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E39 Rigekrysset - Breimyrkrysset - detaljregulering - offentlig ettersyn
Statens vegvesen Region sør fremmer detaljregulering for E39 Rigekrysset –
Breimyrkrysset. Formålet med planen er å utvide E39 fra to til fire felt på strekningen, samt
bygge om Rigekrysset og Breimyrkrysset.
Detaljregulering for Rigekrysset – Breimyrkrysset inngår som delparsell i prosjektet E39
Gartnerløkka – Breimyrkrysset, som er prioritert i Nasjonal Transportplan i perioden 20142023. Planbeskrivelsen angir anleggsstart tidligst i 2018, med ferdigstillelse tidligst i 2020.
Planforslaget er en direkte oppfølging av kommunedelplan for E39 Gartnerløkka – Klepland,
der alternativ G og S3 ble vedtatt av bystyret 16.02.2005.
Statens vegvesen har utarbeidet en solid og omfattende planbeskrivelse som følger
planforslaget. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten viser til denne og underliggende
utredninger, og mener planbeskrivelsen dekker de problemstillingene en detaljregulering skal
belyse.
Enkelte punkter bør bearbeides videre før planen fremmes til sluttbehandling, se plan-, byggog oppmålingsetatens vurdering av planforslaget. Dette dreier seg om:
-

Rekkefølgekrav på innløsning av Fidjebakken 8 og 10 (nordvest for Rigekrysset)
Støy/Miljøskjerm langs E39
Byggegrenser mot Borheia næringsområde
Bensinstasjon
Vegetasjonsbruk

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn.
Forslag til vedtak
Byutviklingsstyret legger detaljregulering for E39 Rigekrysset – Breimyrkrysset
sist datert 15.08.2014 med bestemmelser sist datert 15.08.2014 ut til offentlig
ettersyn.
Venke Moe
Plan- og bygningssjef

Elin Aabel Bergland
Saksbehandler

Trykte vedlegg
1.
Plankart, sist datert 15.08.2014.
2.
Bestemmelser, sist datert 15.08.2014.
3.
Planbeskrivelse, sist datert 26.08.2014
4.
Illustrasjonsplan, sist datert 15.08.2014
Utrykte vedlegg - Temautredninger
1.
Silingsnotat for valg av kryssalternativ, sist datert 18.06.2014
2.
Landskapsanalyse, datert 15.10.2013
3.
Tekniske tegninger, sist datert 15.08.2014
4.
Tverrprofiltegninger, sist datert 15.08.2014
5.
Rapport, ytre miljø, sist datert 15.08.2014
6.
Støyrapport, sist datert 15.08.2014
7.
Luftsonekart (rapport om lokal luftforurensning), datert august 2014
8.
Geologisk rapport, sist datert 20.06.2014
9.
Geoteknisk rapport, sist datert 11.08.2014
10. Trafikkberegninger, sist datert 22.08.2014
11. ROS-analyse, sist datert 28.05.2014
12. Risikovurdering, datert august 2014
13. Risikovurdering, anleggsfasen, sist datert 20.08.2014
14. Brev fra Statens vegvesen, datert 06.08.2014
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BAKGRUNN FOR SAKEN
Statens vegvesen Region sør fremmer detaljregulering for E39 Rigekrysset –
Breimyrkrysset. Formålet med planen er å utvide E39 fra to til fire felt på strekningen, samt
bygge om Rigekrysset og Breimyrkrysset.
Detaljregulering for Rigekrysset – Breimyrkrysset inngår som delparsell i prosjektet E39
Gartnerløkka – Breimyrkrysset, som er prioritert i Nasjonal Transportplan i perioden 20142023. Planbeskrivelsen angir anleggsstart tidligst i 2018, med ferdigstillelse tidligst i 2020.
Planforslaget er en direkte oppfølging av kommunedelplan for E39 Gartnerløkka – Klepland,
der alternativ G og S3 ble vedtatt av bystyret 16.02.2005.

I forbindelse med kommunedelplanen ble det utarbeidet konsekvensutredning. KU-plikten for
traséen er dermed allerede oppfylt, og planen fremmes som en ordinær detaljregulering.
Dagens situasjon
Planområdet strekker seg fra Rigekrysset til Breimyrkrysset, og omfatter dagens E39 og
tilstøtende arealer. Strekningen er 1,7 km lang. Illustrasjonen under viser området det ble
meldt oppstart på. I endelig forslag til detaljregulering er området innskrenket til kun å ta med
seg veiarealer og aktuelt sideareal, se neste side.
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E39 ligger i bunnen av Hannevikdalen. Dalen er smal, og preget av fjellskjæringer, som et
resultat av tidligere veibygging. På sørsida grenser området til den skogkledde Borheia, som
i kommuneplanen er avsatt til nytt næringsområde. Nord for planområdet ligger eksisterende
boligområder på Hellemy en del høyere enn E39. Overgangen mellom veien og
boligområdene er preget av terrengsprang og skog.
Utforming av eksisterende kryss tilfredsstiller ikke dagens standard. Rigekrysset har for
bratte og krappe ramper, spesielt for tungtrafikk. I Breimyrkrysset tillates bare høyresving
(avkjøring fra øst og påkjøring mot vest). Trafikk fra Hellemyr til sentrum ledes i dag gjennom
skole- og boligområder, ned Hellemyrbakken til Kartheiakrysset.
Planens innhold
Planområdet inneholder hovedsakelig formål knyttet til samferdsel; vei, gang-/sykkelvei,
bussholdeplasser, andre veiformål (skråninger og restareal). Områdene nord og sør for E39
er avsatt til grønnstruktur: På sørsida, mot Borheia, med underformål vegetasjonsskjerm.

Plankartet viser en løsning der E39 mellom Rigekrysset og Breimyrkrysset planlegges med 4
felt, (til sammen 20 m bredde), i tillegg til 3 m brei grøft og 5 m brei gang-/sykkelvei.
Rigekrysset planlegges som i dag, men rampene rettes ut noe, og stigningen slakes ut.
Breimyrkrysset etableres som et planskilt kryss, med en oval rundkjøring over E39.
Breimyrveien og fire av-/påkjøringer kobles direkte til denne. Framtidig næringsområde på
Borheia vil også kunne få sin atkomst fra denne rundkjøringa. Boliger med adresse
Breimyrveien som i dag har atkomst over gang-/sykkelveien langs E39, vil få atkomst delvis
over eksisterende privat vei. Denne foreslås oppgradert til kommunal vei med standard i tråd
med kommunal veinormal.
Planen viser bussholdeplasser i begge retninger ved begge kryssene. Ved Rigekrysset ligger
de langs E39, og ved Breimyrkrysset langs påkjøringsrampene. Busstopp ved Fidjetoppen
fjernes, da busstopp ikke tillates direkte knyttet til motorvei med fartsgrense 80 km/t.
Det er avsatt areal til bensinstasjon på sørsida av Rigekrysset. Dette er en erstatning for at
eksisterende stasjoner på Vesterveien fjernes i forbindelse med detaljreguleringsplan for E39
Gartnerløkka-Meieriet.
Alle boligene i feltet Fidjetoppen (sør for E39) er markert som «bebyggelse som forutsettes
fjernet» på plankartet. Dette følger plangrepet man valgte i kommunedelplanen fra 2005,
med veiutvidelse mot sør, noe som fører til at de mister atkomst til veinettet. I utarbeidelse av
detaljreguleringen har det også vist seg nødvendig å fjerne bebyggelsen i Fidjemoen 3 og
Fidjebakken 8 og 10, da de ligger i gul sone for luftforurensning, rød støysone og har
atkomst over gang-/sykkelvei
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PLANPROSESSEN
Gjeldende planer
Planforslaget er en direkte oppfølging av kommunedelplan for E39 Gartnerløkka – Klepland,
der alternativ G og S3 ble vedtatt av bystyret 16.02.2005. Veiutvidelsen er også en
oppfølging av de føringer som ligger i gjeldende kommuneplan og regionalplan for
Kristiansandsregionen.
Melding om oppstart
Melding om oppstart av reguleringsarbeid ble varslet med brev datert 21.02.2014, og
annonsert i avis 27.02.2014, med frist 02.04.2014. Det kom inn 10 merknader. Disse er
oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen.
Samarbeidsgruppa for bydelen
Planforslaget ble diskutert i samarbeidsgruppa 25.06.2014. De fleste merknadene plan-,
bygg- og oppmålingsetaten og samarbeidsgruppa hadde til planforslaget er imøtekommet i
planforslaget. De punktene som ikke er fulgt opp, er begrunnet i brev fra Vegvesenet datert
06.08.2014.

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATENS VURDERING AV PLANFORSLAGET
Forslaget til detaljregulering for E39 Rigekrysset – Breimyrkrysset følger opp overordna
regionale og kommunale planer. Statens vegvesen har utarbeidet en solid og omfattende
planbeskrivelse som følger planforslaget. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten viser til denne
og underliggende utredninger, og mener planbeskrivelsen dekker de problemstillingene en
detaljregulering skal belyse.
Plan-, bygg- og oppmålingsetaten har innspill til følgende temaer i planen, og vil spesielt be
høringsinstansene uttale seg til dette
Rekkefølgekrav på innløsning av Fidjebakken 8 og 10 (nordvest for Rigekrysset)
På plankartet er Fidjebakken 8 og 10 er markert som «bebyggelse som forutsettes fjernet».
Dette framgår også av planbeskrivelsen, punkt 4.4. Boligene ligger i gul sone for
luftforurensning og rød støysone, og har atkomst over gang-/sykkelvei. I tillegg vil ny
påkjøringsrampe komme nært inntil Fidjebakken 8.
Boligene må altså ikke fjernes pga selve veiutvidelsen. Plan-, bygg- og oppmålingsetaten
mener bokvalitetene blir kraftig redusert som følge av at påkjøringsrampa kommer betydelig
nærmere, samt støy-/støvsituasjonen. I tillegg mener vi det ville være svært uheldig å
opprettholde bilkjøring på en gang-/sykkelvei der syklister kan ha relativt stor fart.
Når ikke boligene må fjernes pga selve veiutvidelsen, er vi usikre på når Statens vegvesen
planlegger å innløse dem. For å unngå bilkjøring på gang-/sykkelveien etter at anlegget er
ferdigstilt, mener plan-, bygg- og oppmålingsetaten at det bør stilles rekkefølgekrav om
innløsning/fjerning av boligene på Fidjebakken 8 og 10 før planen fremmes til
sluttbehandling.
Støy/Miljøskjerm langs E39
Støy er beskrevet i punkt 4.13 i planbeskrivelsen, samt i egen utredning (utrykt vedlegg). På
plankartet er støyskjerm vist fra Breimyrkrysset og vestover, slik at feltet Fidjemoen
skjermes. Øst fra Breimyrkrysset er det vist en støyskjerm som dekker boligene med adresse
Breimyrveien. På et langt strekk foran Hellemyråsen/ Hellemyr terrasse er det ikke lagt inn
støyskjerm langs vei, da en skjerm ikke vil gi god nok effekt. Her forplikter Statens vegvesen
seg til fasadetiltak og lokal skjerming. Støysituasjonen for den enkelte eiendom er angitt i
støyutredningen datert 15.08.2014.
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Selv om det ikke er hensiktsmessig med en støyskjerm på strekningen, må det vurderes om
det er ønskelig med en miljøskjerm mellom E39 og gang-/sykkelvei for å skjerme syklister og
gående for støy og sølesprut fra veien. Dette hensynet må veies opp mot hensynet til
opplevd trygghet på stedet. Temaet har vært lite diskutert i prosessen, og vi ber derfor om
høringsinstansenes innspill.
Byggegrenser mot Borheia næringsområde
Mot Borheia er det avsatt areal til grønnstruktur, mellom plangrense og veiareal. Dette
tilsvarer 50 m byggegrense fra veikant på riksvei, i tråd med veglova § 29.
Av hensyn til landskapsopplevelsen, og det å gi en solid buffersone mot veien, er dette et
godt grep. Formålet/byggegrensen vil imidlertid redusere størrelsen på næringsområdet.
Hvorvidt avgrensningen er hensiktsmessig av hensyn til næringsområdet, må vurderes i
framtidig detaljplanlegging av næringsområdet.
Bensinstasjon
En bensinstasjon skal etableres i området som erstatning for stasjonene på Vesterveien som
må fjernes pga veiutvidelsen som følger av planen for E39 Gartnerløkka-Meieriet.
Optimalt sett burde en ny bensinstasjon vært lokalisert nærmere sentrum. I en situasjon der
begge eksisterende stasjoner ved Fidjemoen fortsatt er i drift, antar vi at foreslått tomt i
reguleringsplanen ikke realiseres, da avstanden mellom eksisterende og foreslått ny
bensinstasjon ved Rigekrysset kun er ca 1,2 km. Sannsynligvis vil bensinstasjonen i
foreliggende plan først realiseres når omkjøringsveien rundt byen eventuelt realiseres, og
bensinstasjonene ved Fidjemoen fjernes.
Terrenginngrepene på tomta vil bli store, skjæringskanten vil bli opp mot 30 m høy. Til
sammenlikning er skjæringskanten ved bensinstasjonen nord for E39 ved Fidjemoen ca 25
m høy. Om tomta skal sprenges ut slik planen hjemler, bør det etableres klatreplanter langs
skjæringa, slik det er foreslått langs skjæringene i veianlegget. Bestemmelsene bør ha med
seg krav om dette før planen fremmes til sluttbehandling.
Vegetasjonsbruk
Det er foreslått å plante stedegen vegetasjon i arealer regulert til annet veiareal. I tillegg er
det foreslått å kle fjellskjæringer med klatreplanter, slik at slik at veggene i landskapsrommet
gir et grønnere og frodigere inntrykk. I planbeskrivelsen punkt 3.5, s. 23 er det vist et snitt av
fjellskjæring og grøft, samt utsjakting for etablering av klatreplanter. Denne løsningen
samsvarer ikke med tverrsnittene som er vist i tekniske tegninger (utrykt vedlegg, datert
15.08.2014, s.22). Løsningen som er vist i planbeskrivelsen må videreføres i videre
prosjektering. For å sikre kvaliteter på vegetasjonsbruken må det vurderes om punkt 1.1 i
bestemmelsene (om landskapsplan) skal presisere krav til jorddybder, vegetasjon mv.

Plan-, bygg- og oppmålingsetaten mener at planen viser en veiutbygging i tråd med
overordna planer, og anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn. Tema/detaljer i
planen som beskrevet i punktene over må justeres før planen fremmes til sluttbehandling.

Elin Aabel Bergland
02.09.2014
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