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Forord
Nye Veier har utarbeidet forslag til områdereguleringen med konsekvensutredning for
utbygging av E39 på strekningen Mandalskrysset-Herdal som går gjennom Mandal,
Lindesnes og Lyngdal kommuner. Hensikten med planarbeidet har vært å finne den
veikorridoren som gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Planprosessen skal gjennomføres som områderegulering og faller inn under plan- og
bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.

Nye Veier er tiltakshaver og leder planarbeidet på vegne av Mandal, Lindesnes og Lyngdal
kommune.

Mandal, Lindesnes og Lyngdal har som kommunal planmyndighet ansvar for behandling og
fastsetting av de plandokumentene som utarbeides. Tiltakshaver har utarbeidet et program
for planarbeidet, jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Planprogrammet ble fastsatt av
Planutvalget i Mandal kommune 5.12.2018, kommunestyret i Lindesnes 13.12.2018 og
kommunestyret i Lyngdal 13.12.2018 etter offentlig ettersyn høsten 2018.

I planprogrammet er bakgrunnen og forutsetningene for tiltaket samt utredningsbehovet ved
videre planlegging beskrevet. Plan- og utredningsmaterialet omfatter reguleringsplan med
underlagsdokumentasjon. Plandokumenter skal være gjenstand for offentlig ettersyn og
høring. Det er utarbeidet egne fagrapporter for utredningsteamene i konsekvensutredningen.

Nye Veier oversendte 6. mars 2019 utkast til områderegulering med tilhørende dokumenter
til Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommune. Planforslaget ble behandlet i planutvalget i
Mandal kommune den 10.04.2019, teknisk utvalg i Lindesnes kommune den 08.04.2019 og
kommunestyret i Lindesnes den 25.04.2019, og hovedutvalget for miljø, plan og drift i
Lyngdal kommune den 10.04.2019. Forslag til områderegulering ble i alle 3 kommunene
vedtatt lagt ut på offentlig ettersyn.

Denne rapporten er utarbeidet for å gi en kortversjon av planbeskrivelsen med tilhørende
dokumenter. Ønsker mer detaljer om enkelte temaer, henvises det til områdereguleringen
med tilhørende dokumenter.

Kristiansand, 6. mars 2019

Håkon Lohne

Prosjektleder E39 Mandal – Lyngdal øst

Nye Veier
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1 Anbefalt korridor for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst
Nye Veier skal med grunnlag i de gjennomførte utredningene komme med en begrunnet
anbefaling til ansvarlig myndighet (Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner) om tiltaket bør
gjennomføres eller ikke. Anbefalingen skal i utgangspunktet basere seg på resultatet av den
samfunnsøkonomiske analysen. I denne analysen vurderes påvirkningen av prosjektet på
ulike natur- og miljøforhold samt den beregnede prissatte nytten som samfunnet får av
veiprosjektet. I tillegg skal eventuelle tilleggsutredninger, risiko- og sårbarhetsanalyse og
måloppnåelse trekkes inn i vurderingen.

Basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at kombinasjonen
av veikorridorene AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vedtas og legges til grunn for videre
planlegging av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst. I tillegg anbefales det å vedta et
kryss ved Blørstad med tilførselsvei ned til Tredal.

Figur 1-1 Figuren viser den valgte veikorridoren fra Mandal til Lyngdal øst, inkl. kryss ved Blørstad og tilførselsvei
ned til Tredal. Kilde: Sweco.

Nye Veier fraråder å legge ny E39 i noen av de andre utredede veikorridorene, da dette vil
redusere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet.

Nye Veier foreslår også at fremtidig E39 på strekningen mellom Mandalskrysset og Herdal
planlegges innenfor grensene til ny områderegulering. Samtidig foreslår Nye Veier at
gjeldende kommunedelplaner på strekningen oppheves.

I planarbeidet er spørsmålet om tiltaket bør gjennomføres også vurdert i forhold til vedtatte
(og gjeldende) kommunedelplaner for E39 mellom Mandalskrysset og Herdal. Rapporten KU
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Sammenligningsrapport konkluderer med at anbefalt veikorridor i forslag til områderegulering
gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette skyldes primært at kombinasjonen av
anbefalte alternativer har vesentlig lavere investeringskostnader enn gjeldende KDP. I tillegg
gir den nye områdereguleringen kortere kjøretid.

Figur 1-2 Kartet viser anbefalt korridor med blå linje og gjeldene KDP med rødlinje. Kilde: Sweco
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2 Planprosessen
Planprosessen har tatt utgangspunkt i gjeldende lover, forskrifter, miljø- og samfunnsverdier.
Deretter har det i flere faser blitt gjennomført korridorsøk med tanke på å øke den
samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet. Utformingen av veitiltaket og vurderingen
av virkninger for miljø- og samfunn har stått sentralt i denne prosessen. Det alternativet som
totalt har gitt størst samfunnsmessige lønnsomhet, har blitt lagt til grunn for
områdereguleringen (se figur 2-1).

Figur 2-1 Figuren viser utslagsgivende trinn i prosessen frem mot forslag til områdereguleringsplan. Eksisterende
samfunnskrav og verdier legges til grunn for et korridorsøk med formål å optimalisere den samfunnsmessige
lønnsomheten i prosjektet. Det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet legges vanligvis til grunn for
forslag til områdereguleringsplan.

Underveis i planarbeidet er det lagt vekt på informasjon og medvirkning til berørte av
planarbeidet og myndigheter. Dette omfatter direkte kontakt med berørte grunneiere, åpne
informasjonsmøter, kommunevise møter med administrasjon og politiske utvalg i de berørte
kommunene, møter med lokale- og regionale myndigheter, lag og foreninger. Informasjons-
og medvirkningsprosessen har bidratt til utarbeidelsen av områdereguleringen og forberedt
videre behandling frem mot vedtak av planen.
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Den videre planprosessen er planlagt gjennomført etter følgende fremdriftsplan:
Tabell 2-1 Fremdrift planprosess områderegulering

Prosess Tid

Planforslaget på høring og offentlig ettersyn (6 uker).
Åpent møte i høringsperioden.

3. mai – 14. juni 2019

Bearbeidelse av forslag til områderegulering Sommer 2019

Planlagt politisk 2. gangs behandling av
områdereguleringen i alle tre kommunene. Høsten 2019

Sluttbehandling av plan i kommunestyre i alle tre
kommunene.
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3 Reguleringsforslaget
Reguleringsbestemmelsene stiller krav om utarbeidelse av en detaljreguleringsplan som
oppfølging til områdereguleringen før tiltak nevnt i PBL § 20-1 kan finne sted.
Områdereguleringen omfatter en korridor med en bredde på 300-500m for å sikre nok areal
og fleksibilitet i forbindelse med fremtidig detaljregulering av veien. Endelig utforming av
veianlegget med tilhørende elementer og detaljer avklares videre i detaljreguleringsfasen og
prosjekteringsfasen. Behov for anleggsveier avklares i detaljreguleringsfasen.

Figur 3-1 Kart som viser både planområdet (utredningsområdet) ved varsel om oppstart (grå) og forslag til
områdereguleringens plangrense (rød). Kilde: Sweco.

3.1 Reguleringsforslaget er basert på et nytt veisystem

Strekningen mellom Mandalskrysset og Herdal utgjør 26 kilometer med ny firefelts motorvei.
Strekningen er en del av utbyggingen av ny E39 mellom Kristiansand i Vest-Agder og Ålgård
i Rogaland. I tillegg omfatter områdereguleringen kryssområder ved Blørstad og Herdal med
tilhørende tilførselsveier ned til eksisterende E39 ved Tredal og Herdal. Planforslaget
inneholder også et mulig kryss på E39 og tilførselsvei ned til Udland. Dette tiltaket er
avhengig av om Lindesnes kommune kan garantere finansiering av ny vei til Spangereid, i
forlengelsen av tilførselsveien, innen 1. desember 2021.

E39 planlegges etter Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming.
Dimensjoneringsklasse for ny E39 er H3nv for motorvei med fartsgrense 110 km/t. Ny E39
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planlegges som firefelts motorvei med 3,5 meter brede kjørefelt og en total veibredde på 23
meter. Det er lagt til grunn at planlagte tunneler på strekningen får to atskilte løp, ett for hver
kjøreretning, med tunnelprofil 2 x T10,5.

3.2 Veisystemet består av flere delstrekninger

Figur 3-2 Kart som viser planområdet, planlagt vei og inndelingen i delstrekninger. Kilde: Sweco.

Strekningen er inndelt i tre delstrekninger:

· Delstrekning AB går mellom Mandalskrysset og Grundelandsvatnet
· Delstrekning BC går mellom Grundelandsvatnet og Stedjedalen
· Delstrekning CD går mellom Stedjedalen og Herdal

3.3 Delstrekning AB – Mandalskrysset til Grundelandsvatnet

Delstrekning AB går fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet over Unndal, Stigland og sør
for Hageland og Vrå.

I konsekvensutredningen er tiltaket utredet med bro over Mandalselva og ved utløpet av
Grundelandsvatnet. I bestemmelsene er det stilt krav om bro over Mandalselva og tunnel ved
Vrå.

Planlagt vei krysser Mandalselva i en høyde på ca. 40 meter over elva. Områdereguleringen
ivaretar også på denne delstrekningen viktige kulturmiljøer som Hageland, Gjervollstad og
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Vrå. Tunnel under Vråheia medfører at planlagt vei ikke berører nedbørsfeltet til
Møglandsvannet. I tillegg opprettholdes viktige passasjer for friluftsliv, driftsveier og
faunapassasjer på tvers av veitiltaket. Krysset ved Blørstad med tilførselsvei ned til Tredal,
ivaretar trafikken fra Vigeland mot Kristiansand på en god måte. Kryssplasseringen er også
med på å avlaste Mandal for trafikk som ellers måtte ha belastet ny tilførselsvei fra Mandal til
Mandalskrysset.

Ved Blørstad i Lindesnes er det planlagt planskilt kryss. Fra krysset anlegges en tilførselsvei
ned til Tredal der den kobles sammen med eksisterende E39.

Figur 3-3 Illustrasjon av kryssing av Mandalselva. Kilde: Sweco.
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Figur 3-4 Skisse som viser strekningen fra Unndal til Lauvstø. Kilde: Sweco.

Figur 3-5 Skisse som viser strekningen fra Hageland til Gjervollstad. Kilde: Sweco.

Figur 3-6 Skisse over tunnel ved Vrå og mulig kryss med tilførselsvei ved Blørstad. Kilde: Sweco.
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3.3.1 Drikkevann

I områdereguleringen foreslås det en omlegging av drikkevannssystemet i Mandal ved at
Ommundsvatnet utgår som suppleringskilde og erstattes med Møglandsvatnet. Planlagt vei i
områdereguleringen vil ikke berøre nedbørsfeltene for Skadbergvatnet eller det planlagte
suppleringsvannet Møglandsvatnet. Vurderinger viser at det ikke er kapasitetsmessige behov
for å innlemme Moslandsvann som en del av drikkevannssystemet i tillegg til
Møglandsvannet men etter ønske fra Mandal kommune er Moslandsvann også lagt inn som
en del av drikkevannsystemet. Forslag til planlagt vei berører imidlertid nedbørsfeltet for
Moslandsvann. Her må det gjennomføres tiltak som hindrer avrenning og spredning av
forurensning. Slike tiltak innebefatter etablering av tette grøfter og sedimentasjonsbasseng
for oppsamling og kontroll med overvann som leder vann vekk fra nedbørsfeltet. Med disse
tiltakene nevnt ovenfor blir det vurdert at drikkevannskildene og nedbørsfeltene ikke vil få økt
forekomst av forurensning.
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Figur 3-7 Figuren viser prinsippet for omlegging av vannledninger. Forslag til nye E39 er ikke tegnet inn nøyaktig.
Kilde: Sweco.

3.4 Delstrekning BC – Grundelandsvatnet til Stedjedalen

Delstrekning BC går fra Grundelandsvatnet til Stedjedalen.

I konsekvensutredningen er tiltaket utredet med høy bro over Audna. Dette er videreført i
områdereguleringen der det i bestemmelsene er stilt krav om at ny E39 skal krysse Audna
på bro.

Broa over Audnedalener er planlagt ca. 100 meter over Audnedalen. Det planlagte samspillet
mellom overordnede landformer og brokonstruksjonen vil ivareta landskapsbildet på en god
måte. Veien legges bak Monefjellan og over Hovsdalen. Mellom Bakken og Stedjedalen
følger veikorridoren draget nord for Bakken og Landåstjønna før den dreier nordvestover og
blir ført nord for Faksevatnet og Svartetjønn i Stedjedalen. Planlagt vei legger seg langt vekk
fra drikkevannskilden Tarvannet.
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Figur 3-8 Illustrasjon som viser kryssing av Audna. Kilde: Sweco.

Figur 3-9 Skisse som viser mulig broløsning ved Audnedalen sett nordover. Kilde: Sweco.



Områderegulering med konsekvensutredning for E39 Mandal – Lyngdal øst

KORTVERSJON AV PLANBESKRIVELSE

Side 16 av 21

Figur 3-10 Illustrasjon som viser strekningen fra Bakken til Stedjedalen. Kilde: Sweco.

3.5 Delstrekning CD – Stedjedalen til Herdal

Delstrekning CD går fra Stedjedalen til Herdal over det småkuperte terrenget frem til
Haugdal. Her legges veien i tunnel frem til Grummedal for å ivareta viktige faunapassasjer,
friluftsliv og tilgang til statlig sikret friluftsområde ved Storvatnet. Fra Grummedal ligger
korridoren i et kupert terreng frem til Herdal. Kryssing av Optedal gjøres på bro øst for
krysset ved Herdal. Her planlegges planskilt kryss. Krysset vil gi adkomst fra eksisterende
E39 slik at trafikken fra Lyngdal ivaretas.
I bestemmelsene er det stilt krav om bro over elva fra Grubbevatnet og over Optedal.

Figur 3-11 Illustrasjon som viser strekningen fra Grummedal til Flaten. Kilde: Sweco.
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Figur 3-12 Skisse som viser mulig broløsning ved Optedal sett sørover. Kilde: Sweco.

3.6 Kollektivtrafikk

I fremtidig situasjon vil langdistansebusser/ ekspressbusser mest sannsynlig benytte ny E39,
mens det blir et lokalt kollektivsystem langs gamle E39. Bytte mellom lokalruter og
ekspressruter kan skje i krysset ved Blørstad og Herdal.

3.7 Løsninger for gående og syklende

Det vil ikke være eget gang- og sykkeltilbud langs ny E39. Trafikkavlastning på gammel E39
gir økte muligheter for å finne gode gang- og sykkelløsninger langs gammel E39. Dette er
ikke en del av tiltaket.

3.8 Anleggsgjennomføring

I områdereguleringen er det lagt vekt på at hovedaktiviteter ved anleggsgjennomføringen i
størst mulig grad foregår innenfor planens avgrensning. I tillegg er det regulert et midlertidig
rigg- og anleggsbelte på 50 meter utenfor plangrensen.
Det er lagt til grunn at deponiområder etableres innenfor plangrensen.

3.9 Tilførselsvei Udland (en del av tiltaket under visse forutsetninger)
Tilførselsvei fra ny E39 og ned til Udland kan bli en del av tiltaket, men er avhengig av at
Lindesnes kommune kan garantere finansiering av ny vei til Spangereid, i forlengelsen av
tilførselsveien, innen 1. desember 2021. Veikorridor for tilførselsvei til Udland kan kobles til
ny E39 ved Stedjetjønn og følge Stedjedalen sørvestover til Udland. Ved Udland er det mulig
å koble til eksisterende E39 ca. 500 meter sør for eksisterende rundkjøring.
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4 Konsekvensanalyse etter V712
Konsekvenser for miljø- og samfunn er gjennomført med utgangspunkt i planprogrammet og metode
beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser. Oversikt over utredede
alternativer er vist i tabell 4-1. Alternativene vises også på tiltakskartet (se figur 4-1).

Tabell 4-1. Tabellen viser hvilke alternativer som er utredet. Alternativene AB Nord 2 og BC 2 er utredet i tillegg til
alternativer beskrevet i planprogrammet.

Delstrekning AB
Mandalskrysset – Grundelandsvatnet

BC
Grundelandsvatnet -

Stedjedalen

CD
Stedjedalen - Herdal

Tilførselsvei og
kryss

Alternativ
AB

Nord
AB

Nord 2
AB

Midt
AB
Sør

BC BC 2 CD
Midt

CD
Sør

Tredal Udland

Lengde (km) 10,1 10,1 10,7 11,3 7,0 6,8 9,6 9,2 3,6 2,3

Referansealternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2026 dersom det ikke bygges ny vei
I dette planarbeidet omfatter referansealternativet ny E39 mellom Kristiansand vest og Mandal by
(inkludert tilførselsvei mellom Mandalskrysset og Mandal by). Fra Mandal by til Herdal inngår
eksisterende E39 i referansealternativet.

Figur 4-1 Kartet viser utredningsområdet og alternativer som er utredet.
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4.1 Resultat av samfunnsøkonomisk analyse

Overordnet kan man si at netto nytten (prissatte konsekvenser) i prosjektet er svært god, men at
virkningen for de samlede landskapsfagene (ikke-prissatte konsekvenser) er negativ. Kort vei uten
tunneler gir store kjøretidsbesparelser og lavere kostnader. Samtidig gir veien svært omfangsrik
terrengbehandling med store barriereeffekter for vilt, friluftsliv og driftsveier. Tiltaket medfører også
fjerning av kulturmiljøer av nasjonal verdi og arealbeslag av produktiv skog, dyrket mark og enkelte
boligområder. Tiltaket fører til støybelastning for så vel bebyggelse som friluftsliv.

Avveiningen mellom det positive nytte-kostnadsresultatet og de negative landskapsvirkningene er
særlig fremtredende på delstrekning AB. AB Nord 2 representerer samlet sett det beste alternativet for
å kunne få med seg trafikantnytten fra AB Nord og samtidig tilpasse seg omgivelsene for å redusere
konsekvensgraden for de ikke prissatte temaene. AB Nord 2 gir en liten økning i
investeringskostnaden sammenlignet med AB Nord, det billigste alternativet. AB Nord 2 er imidlertid
best på alle de øvrige nyttekomponentene innenfor nytte-kostnadsanalysen.

For både delstrekning BC og CD gir alternativene BC 2 og CD Sør den beste samfunnsøkonomiske
lønnsomhet i prosjektet for både de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene. Basert på
sammenstillingen av de prissatte og ikke-prissatte konsekvensene gir derfor følgende kombinasjon
best samfunnsøkonomisk lønnsomhet i prosjektet (resultatet er vist i tabell 4-2):

AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør med kryss på Tredal

Tabell 4-2. Tabellen viser de alternativkombinasjonene som gir best samfunnsøkonomisk lønnsomhet for
henholdsvis de prissatte (venstre kolonne) og ikke-prissatte konsekvensene (midtre kolonne). I begge kolonnene
er det oppgitt netto nytte pr. budsjettkrone og samlet konsekvensgrad for de ikke-prissatte konsekvensene.
Samlet vurdering av samfunnsøkonomisk lønnsomhet er beskrevet i kolonnen til høyre.

Best alternativkombinasjon for:
Vurdering av samlet

samfunnsøkonomisk lønnsomhetPrissatte
konsekvenser

Ikke-prissatte
konsekvenser

AB Nord

0,14

Svært stor negativ

AB Nord 2

0,12

Middels negativ

AB Nord har best netto nytte, noe bedre enn AB Nord 2. Begge
alternativene gir svært god netto nytte. AB Nord har vesentlig større
negative landskapskonsekvenser enn AB Nord 2. AB Nord 2 ivaretar
dermed den gode trafikantnytten, men gir vesentlig mindre negative
landskapskonsekvenser enn AB Nord.

BC 2

0,17

Middels negativ

BC 2

0,17

Middels negativ

BC 2 har best netto nytte og gir middels negative
landskapskonsekvenser.

CD Sør

0,14

Middels negativ

CD Sør

0,14

Middels negativ

CD Sør har best netto nytte og gir middels negative
landskapskonsekvenser.
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4.1.1 Resultat av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser
Tabell 4-3. Tabellen viser samlet konsekvensgrad og rangering for fagtemaer og delstrekninger. Nederste rad
angir samlet rangering for den samfunnsøkonomiske analysen (både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser).
Alle tall forholder seg til analyseperioden på 40 år i MNOK bortsett fra inv.kostnader (fra Anslag pr. delparsell).

AB BC CD Tilførselsvei

AB Nord AB Nord 2 AB Midt AB Sør BC BC 2 CD Midt CD Sør Tredal+Ud
land

Tredal Udland

LANDSKAPSB
ILDE

Sv. stor
negativ

4

Middels
negativ

1

Stor
negativ

2

Stor
negativ

3

Middels
negativ

1

Middels
negativ

1

Kritisk
negativ

2

Stor
negativ

1

Middels
negativ

Middels
negativ

FRILUFTSLIV /
BY- OG
BYGDELIV

Middels
negativ

2

Middels
negativ

1

Middels
negativ

4

Middels
negativ

3

Middels
negativ

2

Middels
negativ

1

Stor
negativ

2

Middels
negativ

1

Noe
negativ

Noe
negativ

NATURMANG
FOLD

Middels
negativ

2

Middels
negativ

1

Middels
negativ

3

M. til stor
negativ

4

M. til stor
negativ

2

Middels
negativ

1

Stor
negativ

2

Middels
negativ

1

Middels
negativ

Noe
negativ

KULTURARV Kritisk
negativ

4

Sv. stor
negativ

2

Stor
negativ

1

Sv. stor
negativ

3

Middels
negativ

1

Middels
negativ

1

Sv. stor
negativ

2

Stor
negativ

1

Middels
negativ

Noe
negativ

NATURRESSU
RSER

Middels
negativ

4

Noe
negativ

1

Noe
negativ

2

Middels
negativ

3

Noe
negativ

2

Noe
negativ

1

Noe
negativ

1

Noe
negativ

2

Middels
negativ

Noe
negativ

SAMLET
IKKE-

PRISSATT

Svært stor
negativ

Middels
negativ

Stor
negativ

Svært stor
negativ

Middels
negativ

Middels
negativ

Svært stor
negativ

Middels
negativ

Middels
negativ

Noe
negativ

Rangering 4 1 2 3 2 1 2 1 2 1

I kombinasjon
med

BC – CD
Sør

BC – CD
Sør

BC – CD
Sør

BC – CD
Sør

AB Nord
– CD
Sør

AB Nord
– CD
Sør

AB Nord
– BC

AB Nord
– BC

AB Nord
– BC-CD

Sør

AB Nord
– BC-CD

Sør

AB Nord
– BC-CD

Sør

TRAFIKANTN
YTTE 7 370 7 510 7 030 6 470 7 370 7 430 6750 7 370 8 040 8 010 7 470

INV.KOSTNAD 1 970 2 130 2 330 2 110 2 070 2 020 2 690 2 770 510 290 220

NETTO NYTTE 880 750 70 -240 880 1 000 570 880 1 210 1 390 850

NN PR.
BUDSJETTKR

ONE
0,14 0,12 0,01 -0,04 0,14 0,17 0,10 0,14 0,19 0,22 0,13

SAMLET
PRISSATT

1 2 3 4 2 1 2 1 2 1 3

SAMFUNNSØ
KONOMISK
ANALYSE

2 1 2 4 2 1 2 1 2 1 3
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5 Oversikt over høringsdokumenter
Planforslaget består av følgende hoveddokumenter:

1. Planbeskrivelse
2. Reguleringsbestemmelser for hver kommune
3. Plankart (MA01, MA02, LI01-LI05, LY01 og LY02)
4. KU Hovedrapport
5. KU Sammenligningsrapport
6. ROS-analyse

Planforslaget består av følgende underlagsdokumenter:

7. KU Fagrapport Landskapsbilde
8. KU Fagrapport Friluftsliv / by- og bygdeliv
9. KU Fagrapport Naturmangfold
10. KU Fagrapport Kulturarv
11. KU Fagrapport Naturressurser
12. KU Fagrapport Prissatte konsekvenser
13. KU Fagrapport Trafikale konsekvenser
14. KU Fagrapport Støy
15. KU Fagrapport Luftforurensning
16. KU Fagrapport Klimagassutslipp
17. KU Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse
18. KU Tilleggsutredning Drikkevann
19. KU Tilleggsutredning E39 med ny vei til Spangereid
20. Estetisk veileder for E39 Mandal – Lyngdal øst
21. YM-plan
22. Oppsummering av merknader
23. Kopi av innkomne merknader til varsling av planoppstart og forslag til planprogram


