsprosjektet.
Utfylling av masser i vann medfører oppvirvling av bunnsedimenter samt tilførsel av partikler fra
sprengstein. Sprengsteinmasser inneholder normalt også store mengder plast, i form av plastarmering
og/eller skyteledninger, koblingsblokker og foringsrør av plast. Disse virkningene må avbøtes gjennom
forurensningsforhindrende tiltak i anleggsfasen.
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Myndighetskrav
Vannressursloven
Etter § 8 i vannressursloven skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til skade eller ulempe for
allmenne interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndigheten (NVE). Konsesjonskravet bortfaller når
tiltaket er tillatt i reguleringsplan etter plan- og bygningsloven, forutsatt at nødvendige vurderinger er
foretatt og tilstrekkelige hensyn er innarbeidet i planen. Lovens § 11 krever at det skal opprettholdes et
naturlig belte med kantvegetasjon langs bredden av vassdraget.
Forurensingsloven
I henhold til forurensningslovens § 7 må ingen gjøre eller sette i verk tiltak som kan medføre fare for
forurensning, med mindre det er tillatt gjennom forskrifter til loven eller eget konsesjonsvedtak etter
lovens § 11. Forurensingsloven gjelder ikke for vanlige utslipp knyttet til transport. For anleggsfasen
gjelder et anlegg som over en viss størrelse kan omfattes av loven. For utslipp kreves konsesjon/tillatelse
etter § 11 og § 16.
Vannforskriften
Vannforvaltningsforskriften fastsetter miljømål for vannforekomstene og at disse skal oppfylle kravene
til «god økologisk status». Dette betyr også at det ikke skal iverksettes aktiviteter som kan føre til en
forringelse av vannkvaliteten. Ved dårligere vannkvalitet enn «god økologisk status» skal det iverksettes
tiltak.
Forurensingsforskriften
Forurensingsforskriften kap. 2 beskriver at tiltakshaver skal undersøke om grunnen er forurenset dersom
det er grunn til å tro det. I så fall skal det utarbeides en tiltaksplan som skal godkjennes av kommunene.

E. Landskapsbilde
Problembeskrivelse og risikovurdering
Tiltakets standardiserte dimensjoner og store utstrekning vil gi store negative konsekvenser for
landskapsbildet i utredningsområdet. Alle korridorer vil gi store irreversible terrenginngrep. Aktuelle
normalkrav medfører en statistisk linjeføring som gir lite muligheter for å forankere vegkorridoren i
eksisterende terreng.
Karaktertrekkende i utredningsområdet vil kunne svekkes på grunn av tiltak i anleggsfasen.
Anleggsrelaterte tiltak kan blant annet medføre store irreversible terrenginngrep. I selve anleggsfasen
vil også midlertidige anleggsveier og riggområder stedvis prege landskapsbildet. Tiltaket er svært
omfattende og vil kreve stor aktsomhet i anleggsfasen. Dette gjelder spesielt for terrengbehandling og
omlegging av vannveier.
Myndighetskrav
I henhold til formålsparagrafen i plan- og bygningsloven skal hensynet til estetisk utforming ivertas i all
planlegging. Estetisk veileder for E39 Mandal – Lyngdal øst er retningsgivende for alle estetiske aspekter
ved utbyggingsprosjektet.
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F. Friluftsliv, by- og bygdeliv
Problembeskrivelse og risikovurdering
Planområdet består i dag i hovedsak av utmarksarealer med spredt bebyggelse i form av små grender,
eneboliger, gårdstun og hytter.
Ny E39 gjennom planområdet vil medføre negative konsekvenser for friluftsliv og bygdeliv, da veitraséen
vil kunne danne en betydelig barriere gjennom og mellom turområder, nærturterreng og bygder.
Frilufts-, bygde- og utmarksområder som i dag ikke har eller har svært begrenset trafikk, vil blir utsatt
for støy og luftforurensning fra ny, trafikkert europavei som forringer kvaliteten på opplevelse og
rekreasjon.
Direkte inngrep i form av vei og fyllinger i eller gjennom enkelte vann vil forringe fiske-,bade- og andre
rekreasjonsopplevelser tilknyttet vannene.
Etablering av ny vei vil også danne barrierer for jakt og vilt.
Tilkomst til flere populære turområder blir vanskeliggjort i anleggsperioden. Ved ferdigstilling av ny E39
skal tilgjengeligheten til friluftsområder ivaretats gjennom nye turveier og omlagte stier.
Støy og luftforurensning fra sprenging, pigging, steinknusing, lasting og lossing kan medføre
midlertidige negative konsekvenser for bygdeliv og rekreasjon i nærområdene til anleggsarbeidene.
Avrenning til vann og vassdrag kan medføre forringede fiske- og bade muligheter.
Myndighetskrav
Det fremgår av rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (1989) at arealer
og anlegg som brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen
helsefare.

G. Naturmangfold
Problembeskrivelse og risikovurdering
Planområdet berører flere fiskeførende vassdrag, herunder flere viktige anadrome vassdrag som
Mandalselva og Audna og en rekke sjøørettbekker. Det er også forekomster av elvemusling og ål både
i Mandalselva og i Audna, samt i flere sidebekker. I Mandalselva er det videre registrert forekomst av de
fremmede artene ørekyt og sørv.
I alle tilfeller hvor anleggsarbeider vil foregå nær vassdrag må det lages planer for gjennomføringen av
arbeidene som i størst mulig grad ivaretar fiskens livsmiljø. Det må tas hensyn til påvirkning både i form
av fysiske inngrep/endringer og i form av forurensningstilførsler fra anlegg- og driftsfase.
Ny E39 vil mange steder danne barrierer for mindre og større vilttrekk. Dialog med berørete grunneiere,
ledere av viltvald, jeger og fiskeforeninger må gjennomføres for å finne hensiktsmessige avbøtende tiltak
for å ivareta faunapassasjer for fisk og vilt. Større bekkedaler og områder med stor landskapsøkologisk
funksjon bør ivaretas ved å etablere bruer istedenfor fyllinger, alternativt etablere tunnel eller viltlokk
der det ligger til rette for dette. Bruer og kulverter bør utformes på en slik måte at det iveratar hensynet
til naturmangfold og sikrer at fisk og aktuelle terrestriske arter kan krysse veien på en sikker måte.
Ny E39 vil føre til nedbygging av deler av naturtyper med middels og stor verdi. Naturtypene som
berøres er blant annet rik edellauvskog med rik bakkevegetasjon og med naturtyper som rasmark-
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lindeskog, alm-lindeskog og lågurt-eikeskog (Nær truet). Innslaget av storvokst eik som omfattes av
forskrift for hule eiker er betydelig på deler av traseen. Tiltaket vil gi forstyrrelser og vil kunne hindre
hekking av truete fuglearter dersom avbøtende tiltak og justeringer i trasé ikke gjennomføres. Blant
annet er det registrert flere sjeldne rovfugler i området, og områder med eldre edellauvskog og boreal
lauvskog er viktige for populasjoner av dvergspett og hvitryggspett. Den videre planleggingen må bidra
til å minimere inngrepene i viktige naturtypelokaliteter gjennom justering av traséen og sterk styring av
arealbruken i senere planfaser. Særlig i anleggsfasen vil det være viktig å håndheve anleggsgrensene
strengt.
Generelt om fremmede arter
Det er ikke utført systematiske registreringer av arter og forekomster av fremmede plantearter i
planområdet. Det skal gjennomføres supplerende registreringer i alle områder avsatt i plankartet som
anleggsbelte. Ved eventuelle utvidelser av anleggsbeltet må det gjennomføres supplerende kartlegging
av fremmede uønskede arter. Alle disse artene har stor spredningsevne og må håndteres riktig i
anleggsfasen. Faktaark fra Fagus skal legges til grunn for håndteringen. Her finnes anbefalte rutiner og
metoder for å sikre overholdelse av forskrift om fremmede organismer.
Usikkerhet knyttet til datagrunnlaget for naturmiljøet
Det ligger en viss usikkerhet i at influensområdet er stort og at det ikke har vært gjennomført en
systematisk kartlegging av alt areal for alle relevante organismegrupper.
Generelt må det utføres grundige risikovurderinger av alle prosjektets aktiviteter som har potensial til å
skade vegetasjon og fauna. Dette gjelder særlig masseflytting og midlertidige anleggsveier, men kan
også være relevant ved flytting av bekkeløp og andre tiltak som endrer den lokale hydrologien.

Myndighetskrav
Naturmangfoldloven
I henhold til naturmangfoldloven kap II er det krav om generell aktsomhet for å unngå skade på
naturmangfoldet. Beslutninger (planvedtak) skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters
bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologisk tilstand, samt effekten av påvirkninger (§ 8).
Dersom kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt skal beslutningen baseres på et føre-var-prinsipp (§ 9).
Påvirkningen av et økosystem skal vurderes ut fra den samlete belastningen dette kan bli utsatt for (§
10). For å unngå eller begrense skade på naturmangfoldet skal det så langt det er rimelig brukes
miljøforslavrlige løsninger (§ 12). Dette innebærer at det tas spesielle hensyn til naturmiljøet ved
utforming av veianlegget og lokalisering av tiltak som deponiarealer, anleggsområder, ol.

H. Kulturarv
Problembeskrivelse og risikovurdering
Alle fysiske inngrep i kulturminner og kulturmiljø er irreversible og medfører derfor permanente skader
og tap av kulturminner. Alle fysiske inngrep skal derfor utredes i planfasen av prosjektet. Veitraséen har
blitt tilpasset slik at en unngår skade på kulturmiljøene med høyest verdi. Det er regulert hensynssoner
med tilhørende bestemmelser for de kulturminnene og kulturmiljøene som er særlig sårbare i
anleggsfasen (tett på tiltaket). Det kan likevel tas grep i tiltaksplanen som kan redusere konflikt mellom
tiltak og kulturminner og -miljø.

Side 25 av 29

E39 MANDAL – LYNGDAL ØST
YM-PLAN

Planområdet inneholder en rekke viktige kulturminner av høy nasjonal kulturhistorisk verdi. Gjennom
områdeplanprosessen har det vært løpende dialog mellom fagutreder, tiltakshaver og
kulturminneforvaltningen for å minimere konflikt og skade på fredete kulturminner og kulturmiljø med
høy verdi. Det vil likevel være kulturverdier som vil bli indirekte eller direkte berørt av tiltaket, slik som
vandrerute mellom Sodland og Urdalen (KM4), Unndal (KM12), Bjerland (KM20), Lene (KM56), Flaten
(KM57), Postveien ved Optedal, Optedal (KM61), Haddeland (KM9), Raunesteinslia (KM64) og Herdal
(KM65).
Tiltaket vil medføre store fyllinger og skjæringer som gir fare for skade og tap av kulturminner utenom
det som er planlagt. Dette er særlig kritisk for de automatiske fredete kulturminnene, jfr. Lov om
kulturminner. Historiske veifar vil bli brutt i anleggsfasen, og støy fra anleggsarbeider vil kunne forringe
opplevesen av kulturlandskap-og miljø.
Arkeologisk registrering i henhold til Kulturminnelovens § 9 er per dags dato 25.01.19 ikke ferdigstilt av
fylkeskonservatoren, som vil fortsette de arkeologiske registreringene i neste feltsesong (2019). Det vil
bli nødvendig å søke dispensasjon fra Kulturminneloven for en rekke automatisk fredete kulturminner,
men det eksakte antallet er ikke klart før § 9-undersøkelsene er oppfylt.
Myndighetskrav
I henhold til kulturminneloven § 3 må ingen, uten at det er lovlig etter § 8, sette i gang tiltak som er
egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlug
skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. Kulturminnerlovens §
9 setter krav om arkeologiske undersøkelser i forkant av tiltak som kan medføre skade på automatisk
fredete kulturminner.

I. Naturressurser
Problemstilling og risikovurdering
Permanent og midlertidig omfang av forbruk av landbruksområder er gitt i planforslaget. Det er viktig
at arealbeslaget begrenses, og at dyrket mark som planlegges midlertidig blir tilbakeført. Det er viktig
at jordbruksjord ikke spres av hensyn til plantesykdommer. Matjord må behandles fortrinnsvis på samme
eiendom, og det skal må tas hensyn til drift av landbruk under anleggs- og driftsfase.
Særskilte hensyn må tas der traséene berører nedbørsfelter til drikkevannskilder. Planområdet inkluderer
drikkevannskilder både i Mandal kommune og i Lindesnes kommune. For å unngå at tiltak medfører
risiko for påvirkning av drikkevann, inngår det i tiltaket (AB) at Ommundsvatnet utgår som
suppleringsvann og erstattes med Møglandsvatnet. To av traseene berører i tillegg nedbørsfeltet til
Moslandsvatnet. Moslandsvatnet er i dag ikke en del av drikkevannsforsyningen, men er angitt som
reservevannkilde til Mandal kommune. Nedbørsfeltet for hoveddrikkevannskilden Skadbergvann
berøres ikke.
Traséen (langs BC 2 og CD sør) krysser også nedbørsfeltet til Tarvatnet som er drikkevannskilde i
Lindesnes kommune.
Grunnvannsressurser, i form av grunnvannsbrønner og akvifer i fjell og løsmasser, blir i liten grad berørt
av veikorridorene. Det finnes enkelte grunnvannsbrønner registrert i NGU’s database.
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Myndighetskrav
Jordloven
Jordlovens bestemmelser fastsetter av omdisponering av dyrket eller dyrkbar mark til andre formål
krever tillatelse fra landbruksmyndigheter.
Drikkevannsforskriften
Forskriftens formål er å sikre forsyning av drikkevann i tilfredstillende mengde og kvalitet, herunder å
sikre at drikkevannet ikke inneholder forurensning av noe slag. Forskriftens § 4 dorbyr forurensning av
vannforsyningssystem dersom dette kan medføre fare for forurensing av drikkevannet.

J. Energibruk, klimautslipp, materialvalg og avfallshåndtering
Problembeskrivelse og risikovurdering
Tiltakets klimapåvirkning inkluderer utslipp relatert til materialbruk, direkte utslipp fra
anleggsmaskiner/transport og indirekte utslipp knyttet til endring i landbruk, eksempelvis drenering av
myr og torvmark og hogst av skogsarealer. I driftsfasen vil tiltaket også ha betydning for totale utslipp
som følge av de endringer i ÅDT og endringer i veglinjens lengde og stigning som tiltaket medfører
sammenlignet med null-alternativet.
Utslippene fra veiutbyggingen kan reduseres gjennom tiltak både i planleggingsfase og anleggsfase. For
å minimere utslipp forbundet med massettransport, vil det i videre planfaser generelt være viktig å
minimere behov for skjæringer og fyllinger der det vil være behov for støttemurer og grunnforsterkning
av jordmasser. I tillegg har broer store utslipp per løpemeter, og det kan være aktuelt å se nærmere på
ulike utslippsreduserende løsninger for dette. Etablering av tunneler vil i dette prosjektet være gunstig
fremfor dagstrekninger med store skjæringer. Dette siden det her kan benyttes betonghvelver som
frostsikring, i stedet for full utstøpning (som vil bety en tydelig økning i utslipp).
I anleggsfase kan energibruk og utslipp reduseres ved å så langt det er mulig gjenbruke masser lokalt
og redusere behov for massetransport. Inngrep i myrterreng bør minimeres, og det skal settes inn tiltak
som hindrer drenering av myrterreng.
Energi- og utslipp fra tiltaket kan videre begrenses ved valg av materialer som har lave livsløpsbaserte
klimatutslipp og høy gjenbruksverdi. Andre tiltak kan være økt elektrifisering, tiltak for å redusere
unødvendig energibruk på riggområder og bruk av miljøsertifisert maskineri.
Estetisk veileder for E39 Mandal-Lyngdal øst er retningsgivende for alle estetiske aspekter ved
utbyggingsprosjektet og inkluderer også retningslinjer for materialvalg.
Generelt skal det velges materialer med lavest mulig livssykluskostnad og høy gjenbruksverdi. Materialer
som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer skal så langt som mulig unngås og det skal velges
kjemiske produkter med best mulige miljøegenskaper.
Avfall i dette prosjektet omfatter en lang rekke fraksjoner fra selve anleggsvirksomheten samt
eksempelvis bygg som skal rives, gammel asfalt og betongkonstruksjoner som må fjernes fra
eksisterende veganlegg og håndtering av hogstavfall og røtter. Forurensede jordmasser og
syredannende masser/fjell skal håndteres iht. tiltaksplan for forurenset grunn, jf. Tiltak under kapittel 4.2
D Forurensning av jord og vann.
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Forsvarlig håndtering av avfall fra anleggsdriften forutsettes sikret gjennom krav til Totalentreprenørenes
system og rutiner.
Myndighetskrav
NyeVeier har satt interne målsetninger for sine prosjekter. Dette gjelder både energieffektive løsninger
og materialvalg som over livsløpet gir minst mulig utslipp og annen negativ miljøpåvirkning.
Nye Veiers overordnede målsetninger for reduksjon av klimagassutslipp er en 40 % reduksjon fra
bygging og 75 % reduksjon for driftsfasen.
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall omfatter blant annet krav til miljømessig og
samfunnsøkonomisk håndtering av avfall fra større bygge- og rivingsvirksomhet, samt å forebygge
ulovlig deponering av slikt avfall. Forskriften stiller krav om at avfallsprodusenten utarbeider oversikt
over forventet type og mengde byggavfall (avfallsplan) og en redegjørelse for håndtering av dette.
Alt bygg- og anleggsavfall som ikke er farlig avfall, skal leveres til godkjent avfallsanlegg med mindre
det kan gjenbrukes, gjenvinnes eller disponeres på annen lovlig måte.
Alt farlig avfall må deklareres og leveres til godkjent mottak for denne typen avfall.

3.3 Midlertidige løsninger og tiltak for entreprisen
Suppleres av totalentreprenør i samråd med NyeVeier.

3.4

Krav og restriksjoner for entreprisearbeidet

Suppleres av totalentreprenør i samråd med NyeVeier.

3.5

Kontroll av miljømessig kvalitet: Opplegg/krav

Nye Veier som byggherre krever at:
•

Spørsmål knyttet til ytre miljø skal være fast tema på byggemøter og
vernerunder.

•

Nye Veier skal gjennomføre egne kontrollrunder / stikkprøvekontroller for forhold som har
med ytre miljø på anleggsområdet å gjøre.

Totalentreprenøren skal utarbeide en egen miljøoppfølgingsplan som viser hvordan han vil følge opp
Nye Veier sine miljømål og miljøkrav i dette dokumentet, og hvordan dette skal dokumenteres.
Entreprenør er ansvarlig for å kvalitetssikre egen miljøoppfølgingsplan mot NyeVeier sine krav og
revidere miljøoppfølgingsplanen ved behov.
Tiltak som tas inn i anbudsgrunnlaget til totalentreprenøren:
•

Totalentreprenøren skal levere en månedlig rapport på hvordan ytre miljø er
fulgt opp.

•

Månedsrapport med forbruk sprengstoff, vannforbruk, vannkvalitet ut og
andre driftsmessige forhold ved renseanleggene for prosessvann fra
tunneldrivingen.
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Det skal gjennomføres forundersøkelser av alle potensielt viktige vannforekomster som blir berørt.
Ferske data fra undersøkelser av kjemiske og økologiske forhold kan derfor legges til grunn når
påvirkningsgrad fra anleggsarbeidet skal vurderes.

3.6

Kontroll av miljømessig kvalitet

Utførende planlegger skal foreta nødvendig gjennomgang av sitt arbeid og dokumentere at miljøkrav
er ivaretatt i nødvendig grad, og at slike krav er synliggjort og spesifisert i anskaffelsesgrunnlaget for
entreprisen.
Totalentreprenøren skal utpeke en miljøfaglig ansvarlig som skal ha det daglige ansvaret for
miljøarbeidet, og som skal se til at det blir gjennomført i henhold til YM plan, beskrevne prosedyrer og
rutiner.
Totalentreprenøren er ansvarlig for å informere alle sine medarbeidere som er knyttet til prosjektet om
hvilke krav og regler som stilles til ivaretakelse av det ytre miljø ved utførelse av dette prosjektet. Nye
Veier har rett til å delta på møter der denne informasjonen formidles.

3.7

Overlevering

Miljømessige forhold med betydning for fremtidig forvaltning, drift og vedlikehold skal identifiseres og
dokumenteres.

4. Avviksbehandling
Avvik i forhold til krav i YM-plan og kontrakt samt uønskede ytre miljøhendelser skal rapporteres skriftlig
til byggeleder og behandles på byggemøter (rapport om uønsket hendelse RUH).
Totalentreprenøren skal sørge for at informasjon og erfaringsoverføring fra avviksbehandlingen kommer
fram til alle som arbeider på prosjektet/kontrakten.

5. Vedlegg
Vedlegg 1: Tiltaksplan for YM-plan med informason om hovedutfordringer, status i forhold til regelverk
og målsetninger, foreslåtte tiltak i detaljregulerings- og prosjekteringsfasen og i anleggsfasen og ansvar
for oppfølging.
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