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Forord
Reguleringsplanforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen Region sør.
Formålet med planarbeidet for E39 Rigekrysset - Breimyrkrysset, er å legge til rette for
utvidelse av E39 fra to til fire gjennomgående kjørefelt på hele strekningen. Planen skal også
danne det formelle grunnlag for å bygge ut kryss med Breimyrveien fra dagens halve kryss i
plan til et fullt utbygget planskilt kryss med mulighet for tilknytning til E39 i begge retninger.
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1. Bakgrunn for reguleringsplanen
1.1.

Forslagsstiller

Statens vegvesen fremmer her på egne vegne reguleringsplan for utbygging av eksisterende
E39 til gjennomgående motorveg med fire kjørefelt på strekningen fra og med krysset på Rige
og opp til og med nytt kryss med Breimyrveien. Begge disse kryssene inngår i planen.

1.2.

Hensikt med planen

Hovedmålet med denne reguleringsplanen er å framskaffe det formelle plangrunnlag for å
kunne bygge tredje parsell av en framtidsrettet hovedveg fra Kristiansand sentrum og vestover
mot Søgne og Songdalen.
Planen inngår som delparsell i prosjektet E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset som er prioritert i
Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014-2023.
Ny veg skal bidra til en betydelig kapasitetsøkning og økt framkommelighet for ulike
trafikantgrupper, bedre trafikksikkerhet for alle og et bedre nær- og bymiljø. Etablering av
firefeltsveg vil føre til bedre framkommelighet generelt og de tilhørende skjermingstiltak i
forhold til støy fra trafikken vil bedre forholdene for beboere langs denne delen av E39.
Hinderfri framføring av busstrafikk er en forutsetning. Gang- og sykkeltrafikken vil også få
bedre forhold i og med at en stor del av strekningen utbygges med fem meter bredde som gir
plass til separering av syklister på egen sykkelbane og fotgjengere på et fortau langs denne.
Strekningen er omtrent 1,7 kilometer lang. Anleggsstart kan skje tidligst i år 2018. Heftet med
tekniske tegninger som er utarbeidet er å anse som en illustrasjon til reguleringsplanen.
For miljøtemaene vises det generelt til tidligere utarbeidet konsekvensutredning (KU) i
tilknytning til kommunedelplanen for E39 Gartnerløkka – Kleppland (november 2003). Det
er denne KU som danner grunnlag for at det ikke er krav om (ny) KU for detaljregulering av
E39 Rigekrysset-Breimyrkrysset.
Det er også utarbeidet en ytre miljøplan (YM-plan) for reguleringsplanen. Denne skal videre
bearbeides og utvides i gjennomføringsfasen.
Statens vegvesen har som et overordna nasjonalt mål å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert
og miljøvennlig transportsystem som dekker de behov som samfunnet har for transport og
som fremmer regional utvikling.
Andre viktige intensjoner med prosjektet er å sikre best mulig forhold for nærmiljøet og
lokalbefolkningen og minst mulig ulemper for naturmiljø, kulturmiljø, landskapet og
naturressursene. Tiltaket er i all hovedsak planlagt med god tilgjengelighet for alle (universell
utforming).

1.3.

Politiske vedtak

● Kommunedelplan E39 Gartnerløkka – Kleppland alternativ G og S3 som ble vedtatt i
Kristiansand bystyre 16.02.2005, sak 29/05, legges til grunn for det videre
planleggingsarbeid. Som en del av denne kommunedelplanen ble det gjennomført en
konsekvensutredning og Vegdirektoratet som ansvarlig myndighet har konkludert med
at utredningsplikten for konsekvensutredningen er oppfylt.
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1.4.

Målsettinger for planforslaget

Når veganlegget som her reguleres står ferdig, vil en oppnå følgende forbedringer i
planområdet:
-

-

-

Med fire gjennomgående kjørefelt på E39 og utbedring av kryssene vil trafikken på
vegsystemet gli uten hindringer på denne parsellen. (Full nytte av tiltaket vil kreve at
det bygges ny fire-felts motorveg videre vestover til Volleberg slik det foreligger
planer om.)
Trafikken til/fra Hellemyr/Vestheiene/Bydalen vil få en fullverdig tilknytning til
hovedvegnettet (E39)
Gang- og sykkeltrafikken vil få et bedre tilbud i og med at det bygges bred veg med
egen sykkelbane med fortau for gående på strekningen fra Rigekrysset og fram til et
stykke inn på Fidjetoppen.
Det vil samtidig bli bygget egen gang- og sykkelveg langs E39 fra krysset med
Breimyrveien og fram til Grauthelleren
Vegtiltaket utløser krav til støyskjerming av bebyggelsen langs vegen. Boliger langs
nordsiden av E39 skal ha et støynivå som tilfredsstiller kravene som loven stiller.
Ulykkesrisikoen langs dagens veger i planområdet er lav, men trafikksikkerheten
forventes å øke for alle trafikantgrupper.

Flyfoto. Planområdet med Hellemyr-Bydalen i forgrunnen. Rige ses øverst.

1.5.

Rammer og premisser for planarbeidet

Nasjonal transportplan
Planforslaget er innrullert i Nasjonal transportplan. Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka –
Breimyrkrysset er prioritert i Nasjonal transportplan 2014 – 2023.
Planstatus for området
Følgende arealplaner gjelder som underlag for den reguleringsplanen som nå fremmes:
19. desember 2014
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-

Kommuneplan for Kristiansand (2011-2022, vedtatt 22.06.11 av Bystyret i
Kristiansand).
Kommunedelplan for E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset
(se http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39gartnerlokkabreimyr)

Planene viser at planområdet er avsatt til utvidelse av E39 og nåværende bebyggelse langs
nordsiden av E39, framtidig næringsvirksomhet og LNF-område på Borheia langs sørsida av
E39.

Figur. Utsnitt fra kommuneplanen med planområdet (omtrentlig innenfor rød firkant.)

Planforslaget som nå fremmes er i sin helhet i tråd med kommuneplanen og den vedtatte
kommunedelplanen for E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset. Planområdet er som vist med
omtrentlig grense på utsnittet av kommuneplanen ovenfor. Grensen er ellers vist på
illustrasjonen som ble tatt inn i annonsering av oppstart, se pkt 1.7, samt kartutsnitt i pkt 2.1.
Det finnes en rekke eksisterende reguleringsplaner som til sammen dekker store deler av
planområdet, hovedsakelig selve E39 og arealene langs nordsiden av vegen. Disse vil i den
grad det er overlapping, erstattes av den planen som nå fremmes for behandling.
Tiltakshaver er ikke kjent med at det pågår annet arbeid med reguleringsplaner i området for
tiden. Det pågår derimot utbygging av nye boligblokker inne i Bydalen i henhold til tidligere
vedtatt plan for dette. Det vises til plan nr 1253 (utbygger: Bris Eiendom), se utsnitt nedenfor.

19. desember 2014

7

Planbeskrivelse - Detaljregulering for E39 Rigekrysset - Breimyrkrysset

Figur. Gjeldende reguleringsplan for Bydalen, nordvest for kryss med Breimyrveien. Plan nr 1253.

1.6.

Arbeidet med reguleringsplan

Organisering av planarbeidet
Planarbeidet har vært utført av Statens vegvesen Region sør. Arbeidet har skjedd i nær
kontakt med Kristiansand kommune og det har vært avholdt oppstartsmøte og ni planmøter
underveis. Prosessen har også omfattet møter med ekstern samarbeidsgruppe bestående av
deltakere fra fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunen, samt intern samarbeidsgruppe
som representerer de ulike fagområdene i SVV.
Statens vegvesen har benyttet seg av Asplan Viak AS som rådgiver for planarbeidene.
Varsel om oppstart av planarbeidet
Det ble avholdt oppstartmøte for planarbeidet med Kristiansand kommune den 9. oktober
2013.
Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i Fædrelandsvennen,
Kristiansandsavisa og på kommunens hjemmeside den 27. februar 2014, i henhold til plan- og
bygningsloven § 12-8.
Berørte grunneiere og rettighetshavere samt kommune, fylkesmannen, fylkeskommune,
berørte statlige fagorganer og andre aktuelle parter ble varslet om oppstart av
reguleringsarbeid gjennom brev datert 21.02.14. Frist for merknader var satt til 2. april 2014.
Første fase av planarbeidet
Det ble i januar 2014 avholdt en idedugnad der representanter fra Statens vegvesen og
rådgiver la fram og diskuterte forslag til utforming av kryssene på parsellen; Rigekrysset og
kryss med Breimyrveien.
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Etter idedugnaden ble det gjort en silingsprosess av de alternative kryssløsninger som Statens
vegvesen ønsket å vurdere videre. Denne endte opp med en anbefalt løsning for begge kryss
som deretter ble lagt til grunn for en komplett geometriplan for prosjektet.

1.7.

Andre forhold

Reguleringsplanen er en delparsell i et større prosjekt som strekker seg fra Gartnerløkka til
Breimyr. Detaljregulering for delparsellen E39 Gartnerløkka-Meieriet er under utarbeidelse.
Planene koordineres med hensyn til fremdrift.
Det er tidligere utarbeidet og vedtatt reguleringsplan for delparsell KartheikryssetRigekrysset. Det er også ferdigstilt byggeplan for parsellen, og arbeidet med ombygging av
E39 på denne parsellen er tildelt en entreprenør i august 2014. Arbeidene skal være ferdigstilt
i løpet av 2015.
HELLEMYR

Kvadraturen

Borheia

RIGE

Hannevika

Figur som viser prosjektene på E39 fra sentrum og vestover:
- Gartnerløkka-Meieriet. Reguleringsplan klar for behandling fra høsten 2014
- Meieriet (Kartheikrysset) – Rigekrysset. Utbygging påbegynnes 2014, ferdigstilles 2015
- Rigekrysset-Breimyrkrysset. Reguleringsplan klar for behandling fra høsten 2014.

19. desember 2014
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2. Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet
2.1.

Beliggenhet

Planområdet ligger helt i vestre utkant av Kristiansand kommune. Området omfatter
eksisterende E39 (Vesterveien) fra og med Rigekrysset til og med kryss med Breimyrveien.
Planen dekker en korridor langs E39 med noe varierende bredde. Langs sørsiden av E39 er
det noe boligbebyggelse innover Fidjetoppen, mens det resterende arealet består av et
skogsområde langs nordsiden av Borheia, mellom Rige og Tvitjønn. Langs nordsiden av E39
er området i stor grad ferdig utbygd med boliger på Hellemyråsen fra Dalbo og helt opp til
Bydalen. De bratteste partiene ned mot E39, langs sørsiden av Hellemyråsen, er ubebygd.

Bydalstjønn

Bydalen
Fidjemoen

Grauthelleren

Breimyråsen

Hellemyråsen

Tvitjønn

Borheia

Fidjetoppen

Dalbo

Fiskåvann

RIGE
Figur. Planområdet (innenfor blå stiplet linje) med stedsnavn benyttet i denne planbeskrivelsen.

2.2.

Dagens arealbruk – planområdet og tilstøtende areal

Dagens arealbruk er som følger:
 E39 med tilhørende kryssramper i Rigekrysset
 Breimyrveien med tilknytning til Hellemyr samt Fidjemoen
 Industriområder på begge sider av E39 på Rige
 Boligområder på begge sider av E39 (Hellemyr, Breimyråsen og Fidjemoen/Bydalen
på nordsiden og Fidjetoppen på sørsiden).
 Et mindre industriområde/-bygning nordvest for kryss med Breimyrveien (Bico).
 To servicestasjoner som betjener hver sin trafikkretning på E39 på Grauthelleren
 Et sammenhengende naturområde på Borheia langs sørsiden av E39.

19. desember 2014
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BORHEIA

FIDJEMOEN

BREIMYRÅSEN

Flyfoto viser Borheia sør for E39 (øverst på bildet) og bebyggelsen på Breimyråsen og Fidjemoen nord for E39.

2.3.

Dagens situasjon - vegene

E39 er hovedtrafikkåren langs norskekysten, her mellom Kristiansand og Mandal og videre
vestover til Stavanger.
Det er i dag problem med å avvikle den voksende trafikken på E39 mellom Kristiansand og
nabokommunene vestover, Songdalen, Søgne og Mandal. Dette gjelder særlig i morgen- og
ettermiddagstimene da trafikken er på det høyeste. Det danner seg da køer på E39.
Rigekrysset som betjener industriområdet Rige har i
dag dårlig geometri med kurver i kryssrampene som
ikke er tilfredsstillende. Dette har særlig negative
følger for tungtrafikken som skal vestover på E39
opp Fidjebakken idet utgangshastigheten blir
ugunstig lav, særlig på vinterføre.
Som en følge av tiltak i forhold til bedre
framkommelighet for kollektivtrafikken, er krysset
med Breimyrveien som tidligere betjente trafikken i
alle retninger, redusert til kun å tillate høyre avsving
samt høyre på. (Se figuren til høyre).
Dette innebærer at mange trafikanter må benytte
lokalvegen
Hellemyrbakken
til/fra
E39
i
Kartheikrysset for å komme av/på hovedvegen i riktig
retning.

BORHEIA
FIDJEMOEN

Kryss med Breimyrveien.

19. desember 2014
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2.4.

Trafikkforhold

E39 er på parsellen skiltet for 70 km/t i dagens situasjon. Kommunale veger (Breimyrveien
med fler) er alle skiltet for 50 km/t. Vegbredden for E39 varierer, men har to kjørefelt opp
vestover omtrent til toppen av Fidjebakken. Innover Fidjetoppen/Fidjemoen er det ett felt for
generell trafikk pluss ett felt for kollektivtrafikk. Dette feltet brytes der hvor trafikk kan
svinge av E39 til Breimyrveien.
Østrettet E39 har kun ett gjennomgående kjørefelt. Det er i tillegg et kort kollektivfelt forbi
servicestasjonen på sørsiden ved Grauthelleren, et akselerasjonsfelt østover for trafikk ut fra
denne stasjonen samt av- og påkjøringsramper langs E39 for trafikk til/fra Rige i krysset der.
BORHEIA

RIGE

HELLEMYR
Figuren over viser trafikktall i 2013 på dagens veger. Figuren under tilsvarende i 2040 (dimensjoneringsåret).

BORHEIA

RIGE

HELLEMYR

Beregningene viser at trafikkvolumet på E39 vil øke med omtrent 40 % i løpet av årene fra
2013 til 2040 dersom det ikke gjennomføres restriktive tiltak på vegsystemet, eller Ytre
Ringveg ikke bygges.

2.5.

Kollektivtrafikk

Kollektivtrafikken følger i dag to hovedruter i eller i tilknytning til planområdet:
-

-

I planområdet: Buss langs E39 mellom Kristiansand sentrum og kommunene lenger
vest(Songdalen, Søgne og Mandal.) Her går også ekspressruter videre vestover mot
Stavanger.
Like utenfor planområdet: Lokal bussrute langs Hellemyrbakken mellom Kristiansand
sentrum og boligområdene Hellemyr/Vestheiene.

Det er ikke busstrafikk på de lokale vegene i planområdet (Breimyrveien/Fidjemoen) med ett
unntak; det går en skolebuss på Breimyrveien med en buss om morgenen og en om
ettermiddagen. Denne transporterer skolebarn fra dette området og til/fra Grim skole.

19. desember 2014
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2.6.

Teknisk infrastruktur

I tillegg til E39 og de kommunale vegene innenfor planområdet har en i dag følgende teknisk
infrastruktur under, på og over bakkenivå:
o
o
o
o
o

Drensledninger for overvann
Vann- og avløpsledninger (kommunale)
Vegbelysning inklusive kabelgrøfter
Tele- og fibernett
Høyspentlinje som krysser over E39 på toppen av Fidjebakken (eier: Agder Energi)

Det er ikke kjent at det kommunale ledningsnettet har pumpestasjoner eller andre lignende
installasjoner innenfor planområdet.

2.7.

Landskapsbilde/bybilde

Planområdet er dominert av Hannevikdalen hvor E39 ligger tungt i dalbunnen. Dalen er svært
smal og tidligere utbygging av E39 har ført til høye fjellskjæringer flere steder. Langs
nordsiden av dalen ligger Hellemyråsen. Åsen er preget av tett boligbebyggelse med
tilhørende hager. Mellom E39 og bebyggelsen er det et grøntbelte med blandingsskog.
Bebyggelsen ligger i hovedsak vesentlig høyere enn dalbunnen og E39. Ved Fidjemoen, inn
mot kryss med Breimyrveien, ligger det et mindre antall boliger på omtrent samme høyde som
E39. Boligområdet er noe skjermet fra hovedvegen av vegetasjonskledde koller samt
støyskjermer.
Langs sørsiden av E39 ligger Borheia. Området gir en sammenhengende vegetasjonskledd
åsside ned mot E39, bare brutt opp av enkelte fjellskjæringer. Ved Fidjetoppen er åssiden mot
sør slakere, og landskapet framstår mer åpent. Det er anlagt noen boliger oppover i åssiden.
Det vises blant annet til flyfoto i pkt. 2.2 foran samt øvrige foto i denne beskrivelsen.

Dagens E39 fra Fidjetoppen og nedover Fidjebakken mot øst. Vegen legger beslag på hele dalbunnen her.
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2.8.

Nærmiljø/friluftsliv

E39 med kryss samt lokalveger dominerer området der disse vegene legger beslag på store
areal og medfører mye støy fra trafikken. Dalen er dessuten svært trang fra naturens side, noe
som medfører at det er relativt få soltimer her i løpet av dagen.
Det er ikke kjent at Borheia er særlig brukt som turområde. Store deler av heia er satt av til
næringsområde i gjeldende kommuneplan.

Foto viser typisk profil fra Fidjetoppen og mot vest innover mot Fidjemoen. Bebyggelsen til venstre
på bildet må i sin helhet vike plass for utvidelsen av E39.

2.9.

Naturmangfold

Det er i forbindelse med planarbeidet gjort en undersøkelse av bekkene opp fra Tvitjønn som
ligger like vest for Shell-stasjonen på sørsiden av E39. Det foreligger fra tidligere en rapport
(Agder naturmuseum og botaniske hage, 2009) fra befaring av salamanderdam på nordsiden
av E39.
Artsdatabankens artskart (www.artadatabanken.no) og DNs naturbase
(www.naturbase.no) er besøkt på internett.
Man kan regne med at det kan forekomme større dyr på Borheia, men det finnes ikke noen
trekk på tvers av E39 i og med at alt areal på nordsiden er bygget ut til boliger.
Det er en liten dam med forekomst av småsalamandere på nordsiden av E39 litt innpå
Fidjetoppen, omtrent midt på parsellen og like øst for bebyggelsen langs nordsiden av E39.
Det er aure i Tvitjønn nedenfor Shell-stasjonen sør for E39. Denne gyter sannsynligvis i
Bydalsbekken på nordsiden av E39 og kanskje noe i bekken på sørsiden av E39.
Artsdatabanken og DNs naturbase viser ikke registreringer av andre rødlistede (truede eller
nær truede) arter enn småsalamander, og heller ikke av naturtyper/verneområder som krever
tiltak i reguleringssammenheng.
Hannevikbekken ligger utenfor reguleringsområdet. Avrenning fra østlige del av E 39 i
reguleringsområdet ender i denne bekken, men får liten innvirkning på vannmiljøet. Bekken
fremstår som lite attraktiv som biotop for en eventuell lokal aurestamme, og vandringshinder
gjør at bekken ikke fører sjøaure.
Bekker og grøfter i planområdet er delvis lagt i rør.
19. desember 2014
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Statens vegvesen kartla fremmede arter langs veg i 2009. Det ble da påvist parkslirekne
innenfor planområdet. Det er mulig at denne og eventuelt andre uønskede arter har spredd
seg siden den gang.

2.10.

Kulturmiljø

Det er ikke kjent at det finnes kulturminner innenfor planområdet. Terrenget langs nordsiden
av E39 er stort sett bearbeidet og utbygget med boliger. På sørsida er Borheia ganske kupert
og skogbevokst. Det er ikke kjent at det er registrert noen kulturminner her. Verktøyene
askeladden.no samt SEFRAK-registeret er benyttet for verifisering av disse forholdene.

2.11.

Naturressurser

Det er ikke kjent at det finnes naturressurser av noen verdi innenfor planområdet.

2.12.

Grunnforhold. Geologi og geoteknikk

Grunnforholdene i planområdet består i hovedsak av berg med et tynt lag løsmasser over.
Langs nordsiden av E39 er det et smalt område med mer løsmasser innover
Fidjetoppen/Fidjemoen. Dette er i hovedsak tidligere myrmasser med gruslag nederst mot
fast fjell. Dybde til fjell varierer en del med registrert maksimum på 33,5 meter men med et
gjennomsnitt på omtrent 12,5 meter. Langs sørsiden av E39 er det ikke registrert løsmasser
utover et relativt tynt lag over fast fjell.
Geologisk forhold
Det er utarbeidet en geologisk rapport for planområdet. I korte trekk beskriver denne de
geologiske forhold i området slik:
«Bergarter og oppsprekking av berget er kartlagt uten at det er funnet forhold som tilsier at det er
risiko for utglidning av store fjellpartier. Innen planområdet er det heller ikke funnet mineraler som
kan ha særlig miljøskadelig virkning.
Det er registrert fare for steinsprang fra skrått terreng bak planlagt vegskjæring. Rasfaren anbefales
kartlagt og sikring utført som et første trinn i byggearbeidene. «

Fjellskjæring i Borheia tvers overfor kryss med Breimyrveien.
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Geoteknisk forhold
Det er også utarbeidet en geoteknisk. Rapporten har følgende beskrivelse av de eksisterende
forholdene i planområdet:
« NGUs løsmassekart viser at området har et tynt humus- eller torvdekke. Det kan være enkelte

steder med flere meters dyp torv og gytje. Vegstrekningen ligger over marin grense, og man
forventer derfor ikke kvikkleire.»

2.13.

Andre forhold

Like utenfor vestre ende av planområdet er det etablert to bensinstasjoner som betjener hver
sin trafikkretning på E39. Disse berøres ikke direkte av planforslaget, men utkjøring fra
stasjonen sør for E39 (som betjener trafikk i retning Kristiansand) foreslås omlagt slik at
denne må skje via den nye rundkjøringen som blir liggende over E39 (kryss med
Breimyrveien).

Ved Grauthelleren ligger det en bensinstasjon på hver side av E39. Tvitjønn ses til høyre i bildet.
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3. Beskrivelse av forslag til detaljregulering
3.1.

Nærmere beskrivelse av planstrekningen

Figur. Plankart for området som nå fremmes for regulering.

Planstrekningen begynner med av- og påkjøringsrampene i Rigekrysset som har retning mot
Kristiansand sentrum. Her vil rampene bli noe forlenget for å få bedre trafikksikkerhet i
krysset. Bussholdeplassene for kollektivtrafikk til/fra Kristiansand sentrum vil bli beholdt
langs kryssrampene slik som nå, men holdeplassen for trafikk mot sentrum vil bli flyttet til
østsiden av brua over E39.

Rigekrysset. Planen innebærer kun mindre justeringer. Det er avsatt areal til en mulig plassering av
bensinstasjon på sørsiden av krysset, opp mot Borheia.

19. desember 2014
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Videre oppover Fidjebakken vil E39 bli forskjøvet noe mot sør for å gi plass til utvidet
vegprofil for både E39 og gang- og sykkelvegen langs denne samt en rabatt mot gang- og
sykkelvegen. E39 vil også bli hevet noe like ovenfor Rigekrysset og senket over Fidjetoppen
for å redusere stigningen fra dagens 6,7 % til 5,0 % for ny veg. Dette vil øke
framkommeligheten på vinterstid.
Innover Fidjemoen vil E39 kun bli forskjøvet noe mot sør for å gi plass til utvidet vegprofil
samt til gang- og sykkelveger og lokalveger. Atkomsten til bebyggelsen langs sørsiden av
E39 kan ikke lenger opprettholdes når vegen utvides til fire felt og tillatt hastighet økes til 80
km/t. Dette får som følge at all denne bebyggelsen vil bli innløst som følge av prosjektet og at
bygningene blir revet i sin helhet.
Ved krysset med Breimyrveien vil det også bli større forandringer i og med at krysset nå skal
bygges ut til et fullt kryss i to plan med tilknytning til E39 for alle svingebevegelser.
Ombyggingen vil kreve at en bolig som nå ligger like vest for krysset, mellom E39 og vegen
Fidjemoen, vil bli innløst og revet.
Planstrekningen avsluttes der hvor en i dag har utkjørsel til E39 fra bensinstasjonen på
sørsiden. Denne tilknytningen vil bli endret slik at trafikk ut fra bensinstasjonen vil få et eget
kjørefelt langs avkjøringsfeltet opp til rundkjøringa i kryss med Breimyrveien. Trafikk mot
Kristiansand følger deretter påkjøringsrampa østover.

Planutsnitt som viser kryss med Breimyrveien

3.2.

Kreativ fase / Silingsprosess

Ved oppstart av planarbeidet ble det gjennomført en kreativ fase som blant annet omfattet en
idedugnad. Det ble i forkant av denne gjort en vurdering av hvorvidt det ville være mulig å
finne alternative linjer for selve E39 innenfor dette planarbeidet. På grunn av at en er låst til
de to endepunktene for planen samt det faktum at topografi (Borheia) og bebyggelsen langs
nordsiden (Hellemyråsen) gir svært lite spillerom for å endre på dagens veg, besluttet en i
samråd at det ikke fantes reelle alternativ for linjeføring for selve E39. Denne måtte følge
dagens veg med utvidelse av vegprofilet mot sør. Resultatet ble dermed at kreativ fase,
inkludert idedugnaden, skulle konsentrere seg om å finne best mulig løsninger for de to
kryssene på parsellen.
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Det ble etter idedugnaden gjort en beskrivelse og grov kostnadsberegning samt en enkel
analyse av en del andre forhold for de alternative forslag til kryssløsninger som kom fram.
Resultatet av denne prosessen ble et valg av kryssløsning for Rige og Breimyrveien:
-

-

Rigekrysset beholdes i store trekk slik det ble utformet tidligere. En benytter
prosjektet til å utbedre kryssrampene for trafikk mot vest / fra vest slik at kurvaturen
for disse blir bedre.
Kryss med Breimyrveien bygges ut til et fullt utbygd kryss i to plan med av- og
påkjøringsramper i begge retninger. Rampene – og Breimyrveien – knyttes til en stor
oval rundkjøring som legges over E39.
En framtidig tilførselsveg til næringsområdet på Borheia kan knyttes til denne rundkjøringa.

3.3.

Planlagt arealbruk

Reguleringsformål og løsninger
Forslaget til reguleringsplan omfatter i hovedsak følgende formål:
-

Veger; E39, kryssramper og lokalveger
Gang- og sykkelveger; hovedveg langs E39, veg/fortau langs kommunale veger samt
forbindelser til bussholdeplasser
Andre vegformål; skråninger og restareal
Et grøntområde som vegetasjonsskjerm mot Borheia langs sørsida av E39
Grønnstruktur på nordsiden av E39
Et lite LNF-formål langs vestre del av Borheia (i henhold til kommuneplanen)

Planlagt arealbruk viser i hovedsak formål for samferdsel (veger) og grønnstruktur.

3.4.

Kryssløsninger

Rigekrysset
Krysset på E39 på Rige betjener i dag det store industriområdet på sørsiden av E39 samt et
mindre område på nordsiden (Dalbo). Foreslått løsning i detaljreguleringen skiller seg i
prinsipp lite ut fra eksisterende kryss. Det blir fremdeles et planskilt kryss med av- og
påkjøringsramper i begge retninger. Alle rampene vil få noe bedre kurvatur.
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RIGE

(industriområde)

Figuren er et utklipp fra 3D-modellen. Krysset på Rige sett fra sør mot nord.

Det er i reguleringsplanen vist et område ved Rigekrysset som kan benyttes til bensinstasjon.
Det er stilt krav for landskapsplan for området, og mulig terrenginngrep på tomta er vist i
figuren nedenfor.

RIGE

(industriområde)
Mulig plassering
av bensinstasjon

Figuren er et utklipp fra 3D-modellen. Illustrasjonen viser en mulig plassering av et areal
for ny bensinstasjon på Rige. Det er kun vist en prinsippløsning som må bearbeides videre.
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Kryss med Breimyrveien
På grunn av tidligere utbygging av kollektivfelt samt krav til trafikksikkerhet, er dagens kryss
kun et halvt plankryss der det ikke er tillatt å svinge av E39 når en kommer vestfra, og heller
ikke tillatt å svinge ut på E39 mot Kristiansand når en kommer ned Breimyrveien.
Planen inneholder forslag til et helt nytt kryss med en oval rundkjøring som ligger over E39.
Breimyrveien og de fire kjørerampene til/fra E39 kobles til denne rundkjøringen. Langs
rampene er det avsatt plass til bussholdeplass. En vil dermed oppnå å få et fullt utbygd
planskilt kryss som betjener alle trafikkretninger på en god måte.

Breimyrveien

E39

(sett fra øst mot vest)
Krysset med Breimyrveien sett fra øst mot vest.
Figuren er utklipp fra 3D-modellen.
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3.5.

Tekniske forutsetninger

Kjøreveger
Grunnlag for planlagt utvidelse av E39 med kryssramper hentes fra kart og NVDB (Nasjonal
VegDataBank). Det er en forutsetning at Håndbok-017 (med flere) utgitt av Statens vegvesen
legges til grunn for alle nye tiltak i tilknytning til E39. For Breimyrveien og andre
kommunale veger legges «Veinormal for Kristiansand kommune» til grunn for vegtiltaket.
E39 skal ombygges slik at denne tilfredsstiller disse dimensjoneringsklassene:
-

Fram til midt i Rigekrysset: klasse H6 med totalbredde 16 meter og tillatt hastighet 60
km/t
Videre fram til parsellslutt: klasse H7 med totalbredde 20 meter og tillatt hastighet 80
km/t

Gang- og sykkelveger, fortau og gangfelt
Reguleringsplanen innebærer en vesentlig forbedring av
gang- og sykkelvegene innenfor planområdet.
På strekningen fra Rigekrysset og opp til et stykke inn
på Fidjemoen vil en fortsette utbyggingen av en
hovedveg for gang- og sykkeltrafikk med totalbredde
5,0 meter. Denne vil da gi plass til en sykkelbane med
bredde 3,0 meter samt et fortau for gående med bredde
omtrent 2,0 meter. Fortauet blir atskilt fra sykkelbanen
med kantstein.
Det vil bli bygget egen gang- og sykkelveg med bredde
3,0 meter (asfaltert bredde) videre langs E39 fra der
hvor denne skiller lag med gang- og sykkelveg langs
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kryssrampe og Breimyrveien for trafikk til/fra Hellemyr. Også denne skal ha bredde 3,0
meter. Begge bygges atskilt fra henholdsvis E39, kryssrampe og Breimyrveien.
Langs vegen Fidjemoen bygges eget fortau. Det bygges også egne fortau/gangveger som
forbindelse til/fra bussholdeplassene i planen.
Eksisterende gangveg ned fra Hellemyråsen vil bli knyttet til gang- og sykkelvegen langs
E39. Eksisterende gangbru over til Borheia og Fidjetoppen vil bli revet siden all bebyggelsen
her må fjernes for å gi plass til ny E39.
Andre tekniske forutsetninger
Alle skjæringer i berg bygges med bred grøft (8,0 meter fra ytre kjørebanekant) for å
tilfredsstille kravene til sikkerhet både i forhold til utforkjøring samt ved eventuelt steinsprang
fra selve skjæringsskråningen.
Der hvor det forekommer høye skjæringer er det forslått at disse dekkes med isnett og
klatreplanter.

Fravik fra vegnormal
Det er ikke forutsatt behov for avvik fra gjeldende normaler i forhold til de vegelement som
bygges som nye. I Rigekrysset vil en beholde en del av eksisterende veger/kryssramper som
ikke helt ut tilfredsstiller kravene i vegnormalene.
19. desember 2014
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4. Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger
4.1.

Framkommelighet

Ett av hovedmålene med planforslaget er at alle trafikanter skal få bedre framkommelighet
etter at veganlegget er fullført:
-

-

Alle kjørende vil få bedre framkommelighet ved at E39 får to gjennomgående
kjørefelt i hver retning.
Kollektivtrafikken vil få den samme fordelen selv om de korte strekningene med eget
felt for buss og drosje vil bli fjernet som følge av ombyggingen.
Tunge kjøretøy vil i tillegg få en stor fordel av at E39 får mindre stigning opp
Fidjebakken fra Rigekrysset og opp til toppen.
Trafikk til og fra Hellemyr og Vestheiene vil få vesentlig bedre forhold når igjen alle
svingebevegelser vil bli tillatt i krysset E39/Breimyrveien. Dette vil også føre til
avlasting av trafikken i Hellemyrbakken.
Gang- og sykkeltrafikk vil få bedre framkommelighet ved at vegen utvides med eget
fortau for gående og separert sykkelbane fram til bussholdeplass ved Breimyrveien.
Framkommeligheten økes også ved at prosjektet innebærer jevn stigning fra den
eksisterende kulverten under Dalboveien og opp til toppen av Fidjebakken.

Universell utforming
Prosjektet tar sikte på å tilfredsstille kravene til universell utforming i så stor grad som mulig.
Å få stigningen for gang- og sykkelvegen langs E39 innenfor dette kravet har vist seg å være
praktisk umulig. Dette fører til at stigningen for denne gang- og sykkelvegen fra Dalbo og
opp til Fidjetoppen vil bli på 5,8 % over en lengde på omtrent 275 meter. Etter gjeldende
krav burde den ikke vært brattere enn 5,0 % siden lengden er over 100 meter. Gang- og
sykkelvegen måtte i så fall senkes flere meter ned under nivået som E39 blir liggende på, noe
som anses som svært uheldig.
Forøvrig vil kravene til stigningsforhold bli tilfredsstilt.

4.2.

Samfunnsmessige forhold

Barn og unges interesser
Det finnes i dag ingen institusjoner eller anlegg (lekeplasser eller lignende) som er tilrettelagt
for barn og unge innenfor planområdets grenser. Det som ligger nærmest vil være Hellemyr
skole. Det som vil bli benyttet innenfor planområdet er gang- og sykkelvegene. Disse vil bli
bedre både i forhold til separering av gående og syklende, bredde tilgjengelig og
stigningsforhold slik at forholdene blir bedre for alle i denne trafikantgruppen – også barn og
unge.
Folkehelse
Tiltaket som det fremmes reguleringsplan for her gjelder en utbygging av eksisterende vegnett
i planområdet slik at dette tilfredsstiller dagens krav. Planen innebærer i prinsippet kun
mindre justeringer i forhold til dagens situasjon. Planen vil føre til noe bedre forhold for
gående og syklende, noe som vil gjøre det mer attraktivt for trafikantene å velge dette
framkomstmiddelet i stedet for bil/buss. Forbedringene går i hovedsak på følgende:
-

Det blir atskilt sykkelbane/fortau for gående på gang- og sykkelvegen langs E39 opp
til krysset med Breimyrveien.
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-

Stigningen langs denne gang- og sykkelvegen vil bli jevnere og delvis noe slakere enn
dagens veg.
Planforslaget innebærer at det vil bli separat gang- og sykkelveg fra krysset med
Breimyrveien og vestover. I dag må gående/syklende bruke den kommunale vegen
Fidjemoen på denne strekningen.

Planen vil i tillegg føre til at kollektivtrafikken får en noe mer gunstig plassering av
holdeplassene. Disse vil få noe kortere tilkomstveg for trafikantene i forhold til
tyngdepunktet av bebyggelsen på Hellemyr.
Det er sannsynlig at dette kan føre til noe økt bruk av gang- og sykkelvegene, og dermed gi et
lite bidrag til bedre folkehelse.
En kan ikke se at planen inneholder faktorer som vil kunne påvirke folkehelsa i negativ
retning. En eventuell endring vil innebære en mindre forbedring slik tiltakshaver vurderer
det.
Kriminalitetsforebyggende tiltak
Kulverten som skal bygges for gang- og sykkelveg samt atkomstveg under Breimyrveien vil
bli vesentlig bredere og bedre belyst enn den som i dag fører gang- og sykkelvegen under
Breimyrveien. Det vil også bli regulert en bredere undergang for gang- og sykkeltrafikk
under Dalboveien nede i Rigekrysset.

4.3.

Avlastet veg og forslag til omklassifisering

Det er ikke planlagt noen omklassifisering av veger som følge av tiltaket.

4.4.

Naboer

Berørt bebyggelse - Innløsning av boliger
Den bebyggelsen som vil bli mest berørt av tiltaket er boligene nærmest E39 på begge sider,
og da særlig den langs sørsiden på Fidjetoppen. Denne vil som følge av utbyggingen av E39
ikke få atkomst til det øvrige vegnett. Dette fører til at Statens vegvesen har til hensikt å
innløse alle boligene her og deretter fjerne disse. Det vil være aktuelt å innløse i alt 15-16
boliger på Fidjetoppen/Fidjemoen. Dette omfatter alle langs sørsiden av E39 langs Borheia. I
tillegg en bolig som i dag ligger mellom E39 og Fidjemoen like vest for krysset med
Breimyrveien. De to boligene i Fidjebakken nede ved Rigekrysset ligger i rød sone for støy og
gul sone for luftforurensing og har adkomst over gang- og sykkelvegen. Det vil være særdeles
vanskelig og kostnadskrevende å skjerme disse boligene mot støy og luftforurensning og gi en
sikker adkomst. De to boligeiendommene i Fidjebakken foreslås derfor innløst.
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Bebyggelse på Fidjetoppen langs sørsiden av E39. Planen forutsetter innløsning av disse boligene.

For den øvrige bebyggelse vil det bli lite forandringer. Det er ønskelig at det bygges atskilt
gang- og sykkelveg / kommunal atkomstveg langs nordsiden av E39 nedenfor Breimyrveien.
På grunn av dette vil det bli nødvendig med et mindre erverv av privat eiendom langs forsiden
av disse.

Ønsket om å skille atkomstvegen
fra gang- og sykkelvegen fører til
behov for innløsing av noe areal fra
eiendommene Breimyrveien 6, 12,
16, 20 og 22

All bebyggelse som ikke innløses, og hvor beregnet støy fra trafikken overskrider det nivå
som gjeldende lover og retningslinjer beskriver, vil få tilbud om skjermingstiltak for å
redusere dette støynivået fra trafikken. Det vil bli satt opp noe områdeskjermer langs E39.
Dette vil ikke gi tilstrekkelig støydemping for mange boliger fordi et stort flertall av boligene
langs E39 ligger så høyt over vegen at en støyskjerm parallelt E39 ikke har noen effekt.
Disse, som blir beregnet til å ha et for høyt støynivå, vil få tilbud om lokale skjermingstiltak i
form av tiltak på fasader (vinduer/ventiler) og om nødvendig også lokal skjerming av
uteplass.
Avkjørsler og andre naboforhold
Tiltaket innebærer ikke endring av avkjørsler for eiendommene som blir liggende igjen langs
E39.
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4.5.

Byggegrenser

Byggegrense for E39 er av Statens vegvesen satt til minimum 50 meter fra senter i den
ytterste regulerte kjørebane.
Byggegrenser for Breimyrveien og Fidjemoen blir i henhold til bestemmelsene i «Veinormal
for Kristiansand kommune».

4.6.

Gang- og sykkeltrafikk

Det er i dagens situasjon to hovedruter for gang- og sykkeltrafikk gjennom planområdet. Den
ene går parallelt og delvis langs med E39 på hele strekningen. Den andre tar av fra denne
vegen oppe på Fidjemoen og fører opp langs Breimyrveien til Hellemyr.
Prinsipielt blir det ingen forandringer av dette med de gang- og sykkelveger som er inkludert i
planforslaget.
De største endringene blir disse:
-

-

Total bredde økes fra tre til fem meter med separert fortau/sykkelbane på strekningen fra
Rigekrysset og et stykke inn på Fidjemoen
En bred rabatt mellom E39 og gang- og sykkelvegen i stedet for bare rekkverk som nå.
Bedre stigningsforhold opp Fidjebakken
Gang- og sykkelvegen langs E39 vil bli lagt i egen trasé inn mot E39 fra kryss med
Breimyrveien og fram mot Grauthelleren. (I dagens situasjon føres gang- og sykkeltrafikk inn
på lokalvegen Fidjemoen bak fjellknausen vest for krysset.)
Det bygges fortau langs Fidjemoen fra tilknytningen til Breimyrveien og innover mot Bydalen.

Dagens forhold

4.7.

Vegprofil etter utbygging

Kollektivtrafikk

Ombygging av E39 til motorveg med to gjennomgående kjørefelt i hver retning vil innebære
følgende endringer for kollektivtrafikken:
-

For holdeplassene i Rigekrysset innebærer tiltaket ingen større endringer, kun mindre
justeringer av plasseringen av disse.
Holdeplassene på Fidjetoppen vil måtte fjernes da slike ikke tillates direkte knyttet til
en motorveg med fartsgrense 80 km/t. Bebyggelsen på sørsiden av E39 skal fjernes,
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-

og det samme gjelder derfor også eksisterende gangbru over E39 på toppen av bakken.
Dette betyr at i den grad beboere på Hellemyråsen benytter buss langs E39, så vil disse
få lengre gangavstand til nærmeste bussholdeplass som vil være enten i Rigekrysset
eller i krysset med Breimyrveien.
Tiltaket innebærer at holdeplassene for busstrafikk langs E39 flyttes inn på
kryssrampene i tilknytning til kryss med Breimyrveien. Dette fordi den nye E39 har et
slikt hastighetsnivå at holdeplasser langs selve E39 ikke kan tillates av
trafikksikkerhetsmessige grunner.

Det er ikke busstrafikk på de lokale vegene i planområdet (Breimyrveien/Fidjemoen). Det er
heller ikke planer om slike selv om krysset med Breimyrveien bygges om til fullt planskilt
kryss i forhold til E39.

4.8.

Landskap/bybilde

Tiltaket innebærer at E39 blir liggende i nåværende trase, men med et vesentlig bredere
vegprofil og nytt toplanskryss ved Breimyr.
I Rigekrysset vil det bare bli gjort små justeringer med vegbanen, og reiseopplevelsen for
bilistene vil derfor være som i dag. Videre vestover mot Breimyrkrysset vil utvidelsen av
antall kjørefelt på E39 medføre inngrep i Borheia. Dette vil gi noe høyere skjæringer på
østsiden av E39 enn dagens situasjon. På Breimyr kobles Breimyrveien til E39 i et nytt
toplanskryss. Krysset er utformet som en stor oval rundkjøring som blir liggende et nivå over
nåværende/ny E39. Det kommer av- og påkjøringsramper i tilknytning til denne, parallelt
med E39. Nye busslommer anlegges på avkjøringsrampene.

Krysset ved Rige. Utsnitt av O-tegning – Formgivning og vegetasjon

Innkjøring til Kristiansand fra vest
Parsellen av E39 som her reguleres ligger bare et par kilometer innenfor kommunegrensa for
Kristiansand. Veganlegget – og særlig det nye krysset med Breimyrveien – kan oppfattes som
byens vestre port for trafikantene som kommer mot byen på hovedvegen.
Breimyrkrysset har derfor blitt tillagt stor vekt ved arbeidet med å utforme veganlegget. En
har ønsket at krysset skal være med på å tilføre en ekstra kvalitet knyttet til reiseopplevelsen
på strekningen.
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Kryss med Breimyrveien. Utsnitt av O-tegning – Formgivning og vegetasjon

Vegens sideterreng formes slik at det følger hovedretningen langs E 39. Det vil bli
gresskledte skråninger langs begge sider av E 39 samt langs alle lokalveier og gang- og
sykkelveier. Under den nye brua på Breimyr slakes skråningene ut, og det kan plantes
vårblomstrende løker i gresset. Trær plantes hovedsakelig på de større, grønne arealene
mellom lokalveier og gang- og sykkelveier i tillegg til i bakkant av bussholdeplassen ved
søndre påkjøringsrampe. Det anlegges grøntområde med trerekke i tilknytning til
salamanderdammen langs gang- og sykkelveien ved Fidjemoen. På Fidjetoppen, der boligene
skal innløses og fjernes, såes det til med gressbakke i tillegg til at det plantes inn treslag
tilsvarende de som finnes på Borheia nå, både lauv- og bartrær.
For å ta opp høydeforskjeller mellom E 39 og av/påkjøringsrampene settes det opp
natursteinsmurer. Alle øvrige murer, inkludert vingemurer for den nye kulverten under
Breimyrveien bygges også opp i naturstein. Dette for å få en ensartet materialbruk.
Fra krysset med Breimyrveien og videre østover mot byen vil det bli høye fjellskjæringer på
sørsiden av E 39. For å dempe effekten av de høye skjæringene, og for å få et frodig uttrykk
langs veien, kan det plantes klatreplanter langs foten av fjellskjæringen. Det samme gjøres
langs den høye skjæringen ved Rigekrysset. For å unngå følelsen av at skjæringene kommer
for nærme vegbanen, er det lagt opp til et ekstra bredt grøfteprofil mellom E 39 og fjellskjæringene. Denne bredden tilfredsstiller samtidig krav i forhold til eventuelle steinsprang
og en slipper rekkverk.
Særlig de høye fjellskjæringene langs sørsiden av E 39 vil være med på å endre dagens
landskapsbilde noe. Nye skjæringer blir høyere enn eksisterende. For bebyggelsen på
nordsiden av E 39 vil dette inngrepet bli godt synlig. Det har ikke vært mulig å unngå
skjæringene med mindre man hadde gått inn med vesentlig større inngrep mot bebyggelsen
langs nordsiden av E 39. For å redusere den visuelle virkningen av inngrepet har tiltakshaver
lagt stor vekt på i størst mulig grad bevare eksisterende vegetasjon utenfor veganlegget på
begge sider av E 39. Der det skal plantes inn nye trær, anbefales det å bruke naturlike arter.
Dette for at anlegget i størst mulig grad skal fremstå som ensartet og helhetlig.
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Figurene er utklipp fra 3D-modellen. Krysset med Breimyrveien sett fra henholdsvis vest mot øst
(ovenfor) og fra øst mot vest (nedenfor). Forstøtningsmurene skal bygges opp av naturstein. Høye
fjellskjæringer skal i nødvendig grad dekkes med stålnett for å hindre steinsprang. Det skal
plantes klatreplanter langs foten av skjæringene for å myke opp disse.
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4.9.

Nærmiljø/friluftsliv

For nærmiljøet og friluftsliv vil forholdene bli omtrent som før tiltaket iverksettes. Dersom en
inkluderer støynivået for bebyggelsen i begrepet nærmiljø, vil tiltaket innebære en forbedring
av dagens forhold når planlagte skjermingstiltak i forhold til vegtrafikken er gjennomført.
Det vises ellers til konsekvensutredning (KU) for kommunedelplan E39 GartnerløkkaKleppland fra november 2003. Ikke-prissatte konsekvenser er her vurdert, gitt verdi og
omfang og betydning samt eventuelle forslag til avbøtende tiltak er beskrevet her.
For E39 heter det i KU at «selve E39-utbyggingen berører i svært liten grad friluftsområder
eller forbindelseslinjer ». Det er ikke påpekt behov for avbøtende tiltak for E39 RigekryssetBreimyrkrysset.

4.10.

Naturmangfold

Vurderingene i forhold til naturmangfold vil være knyttet til tiltakets påvirkning i
planområdet, samt hvordan naturmangfoldet eventuelt kan rehabiliteres etter inngrep.
Kunnskapen om naturmangfold baserer seg både på kildesøk og tilleggsvurderinger for de
problemstillingene der det er nødvendig. Tiltaket holder høy grad av detaljering, og
vurderingen av virkninger må anses som treffsikre. Etter Statens vegvesen sin vurdering er
innhentet kunnskap om verdier og virkningen av tiltaket tilstrekkelig sett i forhold til planens
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 8.
Føre-var-prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven vil bli tillagt vekt i prosessen videre, blant
annet ved utarbeidelse av ytterligere risikovurderinger i byggeplanfasen og plan for ytre miljø.
De to biotopene som er av særlig interesse innenfor planområdet er salamanderforekomsten
og gyteområdene for aure fra Tvitjønn. Planen er utformet slik at disse ikke skal bli vesentlig
negativt påvirket. Det skal nevnes at livsbetingelsene for aureforekomsten i Tvitjønn kan
være avhengig av at de arbeidene som i 2014 foregår langs Bydalsbekken tilbakefører bekken
til sin tidligere tilstand. Dette ligger utenfor omfanget til herværende plan. Imidlertid er det
presisert at mulig gytestrekning nedstrøms E39 skal beholdes, slik at det foreligger et mulig
alternativ dersom Bydalsbekken lenger opp skulle bli uegnet som gyteområde. Virkningen
for naturmangfold er liten, og tiltaket legger ikke til rette for andre tiltak som kan føre til store
sumbelastninger eller true forvaltningsmål for arter, naturtyper eller økosystemer (jf. nml § 4
og 5). Samla belastning (nml § 10) bør derfor ikke tillegges vekt.
Tiltakene beskrevet under følges opp i videre arbeid med ytre miljø i prosjekteringsfasen og
ved utforming av konkurransegrunnlag for entreprisen. Disse hensynene ivaretar
naturmangfoldlovens §§11 og 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder samt
kostnadene ved miljøforringelse. Dette har særlig betydning for utforming og disponering av
arealene rundt salamanderdammen. Når det gjelder nml § 12 sin bestemmelse om "alternativ
lokalisering" forelå kun ett alternativ på reguleringsplannivå.
Det er utarbeidet en egen rapport om ytre miljø, der enkelte forhold vedrørende vannmiljø er
utdypet.
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Naturtyper
Borheia består av blandingsskog. Berørte naturarealer har ikke potensial for særlig viktige
lokaliteter for naturmangfold (jf. DN-håndbok 13).
På nordsiden av E39 er det svært lite natur igjen idet det meste er bebygd med boliger. Det er
noen mindre områder mellom disse som består av den opprinnelige naturtypen med noe
blandingsskog. Skogen nærmest salamanderdammen skal beholdes da denne er leveområde
for salamanderen i sommer-/høstperioden samt overvintringsplass.
Arter
Det legges særlig vekt på å bevare biotopen for småsalamander, se omtale i neste avsnitt.
Videre skal gytemuligheter for aure fra Tvitjønn ikke forringes.
Før tiltaket gjennomføres skal det gjøres en kartlegging av uønskede fremmede plantearter, og
det skal bestemmes hvilke avgravningsmasser som eventuelt må håndteres spesielt. Det er
begrenset plass til sortering og behandling av jord i planområdet. Dersom aktuelle masser
utgjør så stor mengde at de ikke kan behandles forsvarlig og atskilt fra andre masser innenfor
tilgjengelige områder, skal de flyttes til annet egnet sted for behandling eller destruksjon.
Vannmiljø
Vanndammen med småsalamander på nordsiden av E39 blir berørt av tiltaket. Dammen skal
flyttes noe og utvides i forhold til den eksisterende – som er delvis gjenfylt. Det skal
utarbeides detaljert plan for utforming av dammen, der det legges vekt på optimale forhold for
salamander. Arbeidet skal skje uten unødige inngrep i omliggende terreng (kjøring med
anleggsmaskiner o.l.). Terrengutforming og beplantning i områder rundt dammen som blir
påvirket av anleggsarbeidet skal gjøres med sikte på optimale forhold for salamander. Det
skal utarbeides detaljert plan for dette. Vegfyllingen langs dammen skal, som i forrige
prosjekt, ikke tildekkes med jord slik at amfibiene kan benytte vegfyllinga som tilfluktssted
om vinteren. Fordrøyning av avrenning fra veg skal ikke skje i salamanderdammen. Det er
behov for oppfølging av dammen etter bygging, for å sikre at viktige funksjoner er ivaretatt.
Dette følges opp og detaljeres i prosjektets ytre miljø plan.
Bekkestrekningen mellom E39 og Shell-stasjonen skal utformes slik at den kan fungere som
gytebekk også i framtiden.
Det anses ikke å være behov for spesielle tiltak av hensyn til Hannevikbekken.
Med de begrensede arealene som er til disposisjon innenfor planområdet er det ikke aktuelt å
åpne lukkede bekker og grøfter.
Dyreliv
Det er ikke funnet behov for tiltak i form av faunapassasjer eller lignende.
KU av november 2003 /14/ påpeker ingen behov for avbøtende tiltak for parsellen E39
Rigekrysset-Breimyrkrysset. Det er nevnt behov for å sikre at bekken ut fra Grauthellertjønn
bevares som en god gytebekk. Grauthellertjønn berøres ikke av den parsellen av E39 som nå
reguleres.

4.11.

Kulturmiljø

Planområdet er delvis skogbevokst på Borheia langs sørsiden av E39 og i hovedsak utbygd
med småhusbebyggelse langs nordsiden. Eventuelle kulturminner som måtte ha vært innenfor
planområdet må derfor anses som tapt. Det er ikke kjent at det finnes slike innenfor området.
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KU av november 2003 /14/ har ikke funnet at E39 parsell Rigekrysset-Breimyrkrysset berører
registrerte kulturminner, og at det er lite potensiale for funn av slike her. Det påpekes ikke
behov for avbøtende tiltak.

4.12.

Naturressurser

Jordbruk
Det finnes ikke jordbruksareal innenfor planområdet. Tema er derfor ikke relevant for denne
reguleringsplanen.
Skogbruk
Det finnes i dag en del skog på Borheia langs sørsiden av E39. Terrenget er kupert og skogen
er av middels eller lav bonitet, med barskog, blandingsskog og løvskog. Det er ikke kjent at
denne ressursen driftes på noen måte. Store deler av Borheia er i kommuneplanen satt av til
næringsområde. Det resterende er satt av til LNF-område, men mye av dette igjen har
restriksjoner som betyr at skogsdrift ikke vil være tillatt her. Samlet sett kan en ikke se at
planområdet inneholder ressurser innen skogbruk som det er verdt å ta hensyn til i et
langsiktig perspektiv. Planens omfang her har ubetydelig/ingen konsekvens, og det er ikke
nevnt noe om behov for avbøtende tiltak i KU /14/.
Drivverdige fjell- og løsmasseforekomster
Det er ikke kjent at det finnes drivverdige fjell- eller løsmasseforekomster innenfor
planområdet. Det er generelt svært lite løsmasser i området. Slike finnes hovedsakelig kun i
en smal korridor nederst i dalen langs nordsiden av E39 innover Fidjemoen.

4.13.

Støy

Det er utført beregninger av støy fra vegtrafikken for planområdet. For detaljert beskrivelse
av beregningene vises det til egen rapport /3/. En oppsummering av innholdet i denne følger:
«Det er utført støyberegninger i forbindelse med reguleringsplan for E39 Meieriet-krysset ved
Breimyrveien.
Det er foreslått følgende skjermingstiltak i form av områdeskjermer langs veg:
• Vest for krysset med Breimyrveien: En lang skjerm foran Fidjemoen
• Øst for krysset med Breimyrveien, foran Breimyrveien, langs E39 og avkjøringsrampe
Øvrige eksisterende skjermer beholdes, eventuelt med mindre tilpasninger til nye kryssramper etter
behov.
Med de angitte områdeskjermene vil det fremdeles være områder hvor støysituasjonen vil være slik
at kravene til maksimum støynivå kan utløse tiltak. Terrengforholdene gjør at det er lite å vinne på å
forhøye eller utvide områdeskjermene uten at skjermen blir urealistisk høy.
Beregningene viser at 107 boliger vil etter tiltaket og med fremskrevne trafikktall til år 2040 ligge i gul
støysone. 41 boliger vil ligge i rød støysone. Disse tallene er beregnet med en ny støyskjerm som
skal erstatte de eksisterende som må rives som følge av vegtiltakene.
Behov for lokale tiltak for den enkelte bolig skal utredes videre når byggeplan for tiltaket skal
utarbeides. Det er sannsynlig at en del av boligene som tilsynelatende krever tiltak faller bort når det
er gjort befaring av det enkelte bygg da det ofte viser seg at mange av disse, særlig av nyere dato,
allerede har tilstrekkelige lydisolasjon for å tilfredsstille kravet til innendørs støynivå.
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I reguleringsplanfasen er det imidlertid fokusert på å kartlegge all støyfølsom bebyggelse som faller
innenfor gul eller rød støysone slik at disse kan vurderes videre i byggeplanen i forhold til eventuelle
behov for lokale skjermingstiltak.»

Figurene nedenfor viser støysituasjonen med dagens trafikk (2014-tall) på eksisterende E39
og nederst vises situasjonen på ny E39 med ombygde kryssløsninger. Ved utarbeidelse av
byggeplan for veganlegget vil det samtidig bli utført en detaljert kartlegging av bebyggelsen
for å fastslå hvilke eiendommer som etter regelverket har krav på skjermingstiltak.
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Som en konklusjon vil tiltakshaver påpeke at i den grad langsgående støyskjermer som vist i
reguleringsplanen ikke fører til tilfredsstillende støynivå innendørs og utendørs, så vil den
enkelte eiendom få tilbud om lokale skjermingstiltak (fasadetiltak og/eller lokale utendørs
skjermer) inntil kravene i henhold til retningslinje T1442/2012 er oppfylt for alle berørte.
Samlet sett vil dermed bebyggelsen langs E39 oppleve å få redusert støy fra trafikken selv om
den øker i volum.

4.14.

Luftforurensing

Det er utført beregninger av luftforurensing for planområdet. Det er utarbeidet en egen
rapport av NILU. Innledning om beregningsmetode samt konklusjonen i rapporten følger
nedenfor:
Innledning

Det er utført beregning av utslipp og spredning av svevestøv og nitrøse gasser på bakgrunn av
prognoser for trafikkmengde på vegsystemet omkring tomta. Bakgrunnsforurensning fra andre
utslippskilder enn trafikk er beregnet på grunnlag av data fra nettstedet
www.luftkvalitet.info/ModLUFT. Beregnede konsentrasjoner er sammenlignet med grenser for
luftkvalitetssoner gitt i T-1520: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging.

Konklusjon

Beregning av utslipp og spredning av nitrogendioksid og svevestøv langs E39 fra Gartnerløkka ril
Breimyrkrysset viser at i forhold til retningslinjer for luftkvalitet er svevestøv et større problem enn
nitrogendioksid. Beregninger av konsentrasjoner i området viser at i forhold til retningslinjer for
luftkvalitet i plansaker forekommer det konsentrasjonsverdier som gir ”rød sone” og ”gul sone” i de
delene av området som ligger nærmest E39. Omfanget av gul sone er beregnet å forekomme opptil
40 m fra vegens midtlinje.
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Av de bygningene som ikke skal innløses som følge av reguleringsplanen for ny E39 er det
kun tre boliger på Fidjemoen som blir liggende innenfor «gul sone». Av disse ligger den ene
(Fidjemoen nr.26 - gnr/bnr 14/222) utenfor den strekningen av E39 som planlegges nå. De
øvrige to (Fidjemoen nr.22 og nr.11 - gnr/bnr 14/179 og 14/213) ligger utenfor området som
reguleres, men innenfor det området som påvirkes av E39. Alle tre vil bli liggende på
baksiden av planlagt støyskjerm mot E39. Støyskjermen vil være tilstrekkelig til at
Fidjemoen 11 vil falle utenfor gul sone på grunn av litt større avstand fra E39 enn de andre to.
For at Fidjemoen 22 skal falle utenfor gul sone må skjermen økes til en høyde på 4,5 meter.
Avbøtende tiltak vil bli prosjektert som del av byggeplanen for parsellen.

4.15.

Grunnforhold. Tiltak i forhold til sikring av bergskråninger og
masseutskifting

Geologisk rapport
Det er utarbeidet en geologisk rapport for planområdet. Denne konkluderer med følgende
behov for sikringstiltak for bergskråninger :
«Det er registrert fare for steinsprang fra skrått terreng bak planlagt vegskjæring. Rasfaren
anbefales kartlagt og sikring utført som et første trinn i byggearbeidene.
På grunnlag sprekkekartlegging og vurdering av fjellet ventes det normal fjellkvalitet i skjæringene
lengst øst. Sikringsmengdene ventes å bli som normalt for slike skjæringer i Kristiansandsområdet.
Lenger vest, ved kryss med Breimyrvegen, er skjæringene høyere, fjellkvaliteten dårligere og
sikringsmengdene blir her noe større enn normalt. «

Rapporten gir ellers anbefalinger om skånsom sprengning og sikring av de nye
fjellskjæringene - blant annet med utgangspunkt i at steinsprangnett monteres i den øverste
del av høye skjæringer (ned til 10 meter over vegbane). Dette for å sikre at mulig nedfall av
stein blir fanget opp av grøfta.
Det forutsettes mer detaljert geologisk kartlegging som grunnlag for byggeplan og
konkurransegrunnlag. Detaljert oppmerking for fjellsikring i de nye skjæringene bør gjøres
under byggeprosessen, så snart skjæringen er rensket.
Geoteknisk rapport
Det er også utarbeidet en rapport som beskriver de eksisterende løsmasser i planområdet.
Løsmasser finnes i området mellom eksisterende E39 og gang- og sykkelvegen langs fjellet
like nord for Rigekrysset, samt i en smal korridor med løsmasser langs nordsiden av E39
innover Fidjemoen.
Det ble utført supplerende grunnundersøkelser i marka i mai 2014. Resultatene av disse
undersøkelsene er innarbeidet i «Geoteknisk rapport». Det viser seg at det er en del løsmasser
bestående av gytje/torv over grus/stein midt i dalen mellom Borheia i sør og Hellemyr i nord
innover Fidjemoen fra Fidjetoppen og inn mot Bydalen. Dybde til fast fjell varierer mye. Det
er en svært smal dyprenne inne på Fidjetoppen langs nordsiden av E39 hvor det er svært dypt
til fast fjell, opptil 33,5 meter på det meste. Ned til en dybde på maksimum 7-8 meter består
løsmassene delvis av gytje og torv. Videre nedover til fjell er det gode masser i form av
grus/stein/blokker.
En kort strekning av den nye hovedvegen for gang- og sykkeltrafikk vil krysse eller ligge over
denne dyprenna. Det må her vurderes tiltak for å hindre større setninger av denne vegen.
Utskifting av dårlige masser (gytje/torv) kan være aktuelt. Alternativt kan en vurdere å
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fundamentere gang- og sykkelvegen på geotekstiler siden denne vegen ikke skal
dimensjoneres for normal trafikklast.
For selve E39 skal denne utvides mot sør og blir dermed i det store og hele liggende på fast
fjell uten fare for setninger. Det samme gjelder for rundkjøringen og lokalvegene i krysset
med Breimyrveien. Det kan bli nødvendig å skifte ut noe masser under nordsiden av krysset
inklusive der hvor Breimyrveien må løftes opp mot rundkjøringa. Konkrete behov vil bli
beskrevet i den byggeplanen (detaljplan) som skal utarbeides for parsellen som grunnlag for
anleggsarbeidene.
Det er ikke registrert setninger langs eksisterende E39 etter utbyggingene innover Fidjetoppen
og Fidjemoen de siste årene.

Kartutsnitt som viser hvor det er gjort nye grunnboringer i 2014.

4.16.

Massehåndtering

Uttak av sprengstein i fjellinja for utvidelsen av E39 vil føre til et betydelig masseoverskudd
innenfor anlegget. Det er ikke tatt endelig stilling til hvordan en skal avhende disse massene.

4.17.

Risiko, sårbarhet og sikkerhet – RoS analyse

Det er utført risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet. Det vises til egen rapport.
Analysen har identifisert i alt sju forskjellige risiki som er vurdert.
-

Steinskred / steinsprang
Løsmasseskred / setninger
Klimaendring
Sårbar fauna / fisk
Økt støybelastning
Høyspentlinje
Trafikkavvikling / ulykker
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Disse er vurdert i forhold til sannsynlighet for opptreden samt hvilke konsekvens som kan
forventes dersom en av disse skulle opptre. Fire av disse mulige hendelser/situasjoner er
plassert i oransje kategori, det vil si at tiltak anses som nødvendig. De øvrige tre er i gul
kategori, det vil si at tiltak bør vurderes i forhold til kostnad kontra nytte.
De fire som anses å være i kategorien der tiltak anses nødvendig er vist i tabellen nedenfor:
Risiko

Forslag til tiltak

Steinskred/steinsprang

Fjellskjæringene underlegges grundig undersøkelse etter at
sprengningsarbeidene er ferdigstilt. Berg sikres med bolter og
nett etter behov.

Sårbar fauna / fisk

Gjelder forekomst av salamander i en liten dam på Fidjetoppen.
Dammen skal flyttes noe og reetableres i samme område. Det
vises også til rapport «Ytre Miljø».

Økt støybelastning

Det nye veganlegget vil føre til økt støy fra trafikken. Dette
gjelder særlig i tilknytning til nytt planskilt kryss med Breimyrveien. Alle berørte boliger vil bli vurdert for tiltak i henhold til
gjeldende regelverk. Det skal settes opp noe områdeskjerm
langs E39. Øvrige aktuelle skjermingstiltak vil være utbedring
av fasader og lokale skjermer for den enkelte uteplass.

Trafikkavvikling/-ulykker

Risiko gjelder i forbindelse med avvikling av trafikk i anleggsperioden, både biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk.
Entreprenøren vil bli pålagt å treffe nødvendige tiltak for å
redusere sannsynligheten for uhell mest mulig.

For mer detaljer vises det til selve rapporten for RoS-analysen.

4.18.

Trafikksikkerhet

Statens vegvesen har gjort en analyse av planforslaget der en har vurdert alle forhold som kan
ha innvirkning på trafikksikkerheten i det planlagte veganlegget. Dette gjelder i forhold til
alle trafikantgrupper, både kjørende, syklende og gående.
Rapporten kommer med noen anbefalinger for endring av planene for å øke sikkerheten. Det
anbefales blant annet å øke lengden på akselerasjonsfeltet i Rigekrysset for trafikk i retning
Kristiansand sentrum samt flytte bussholdeplassen ved dette feltet til østsiden av brua.
Dette forholdet er tatt til etterretning, og både økt lengde for påkjøringsfeltet samt flytting av
bussholdeplassen er innarbeidet i det endelige planforslaget.
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Rigekrysset. Fra Rigedalen bru og vestover. E39 vil få to gjennomgående felt i begge retninger, ellers blir det
bare mindre forandringer her. Akselerasjonsfeltet i retning mot Kristiansand vil bli vesentlig
lengre, og bussholdeplassen langs rampen vil bli flyttet til østsiden av brua over E39 slik at sikt
bakover ved utkjøring blir vesentlig bedre.
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5. Gjennomføring av forslag til plan
5.1.

Framdrift og finansiering

I 2012 ble konseptvalgutredning (KVU) for samferdselspakke for Kristiansandsregionen
fullført. Som følge av denne utredningen har regjeringen vedtatt at konseptet Ytre ringveg er
førende for videre planlegging av samferdselstiltak i Kristiansandsregionen. Dette konseptet
inneholder mange tiltak der blant annet ombygging av E18/E39 Gartnerløkka –
Breimyrkrysset er ett av tiltakene. I KVUen ble ombygging av E18/E39 Gartnerløkka –
Breimyrkrysset anbefalt å være blant de første tiltakene som bør gjennomføres kombinert med
gang- og sykkeltiltak og forbedret kollektivtilbud. Senere skal det bygges en Ytre ringveg
utenom Kristiansand sentrum. Prosjektet E18/E39 Gartnerløkka – Breimyrkrysset er også
prioritert i Nasjonal transportplan 2014 – 2023.

5.2.

Trafikkavvikling i anleggsperioden

Det vil være en utfordring for entreprenøren å gjennomføre anleggsarbeidene mens trafikken
på E39 må gå gjennom anleggsområdet til enhver tid. Det finnes ikke reelle omkjøringsveger
for trafikken da disse vil medføre svært lange omveger på veger som har alt for dårlig kvalitet
til å kunne ta en slik trafikk. Samtidig skal også gang- og sykkeltrafikken langs E39 kunne ta
seg gjennom anleggsområdet.
Det er utarbeidet egen faseplan for anlegget. Denne viser at det er fullt mulig å føre trafikken
gjennom anlegget mens arbeidene pågår, men at dette naturlig nok vil legge føringer i forhold
til det arbeidet entreprenøren skal utføre og dermed føre til ekstra kostnader for prosjektet. At
anleggsarbeidene vil påføre trafikantene ulemper må forventes. Det må treffes spesielle tiltak
i anleggsperioden for å minimere disse ved at det utarbeides en egen plan for trafikkavvikling.
Framkommelighet for utrykningskjøretøyer må ivaretas til enhver tid.
Den ulykkesrisiko som arbeidene kan medføre må også belyses og minimeres. Det vises her
til RoS-analysen hvor det heter: «Risiko gjelder i forbindelse med avvikling av trafikk i
anleggsperioden, både biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk. Entreprenøren vil bli pålagt å
treffe nødvendige tiltak for å redusere sannsynligheten for uhell mest mulig.»

5.3.

HMS Risiko Usikkerhet samt Ytre miljøplan (YM-plan) for byggefasen

Statens vegvesen skal som en forberedelse for arbeidet med byggeplan utarbeide to andre
rapporter for prosjektet. Et notat som omhandler forhold for HMS, risiko og usikkerhet for
arbeidene i anleggsfasen skal være en del av plangrunnlaget.
En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og
hvordan disse skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta
miljøtema i forhold til lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering
og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Hensikten med YM-planen er
å sørge for at alle krav til det ytre miljø blir videreført fra reguleringsplan via prosjektering til
konkurransegrunnlaget. Konkurransegrunnlaget skal ha beskrivelser og bestillinger som gjør
at ytre miljøkrav blir ivaretatt på en systematisk måte.
I de tilfeller der kommuner stiller krav til prosjekter om miljøoppfyllingsplan (MOP), vil YMplan ivareta disse kravene. YM-plan sammen med SHA-plan (Plan for sikkerhet, helse og
arbeidsmiljø) erstatter det som tidligere gikk under betegnelsen HMS-planer for
prosjekter/kontrakter.
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Statens vegvesen har utarbeidet både en veileder for utarbeidelse av YM-plan samt en mal for
slike. Disse kan finnes på internettsidene til Statens vegvesen.
Arbeidet med videreføring av YM-plan for prosjektet vil bli fulgt opp i et forestående arbeid
med byggeplan (detaljplan) for denne parsellen av E39.
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6. Sammendrag av innspill / innkomne merknader
6.1.

Varsel om oppstart av planarbeidet

Det ble avholdt oppstartmøte for planarbeidet med Kristiansand kommune den 9. oktober
2013.
Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble kunngjort i Fædrelandsvennen,
Kristiansandsavisa og på kommunens hjemmeside den 27. februar 2014, i henhold til plan- og
bygningsloven § 12-8, Annonsen er gjengitt under.
Berørte grunneiere og rettighetshavere samt kommune, fylkesmannen, fylkeskommune,
berørte statlige fagorganer og andre aktuelle parter ble varslet om oppstart av
reguleringsarbeid gjennom brev datert 21.02.14. Frist for merknader var satt til 2. april 2014.
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6.2.

Medvirkning

I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeidet har Statens vegvesen mottatt en del
innspill. Disse er nedenfor oppsummert med tilhørende kommentarer fra Statens vegvesen
som utbygger.
Vest-Agder Fylkeskommune
Minner om at løsninger for kollektivtrafikk må ivareta prinsipp om fremkommelighet og
lokalisering av holdeplass. Det må tilrettelegges for kollektivbetjening av Borheia.

Videre bemerkes det at god kontakt mellom holdeplasser og g/s-vei systemet, samt

universell utforming av dette må inngå som del av løsningen. Trafikkstøy for gående og
syklende skal tas hensyn til.

Ønsker høy estetisk standard for anlegget som representerer en hovedinnfartsåre til

Kristiansand, og bruk av virkemidler til å utforme anlegget som «byport», bruk av vegetasjon
– deriblant alleer langs veikant/midtrabatt, høy kvalitet på materialer.

Opplyser om at særskilte arkeologiske registreringer er ikke nødvendig.

SVV’s kommentar
Det planlegges bussholdeplass i kryss ved Rige og i kryss ved Breimyrveien. Lokalisering vil
være i tråd med retningslinjer fra AKT. Atkomst til holdeplass for gående og syklende skal
være så hinderfri som mulig, men kryssing veien i plan kan ikke utelukkes.
Det vil bli etablert tiltak for å skjerme bebyggelsen mot støy, jfr retningslinje T-1442. På
deler av strekningen vil g/s- veien kunne plasseres innenfor støyskjermen.
Brokonstruksjonen skiller seg ut fra andre bruer innover mot sentrum, med et stramt utrykk
og fokus på god arkitektur.
Den naturlige vegetasjonen som er rundt veganlegget vil være med på å gi anlegget et grønt
preg. Deler av strekningen er preget av at vegen er lagt midt i et trangt dalføre. Slik vi ser
det vil en trerekke i dette landskapet gjøre deldraget tettere og smalere. Istedenfor å åpne
det opp slik at reiseopplevelsen for de kjørende ikke oppleves som en trakt/slukt.
Ved Fidjetoppen vil flere boliger utgå pga. manglende tilkomst. Dette området ønsker vi å
erstatte med stedegen vegetasjon for å dra det naturlige landskapet ned til vegen.
- Utvidelse av normalprofilet er svært kostnadsdrivende i dette prosjektet. Det er flere steder
høye fjellskjeringer.
Tiltak som kan styrke den estetiske verdien av strekningen og anlegget vurderes i
planarbeidet.
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Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavdelingen
Minner om generelle krav og retningslinjer ved reguleringsplanarbeid, blant annet innhold i

planbeskrivelsen, barn- og unges medvirkning, grenseverdier for støy, utarbeidelse av RoS.

SVV’s kommentar
Innspillene følges opp i planarbeidet.

Trehusgruppen
Representerer eiendommene 14/7, 14/6 og 14/33 hvor det er ønske om utvikling. Det bes
om at det tas hensyn til atkomst til området.

SVV’s kommentar
Naturlig atkomst for område vil være via kryss med Fidjemoen/Breimyrveien.

Vestlia Velforening
Informerer om at beboerne i området er plaget av økende støy som også forringer

eiendommene. Kart med forslag til støyskjerming er lagt ved, med ønske om at dette blir
ivaretatt.

SVV’s kommentar
Det vil bli etablert tiltak for å skjerme bebyggelsen mot støy, jfr retningslinje T-1442. Når
støynivå er beregnet og detaljene i planen er utarbeidet, vil støyskjermen vises i plankartet
som sendes ut til offentlig ettersyn.

Risberg/Hodne, Hellemyr Terrasse 24c
Utbygging av E39 vil gi en økt belastning for bomiljøet mht støy, og gi en forringelse av
eiendommen. Støyreduserende tiltak må tas med i planarbeidet.

SVV’s kommentar
Det vil bli gjort beregninger for støy, og tiltak iverksettes i tråd med T-1442, Retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging.

Try, Hellemyr Terrasse 28b
Bemerker at det vil bli økt støy, både direkte og som refleksjonsstøy. Støyskjerming må
sikre at boligområdet ligger innenfor akseptabelt nivå for støy.

Ønsker busstopp i nærheten av gang- og sykkelveg ned fra Hellemyr Terrasse for

passasjerer fra byen og skole/arbeidsreisende mot Søgne.

SVV’s kommentar
Det vil bli gjort beregninger for støy, og tiltak iverksettes i tråd med T-1442, Retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging.
Eksisterende bussholdeplass nedenfor Hellemyr Terrasse vil utgå. Nærmeste bussholdeplass
vil være ved Rigekrysset eller kryss ved Breimyrveien. For brukere av holdeplassen ved
Hellemyr Terrasse vil det bli ca 600 meter lenger til et av stoppene. Statens vegvesen følger
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AKT’s prinsipper for lokalisering og avstand mellom stoppene, og har vurdert at
konsekvensene av å fjerne holdeplassen som begrenset i forhold til antatt brukerpotensial.

Næsheim, Hellemyrlia 52
Arbeid som er foretatt på E39 har gitt rystelser på eiendommen og det kan virke som

garasjen har seget som følge av dette. Det er et generelt økt støynivå. Har ikke fått kontakt
med kommunen angående sikring/skjerming av areal utenfor tomtegrensen. Ønsker tiltak i
dette området.

SVV’s kommentar
Tiltak for støyskjerming vil gjøres i henhold til T-1442. Inngrep i skråning som følge av
utvidelse av vei vil sikres av Statens vegvesen. Sikring av øvrige kommunale areal må drøftes
direkte med kommunen.

Johnsen, Hellemyrbakken 107
Ønsker detaljer om planene og etterlyser informasjon om støy og svevestøv, og tiltak i
forbindelse med dette.

SVV’s kommentar
Detaljer for planarbeidet vil oversendes når planen legges ut til offentlig ettersyn. Det vil bli
gjort beregninger av støy, og gjøres tiltak i henhold til dette. Retningslinje for behandling
av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), og Forurensningsforskriften legges til grunn for
arbeidet. Tiltak for å begrense mengden svevestøv vil vurderes i planarbeidet.

Must, Fidjetoppen 16
Ønsker atkomstvei til Fidjetoppen via Borheia.

SVV’s kommentar
Å løse atkomstvei via Borheia vil være ekstremt teknisk og økonomisk krevende, og sees
ikke på som et realistisk alternativ.

Furuvald, Hellemyr Terrasse
Ønsker ikke at vegen kommer nærmere, og setter spørsmål ved behovet og prioriteringen av
midler for E39 vs. Ytre ringvei.

SVV’s kommentar
Det er med utgangspunkt bevilgninger og prioriteringer i Nasjonal Transportplan 20142023 at det planlegges utvidelse av E39 Rige – Breimyr. Strekningen er en del av regionens
målsetting om hinderfri 4-feltsvei mellom Gartnerløkka og Tangvall. Finansiering og
bygging av Ytre Ring er så langt ikke avklart.
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6.3.

Forslagsstillers vurdering av planforslaget

Planarbeidet har fokusert på å finne tilpassede løsninger for utvidelse av vegstrekningen,
samtidig som anlegget skal oppfylle gjeldende standarder og krav til utforming.
Statens vegvesen anser planforslaget som hensiktsmessig for å få til en bedre
trafikkavvikling mellom Rigekrysset og Breimyr. En utvidelse av vegbanen til fire
gjennomgående kjørefelt vil gi bilistene til- og fra Kristiansand bedre tilgjengelighet.
Trafikken fra Hellemyr/ Bydalen vil få god tilkobling til E39 når krysset ved
Breimyrveien bygges om til å kunne betjene trafikken i alle retninger. Dette vil også
avlaste det øvrige vegnettet.
Vegstandarden på den nye vegen vil tilfredsstille dagens krav, og midtrekkverk på hele
strekningen bidrar til at en får en bedre trafikksikkerhet.
I tillegg vil utbedring av gang og sykkelveg gi en bedre brukervennlighet med hensyn til
stigning og bredde på gang-/sykkelveg.
Eksisterende boliger i område får skjermingstiltak for trafikkstøy for å sikre at disse er
innenfor kravene til støynivå både for inne og uteområder.
Utbygging til 4-felts veg vil også medføre innløsning av boliger, som en negativ
konsekvens av planen.
Statens vegvesen ser det slik at planen slik den nå foreligger gir en god måloppnåelse i
forhold til egne og kommunens mål for planen. Planens hovedmål er i samsvar med flere
av de satsingsområder som kommunen har gjennom gjeldende og revidert kommuneplan.
På dette grunnlag ber dermed Statens vegvesen om at Kristiansand kommune tar planen
opp til formell behandling etter Plan- og bygningsloven.

Figuren er et utklipp fra 3D-modellen. Kryss med Breimyrveien sett kjørende vestover på E39.

19. desember 2014

46

Planbeskrivelse - Detaljregulering for E39 Rigekrysset - Breimyrkrysset

7. Liste over berørte grunneiere
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8. Vedlegg
Statens vegvesen er forslagsstiller for reguleringsplanen. Planen består av følgende
dokumenter:
•
•
•

Reguleringsplanens plankart i målestokk 1: 1000
Bestemmelser for planen (eget dokument)
Planbeskrivelse for reguleringsplan (dette dokumentet)

Som del av reguleringsplanen er det også utarbeidet en del rapporter som grunnlag for planen.
Det vises til oversikten nedenfor. Følgende to dokumenter følger selve planen:
- Støyvurderinger (rapport)
- RoS-analyse

Referanser, kilder og materiale utarbeidet i planarbeidet
/1/

Silingsnotat for valg av kryssalternativ: -Rigekrysset og -kryss med Breimyrveien
Asplan Viak, datert 18.06.2014 (rev. 2)

/2/

E39 Rige-Breimyr, fagrapport trafikkberegninger, Asplan Viak, datert 22.08.2014

/3/

Støyrapport.

/4/

RoS-analyse. Asplan Viak, datert 28.05.2014

/5/

Geoteknisk rapport. MANNVIT, datert 11.08.2014

/6/

Geologisk rapport, Agder Bergkonsulent, datert 20.06.2014 (rev. 1)

/7/

Ytre Miljø. Rapport. Asplan Viak datert 15.08.2014

/8/

Investeringskostnader. ANSLAG-rapport. Asplan Viak datert 07.07.2014

/9/

Risikovurdering E39 Rige – Breimyr (Hazid-samling). Statens vegvesen, datert
11.08.2014

/10/

Tekniske tegninger. Asplan Viak datert 15.08.2014

/11/

Tverrprofiltegninger. Asplan Viak datert 15.08.2014

/12/

HMS. Risiko. Usikkerhet. Safetec, datert 20.08.2014

/13/

E39 Gartnerløkka-Breimyrkrysset. Luftsonekart (rapport om lokal luftforurensning)
NILU, datert august 2014

/14/

E39 Gartnerløkka-Kleppland. Konsekvensutredning. Statens vegvesen, datert
november 2003
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