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Oppdragsnavn: Sandnes, Mandal kommune 
Oppdragsnummer: 534110-01 
Utarbeidet av:  Roar Melsom 
Dato: 24.03.2020 
Tilgjengelighet:  Åpen 

NOTAT Områderegulering for Sandnesheia boligområde - 
endring 
 

1.  INNLEDNING 

Områdereguleringen for Sandnesheia boligområde ble vedtatt i tidligere Mandal bystyre i møte 
28.11.2019. På grunn av innsigelse fra Statens vegvesen ved offentlig ettersyn er ikke vedtaket i 
bystyret rettskraftig. 

Del 1 av detaljregulering for tilførselsveien mellom nye E39 og Mandal by (E39 Mandal øst – 
Greipsand) ble vedtatt av bystyret i tidligere Mandal kommune 05.09.19. Forslag til detaljregulering 
for del 2 (Greipsland – Ime) ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av utvalg for drift og forvaltning i 
møte 10.03.20 sak 13/20.  

Hensikten med justeringene i områdereguleringen er å samordne planen med forslaget til detalj-
regulering for tilførselsveien del 2 slik den nå foreligger. Hensikten er at områdereguleringen da kan 
gi direkte hjemmel til gjennomføring av anleggsarbeider for tilførselsveien i påvente av en vedtatt 
detaljregulering, og tilpasse bestemmelsene som bl.a. skal gjelde for tiltak i og bruk av områdene 
over tunnelløpene.  

Aktuelle endringer er kort gjennomgått i et møte mellom Lindesnes kommune (enhetsleder plan og 
saksbehandler), Nye Veier AS, Hæhre AS, Asplan Viak AS og utbygger av Sandnesheia den 16.03.20. 
Kommunen mente at endringene i utgangspunktet kan behandles etter plan- og bygningslovens § 14-
2 annet ledd. 

Endringene foreslås av Asplan Viak AS på vegne av Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS, med 
basis i OPS-avtale med Mandal (nå Lindesnes) kommune. Forslaget til endring forutsetter at Statens 
vegvesen trekker sin innsigelse. 

 

2. SAMMENDRAG 

I hovedtrekk omfatter endringene følgende forhold: 

• Tilførselsveien med tilhørende anlegg er flyttet og tunnelinnslaget i nord flyttet. Område for 
samferdselsanlegg o_SAA er justert og tilpasset til veianlegget.  

• Samleveien inn i boligområdet er justert i høyde og plan fra kryss med Marnarveien fram til 
og langs nærmiljøanlegget o_BNA1. Sidearealene er utvidet. Samleveien kan grovplaneres til 
bruk som anleggsvei i byggeperioden for tilførselsveien.  

• Område for nærmiljøanlegg kan fylles opp og nyttes til riggområde i byggeperioden for 
tilførselsveien. Nærmiljøanlegget må detaljreguleres før videre opparbeidelse. 
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• Området over miljøtunnelen og over utgangen for nødtunnelen er avsatt til veiformål 
(sideareal – grøntanlegg) SVG1 - 2. Arealet over miljøtunnelen (SVG1) kan fylles opp til kote  
33 og nyttes som del av nærmiljøanlegget o_BNA1. 

• Gang-/sykkelvei SGS5 er justert og utvidet fra 2,5 til 3,5 m (+ kurveutvidelse og bredde-
utvidelse for rekkverk). Sidearealet inn mot terreng er utvidet for å gi mulighet for nødvendig 
sikring. Traséen skal benyttes som rømningsvei fra nødtunnelen og anleggsvei i 
byggeperioden for tilførselsveien.  

• Midlertidig bygge- og anleggsområder (#91_1 - 3) med tilhørende bestemmelser er 
innarbeidet iht. forslaget til detaljregulering for tilførselsveien. Hensikten er å ha nødvendig 
planhjemmel for at anleggsarbeider kan utføres i perioden fram til detaljreguleringen er 
vedtatt.  

• Hensynssoner for sikkerhetssoner og restriksjonssoner (H190) og med tilhørende 
bestemmelser er justert iht. detaljreguleringen for tilførselsveien.  

• Krav til dokumentasjon tilsvarende som i forslaget til detaljregulering er tatt inn i område-
reguleringen. Hensikten er å ha mulighet til å gjennomføre grunnarbeider for tilførselsveien 
direkte på grunnlag av områdereguleringen, i påvente av godkjent detaljregulering for 
tilførselsveien. Dokumentasjonskravene gjelder for områder med midlertidig bygge- og 
deleforbud (bestemmelser #91). 

• Bestemmelser som gjelder koordinering med tilførselsveien ved ev. utbygging av bolig-
området før etablering av tilførselsveien, er tatt ut og sikret ved endring i formålsparagrafen. 

3. PLANKARTET  

Forslag til endringer i plankartet er beskrevet i punktene 1 – 11: 

1. Tilførselsveien (Ime – Greipsland) er flyttet iht. detaljreguleringen for tilførselsveien. Sonen 
for angitte samferdselsanlegg SAA1 og SAA2 er tilpasset, med en noe mer grovmasket 
avgrensning enn i detaljreguleringen. 

 
2. Traséen for samleveien til boligområdet (vei o_SV2), fra kryss med Marnarveien fram til og 

langs nærmiljøanlegg o_BNA1, er justert sideveis og i høyde. Traséen er avsatt med et større 
sideareal på deler av strekningen for kurveutvidelse og for å sikre nok bredde til skjæringer 
og fyllinger med nødvendig sikring. Regulert vei med kryssløsninger tilfredsstiller gjeldende 
veinorm i Lindesnes kommune. 
Forslag til endring Gjeldende reglering 
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3. Atkomstvei o_SKV1, til barnehagetomten og boligområdene B1.1 og B1.2, er justert 
gjennom kulverten under tilførselsveien fram til kryss med o_SKV1.2. Krysset med 
samleveien er flyttet ca. 20 m lenger nord og fortauet er flyttet til motsatt side, for å 
samordnes med rampene fra buss-stoppene på tilførselsveien. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atkomstvei SKV1 i kulvert under tilførselsveien – gjeldende 
regulering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atkomstvei SKV1 i kulvert under tilførselsveien - forslag  
 

4. Området over miljøtunnelen og tunnelmunningen over nødutgangen er regulert til vei-
formål (annen veigrunn – grøntareal) o_SVG1 – SVG2. Veieier vil på den måten opprettholde 
eier-skap til områdene og ha nødvendig kontroll med tiltak og bruk. Bestemmelsene gir 
mulighet for at området over miljøtunnelen kan fylles opp til kote 33 og nyttes til nærmiljø-
anlegg som del av område BNA1 0o grønnstrukturområde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt – forslag til endring 

 
5. Avgrensningen av områdene B2 og BNA1 tilpasset veiformålet over miljøtunnelen.  

Områder o_SVG1 - 2 
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Forslag til endring Gjeldende regulering 

  

6. Gang-/sykkelvei SGS5 fra nødutgangen ned til Marnarveien er inntegnet med høyder iht. 
veikonstruksjon fra Hæhre. Traséen er justert og bredden utvidet fra 2,5 m til 3,5 m, med 
mulighet for kurveutvidelse og utvidelse for rekkverk. Sidearealer er utvidet for å kunne 
gjennomføre nødvendig sikring. Strekningen ut fra miljøtunnelen er angitt med offentlig 
eierskap og strekningene fra miljøtunnelen nordover til B3 og sørover til Marnarveien er 
avsatt med felles privat eierform. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Avgrensningen av byggeområder og nærmiljøanlegg som grenser til veianleggene er justert 
og tilpasset mot formålsgrensene for veiene.  

SGS5 – forslag til 
endring 

SGS5 –gjeldende 
regulering 

SGS5 – forslag 
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Midlertidige bygg- og anleggsområder (bestemmelsesområde #91), hensynssoner og 
bestemmelsesområder er innarbeidet iht. forslaget til detaljregulering for tilførselsveien.  
 
• #91_1 omfatter hele planområdet for forslaget til detaljregulering for tilførselsveien 
• #91_2 omfatter #91_6 i forslaget til detaljregulering for tilførselsveien 
• #91_3 omfatter #91_7 i forslaget til detaljregulering for tilførselsveien  
• Sikringssoner H190_1 – 3 som gjelder soner hvor høyden over tunnel er mindre enn 15 

m og hvor det er behov for særskilte bestemmelser, er justert i samsvar med forslaget til 
detaljregulering for tilførselsveien  

• Sikringssone H190_4 som gjelder øvrige soner over tunnelen, er justert i samsvar med 
forslaget til detaljregulering for tilførselsveien  

• Båndleggingssone H710 (med krav om detaljregulering) er justert i samsvar med 
forslaget til detaljregulering for tilførselsveien  

 
8. Byggegrense langs tilførselsvei i dagen er endret fra 100 meter til 35 m fra senter av regulert 

veilinje. Bestemmelsene fastsetter at byggegrensen endres til 30 m når tilførselsveien er 
etablert. 
 

9. Følgende turveier er tatt ut eller lagt om: 
 
• GT2 går ut pga. for stor skjæring mot Sa2 
• GT3 (mellom parkering SPP1 og GT4) er ført inn mot område BKB4 (erstatter delvis GT4)  
• GT4 går ut pga. flytting av tunnelinnslaget 
• GT6 stoppes mot SVG1Gri 
• GT8 må forskyves, stigning etter justering antatt 1:3.5 
• GT13 justeres på grunn av SAA2 

 
10. Planens avgrensning er langs Marnarveien nord for Vik er tilpasset mot detaljregulering for 

E39 Mandal øst – Greipsland (planID 201810), vedtatt 05.09.19. 

4. BESTEMMELSENE 

Under er listet opp bestemmelser som er endret innholdsmessig. Mindre korrigeringer av 
områdebetegnelser o.a. er ikke tatt med i opplistingen. 

11. Formålsbestemmelsene i punkt 1 er supplert. Bestemmelsen har følgende ordlyd i gjeldende 
regulering: 

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd i forslag til endring: 

Formålet med områdereguleringen er å tilrettelegge området for boligutbygging med 
tilhørende infrastruktur og å fastsette føringer for senere detaljreguleringer for en trinnvis 
utbygging. Områdereguleringen er tilpasset detaljreguleringen for tilførselsvei fra 
Greipsland - Ime, (PlanID 201906), for å ivareta videre planlegging og utbygging av 
tilførselsveien. 

12. Nytt punkt 2.7 om byggegrenser langs tilførselsveien: 
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Med mindre annet ikke er vist i plankartet, er byggegrense mot tilførselsvei 35 meter fra 
regulert senterlinje på tilførselsveien frem til tilførselsveien er ferdig etablert. Når 
tilførselsveien er ferdig etablert er byggegrense mot vei 30 meter fra senterlinje etablert 
tilførselsvei. 

13. Punkt 3.1 om plankrav har følgende ordlyd i gjeldende regulering: 

 

 

Forslag til ny ordlyd: 

For bygge- og anleggsområder B1 - B12, BKB4 og BKB5 og o_BNA1 skal godkjent 
detaljregulering legges til grunn forgjennomføring av tiltak.  

14. Følgende bestemmelse i punkt 3.2.3 er tatt ut: 

Detaljregulering for delområde B2 skal vise turvei som erstatning for eksisterende skogsvei 
mellom campingplass og o_BNA1. 

Vi legger til grunn at dette kravet bortfalt i forbindelse med at g/s-vei SGS5 ble innarbeidet i 
planen. 

15. I rekkefølgebestemmelsenes punkt 4.1.1 er tatt inn følgende nytt krav: 

Før anleggsarbeidet kan igangsettes skal følgende tiltak være gjennomført:   

o Viktige bevaringselementer, som er vist i anleggsplan, markeres i terrenget og sikres 
med sikringsgjerde. 

o Lokaliteter innenfor H560, som kan komme i konflikt med anleggsarbeider, skal 
markeres i terrenget og sikres med sikringsgjerde. 

16.  Punkt 4.2.1 har følgende ordlyd i gjeldende regulering: 

 

Ordlyden er endret til (punkt 4.1.3): 

o tekniske planer for vei (inkludert kjørevei, fortau, g/s-veg og kollektivstopp), 
vannforsyning, avløp og overvann være godkjent av Lindesnes kommune, gjelder ikke 
anlegg som gjennomføres i henhold til detaljregulering for tilførselsvei (plan ID 
201906).  

o tekniske planer for gang-/sykkelvei o_SGS1 og kollektivholdeplass SKH1 være godkjent 
av Agder fylkeskommune.  

17. Punkt 4.2.4 er tatt ut:  
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Angjeldende del av område B11 ble tatt ut etter offentlig ettersyn. 

18. Punkt 4.3.2 har følgende ordlyd i gjeldende regulering: 

Endret til (punkt 4.1.10): 

o nærmiljøanlegg o_BNA1 være etablert med ballbane og strøkslekeplass i samsvar 
med godkjent detaljregulering/ utomhusplan.  

o nærlekeplasser, turdrag og andre fellesområder internt i delområdene være ferdig 
opparbeidet i det aktuelle delområdet. 

19. Punkt 4.5 har følgende ordlyd i gjeldende regulering: 

 

Endres til: 

Det kan settes i gang opparbeidelse i inntil 3 delområder samtidig. Deretter må minst ett 
av de igangsatte delområdene være ferdig opparbeidet med tekniske anlegg, grovplanerte 
tomter og minst 50 % av de regulerte boligene tatt i bruk, før det kan gis igangsettings-
tillatelse i nytt delområde. Til enhver tid skal det være maksimalt 3 delområder under 
opparbeidelse, med unntak av områdene #91_2 og #91_3, der grunnarbeidene kan 
utføres.  

20. I bestemmelsenes punkt 5.1.1 er tilføyd følgende nytt avsnitt: 

I område B3 kan det etableres veiforbindelse fra gang-/sykkelvei SGS5 til oSV2. 

21. I punkt 5.1.3 er følgende avsnitt tatt ut (2. avsnitt): 
 
 
 
 

22. Punkt 5.2 første avsnitt har følgende ordlyd i gjeldende regulering: 
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Overskrift og første avsnitt er endret til (punkt 5.1.5):  

Handlingsrom og veinorm 
Veianleggene skal dimensjoneres/prosjekteres etter gjeldende veinorm i Lindesnes 
kommune.  

Ved gjennomføring kan høydene justeres inn til +/- 1 meter i forhold til høydene som er 
angitt i områdereguleringen.  

Veilinja i o_SV2 med tilhørende anlegg, øst for miljøtunnel (o_SVG1), tillates justert 
vertikalt med + 2 meter/ - 1 meter ut ifra høyden som er vist på plankartet. 

23. Punkt 5.2.3 tredje avsnitt har følgende ordlyd i gjeldende regulering: 

Avsnittet endres til (punkt 5.1.8): 
 

SGS5 etableres som gang- og sykkelvei med bredde 3,5 meter, med tillegg for evt. kurve-
utvidelse og utvidelse for rekkverk, med maks stigning på 10 %. Gang- /sykkelvei f_SGS5 
og f_SGS5.1 er felles for boligene i Sandnesheia og vei-/tunneleier av tilførselsveien. 
 

24. Punkt 5.2.5 har følgende ordlyd i gjeldende regulering: 

 

Endres til (punkt 5.1.10): 

Områdene kan fylles opp/endres for å minimere skjæring/fylling mellom veianlegg og 
grønn-strukturområder. Det kan etableres sykkelparkering i tilknytning til o_SAA3. Når 
veianlegger er ferdig opparbeidet kan områdene benyttes som en del av grønnstrukturen.  

Innenfor o_SVG1 skal det etableres miljøtunnel. Område SVG1 kan opparbeides til 
nærmiljøanlegg og nyttes som del av nærmiljøanlegget i o_BNA1. Området SVG1 kan 
fylles opp til kote +33.  

25. Punkt 6.2 har følgende ordlyd i gjeldende regulering: 

 

Punktet endres til: 

6.2 Sikkerhetssonen rundt nødutgang og tunnel: 

Innenfor sikkerhetssoner H190_1, H190_2 og H190_3er det ikke tillatt med tiltak som 
omfatter sprenging, peleramming, boring m.m., som kan medføre skade på tunnelen eller 
sikkerhetssone.  
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Sikkerhetssone, H190_1 og H190_3, har en generell bredde på 15 meter i alle retninger 
rundt normalprofilet til tunnelen, som vist i prinsippskisse av tunnel i lengderetning (figur 
1) og tverrsnitt (figur 3), og danner sikkerhetssonen rundt tunnelen.  

 
Innenfor sikkerhetssone H190_1, H190_2 og H190_3 skal tiltak godkjennes av tunnel- 
/veieier før det igangsettes. Før det utføres graving eller andre arbeider skal det 
dokumenteres at tiltaket ikke vil skade tunnel, nødutgangen eller sikkerhetssonen. 

 
H190_2 har en bredde på 10 meter i alle retninger rundt nødutgangen, som vist i 

prinsippskisse av tverrsnitt av nødutgang (figur 2) og danner volum for sikkerhetssone 

rundt nødutgangen. 

 

 

Figur 1 – Prinsippskisse av tunnel i 
lengderetning 

 

 

Figur 2 – Prinsippskisse av 
tverrsnitt av nødutgang 

 

 

Figur 3 - Prinsippskisse av 
tverrsnitt av tunnel 

 

H190_4 er restriksjonssoner rundt tunnel og nødutgang slik det fremgår av prinsippskisse 
av tunnel i lengderetning (figur 1), prinsippskisse av tverrsnitt av nødutgang (figur 2) og 
prinsippskisse av tverrsnitt av tunnel (figur 3). Restriksjonssone har en bredde på inntil 50 
meter i alle retninger rundt tunnelen. 

 Tiltak innenfor restriksjonssone skal godkjennes av veieier før det igangsettes. 

Innenfor restriksjonssonen er det ikke tillatt å utføre sprenging, boring i fjell, peleramming 
eller andre arbeider før det er dokumentert at tiltaket ikke vil skade tunnel eller 
sikkerhetssone. 

 Det er tillatt med sikringsarbeid til tunnelen og unntak gitt for område #91_2 og #91_3.  

26. Punkt 6.6 har følgende ordlyd i gjeldende regulering: 

 

Endres til: 

Innenfor båndleggingssonen skal det detaljreguleres ny tilførselsvei mellom Greipsland og 
Ime, med evt. tiltak og begrensninger langs traséen.  
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27.  Punkt 7.1 tas ut: 

 

 
 
 

28. Punkt 7.4 tas ut (#6 ble tatt ut av plankartet før bystyrets behandling): 

29. Følgende nye punkter er tatt inn under punkt 7:  

#91 Midlertidig bygge- og anleggsområde 

o Områder regulert til #91, midlertidig bygge- og anleggsområde, tillates benyttet til 
riggområder, anleggsdrift, herunder midlertidig lagring av jord- og steinmasser. 

o #91 skal være felles for planID 201906 og planID 201406, der planID 201906 har 
fortrinnsrett inntil det er satt trafikk på tilførselsveien. 

o Langs eksisterende adkomstveier og landbruksveier er kan det tillates midlertidige 
tiltak som punktvise utvidelser, utretting, grøfting, forsterking og legging av 
høyspentkabel, dersom det ikke kommer i konflikt med definerte kulturmiljøer. 

o Innenfor området er det tillatt å etablere midlertidig fordrøyningsbasseng/ renseanlegg 
/sedimentasjonsbasseng. 

o Tiltak innenfor hensynsone H560 og områdene som har bevaringsverdig for naturmiljø/ 
kulturarv i #91 skal ikke ødelegge lokalitetens verdi. 

o I anleggsperioden skal dyrkamark beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet.  
o Innenfor #91 kan det deponeres midlertidig masser. Der det skal deponeres masser i 

området med matjord skal matjorden tas vare på, før en deponerer masser. 
o I områdene #91 vil midlertidigheten bortfalle ett år etter det er satt trafikk på veien.  
o Innenfor #91_2 (over tunnel) kan det frem til ferdigstillelse av tilførselsvei og 

nødutgang, gjennomføres tiltak som sprengning, peleramming, boring m.m. Tiltakene 
må godkjennes av Nye Veier, som byggherre for tunnelen, og det må koordineres med 
etableringen av tunnelen. Etter at tilførselsveien og nødutgang er ferdigstilt og åpen 
for alminnelig ferdsel, gjelder begrensinger til H190 sonene. 

o Innenfor #91_3 (over nødutgang), kan det frem til ferdigstillelse av nødutgang, 
gjennomføres tiltak som sprengning, peleramming, boring m.m. Tiltakene må 
godkjennes av Nye Veier, som byggherre for tunnelen, og det må koordineres med 
etableringen av tunnelen og nødutgangen. Etter nødutgangen er ferdigstilt og åpen for 
alminnelig ferdsel, gjelder begrensinger til H190 sonene. 

30. I nytt kapittel 8 er tatt inn følgende Kap. 8 i gjeldende regulering er flyttet til nytt punkt 9): 

#91 Før anleggsarbeid kan igangsettes skal følgende være dokumentert  

Dokumentasjonskravene gjelder for områdene markert med #91 i plankartet. 
Vannforsyning: 
o Plan for drikkevannsbrønner – Kartlegging og dokumentasjon 
o Beredskapsplan for midlertidig vannforsyning; midlertidig drikkevann skal sikres for den 

aktuelle eiendom.  
Ytre miljø: 
o Ramme for plan for ytre miljø (YM-plan). YM-plan skal sikre at føringer og krav for å 

ivareta miljøkvalitet av anleggene blir fulgt opp av tiltakshaver og veieier(e) i anleggs- 
og driftsfasen. 
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o Anleggsplan for anleggsfasen skal foreligge.  Anleggsplanen skal inneholde: midlertidig 
riggområde, midlertidig deponi, midlertidig rensebasseng, midlertidig anleggsveier, 
permanente deponiområder, permanente rensebasseng, registrerte svartlistearter, 
matjord i beste kategori, eller satt av til bevaring naturmiljø (H560). I tillegg skal 
områdene som er bevaringsverdige for naturmiljø og kulturarv og fareområder 
innenfor #91 fremgå i anleggsplanen.  

o Matjordplan. Før det gjøres inngrep i områder med matjord skal det foreligge godkjent 
matjordplan. 

o Tiltaksplan for vassdrag Det skal utarbeides en tiltaksplan for anleggsfasen for tiltak 
som hindrer tilslamming og avrenning til vassdrag. 

o Overvåkningsplan for vannkvalitet.  
Anlegg: 
o Massedisponeringsplan som skal inneholde: Midlertidige- og permanente deponier, 

samt støyvoller. Avrenning og mulig forurensing fra deponier behandles i YM-plan.  
o Høyspent: Før anleggsarbeidet med å legge om høyspent kan starte opp, skal plan for 

håndtering av høyspentanlegg være godkjent av linjeeier.  
Andre dokumentasjonskrav: 
o Deponi: Før det deponeres masser i midlertidig deponi skal det gjennomføres 

geotekniske vurderinger av området. 
 

31. Kapittel 8 har følgende ordlyd i gjeldende regulering: 

 

Endres til (nytt kapittel 9): 

• Veinormalen for Lindesnes kommune», datert 06.11.2019, eller dokumenter som 
erstatter denne.  

• Normaler for uteområder i Mandal kommune», vedtatt i Bystyret 19.06.16, eller 
dokument som erstatter denne. 

 

5. ANNET 

BioFokus har i rapport 2019-2 beskrevet 2 registreringer av edelløvskog som berører byggeområdene 
B2 og B3 i områdereguleringen, men som ikke er fanget opp i områderegulering. Begge 
registreringene er gitt C-verdi (lokalt viktige). Registrering 106 er beskrevet slik: 

 



 
NOTAT 
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Registrering 107 er beskrevet slik: 

 

Bildet under viser registreringenes lokalisering og avgrensning. 

 

Vi legger til grunn at registreringene avklares i forhold naturmangfoldloven ved detaljregulering av 
byggeområdene. Dvs. at det gjøres en vurdering av konsekvenser ved utbygging, med forslag til ev. 
avbøtende tiltak. 

6. VEDLEGG 

Følgende dokumenter vedlegges (datert 23.03.20): 
 
Forslag til rev. plankart i pdf- og sosi-format 

• Gjeldende bestemmelser med sporendringer  
• Forslag til reviderte bestemmelser i pdf 
• Powerpoint utarbeidet av Hæhre AS v/Åslaug Iversen 

 


