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Forord 

På oppdrag fra Nye Veier AS har Sweco Norge AS utarbeidet en reguleringsplan for ny motorvei 

(E39) mellom Mandal og Lyngdal. Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som gir best 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nye E39 Mandal – Lyngdal øst har en lengde på ca. 25,1 km, 

fra Mandalselva til Herdal i Lyngdal kommune, og planlegges som firefelts motorvei med farts-

grense 110 km/t.   

Tekniske fagrapporter er utarbeidet for fagene: Vei, VA, Konstruksjon, Geoteknikk, Ingeniørgeo-

logi, Anleggsgjennomføring, Støy, Luft, Hydrologi, ROS/SHA, Elektro, Trafikk og Tunnel. 

Denne fagrapporten omhandler vei og gjelder for Lyngdal kommune. 
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1 Sammendrag 

1.1 Innledning 

Sweco utarbeider på oppdrag fra Nye Veier AS detaljreguleringsplan for E39 Mandal – Lyngdal 

øst. Nåværende E39 mellom Kristiansand og Stavanger er om lag 208 km lang og har ikke god 

nok standard i henhold til dagens trafikkmengde og trafikkavvikling. Det er høy årsdøgntra-

fikk (ÅDT) og mange trafikkulykker på strekningen. Dette er bakgrunnen for at nåværende E39 skal 

erstattes med ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Ny motorvei vil gi ve-

sentlig kortere reisetid for brukere, og dermed knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles 

bo- og arbeidsmarked. 

 

Planområdet er om lag 25 kilometer og strekker seg fra Mandalselva i Lindesnes kommune til Her-

dal i Lyngdal kommune (Feil! Fant ikke referansekilden.). Det ligger nord for nåværende E39 og 

går hovedsakelig gjennom naturområder.  

 

 

Figur 1.1 Oversiktskart over prosjektområdet. Mandalselva til høyre og Herdal til venstre. 
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Fagrapport Vei omhandler vegsystemet i Lyngdal kommune som vist på figur 1.2.   

 

Figur 1.2 Strekning oversikt i Lyngdal kommune 

1.2 Bakgrunn og formål med prosjektet 

Strekningen Mandal – Lyngdal øst fordeler seg over to kommuner i Agder fylke, Lindesnes- og 

Lyngdal kommune. Det er kommunene som er planmyndighet i denne plansaken og det er inngått 

planavtale mellom Nye Veier og den enkelte kommune om å utarbeide reguleringsplanen. 

På strekningen E39 mellom Mandal – Lyngdal øst har Statens vegvesen tidligere utarbeidet to 

kommunedelplaner, i tilegg til disse er det utarbeidet en områderegulering av Nye Veier.   

• Kommundelplan Dølebro – Livold er vedtatt 18.06.2015 av Mandal bystyre og 25.06.2015. 

av Lindesnes kommunestyre. 

• Kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal 

kommune, den er vedtatt 20.10.2016 i begge kommunestyrene. 

• Områderegulering Mandal Øst – Lyngdal vedtatt av Lyngdal kommune 26.03.2020 og Lin-

desnes kommune 23.04.2020 

Nye Veier overtok 02.11.2016 ansvaret for arbeidet med planlegging, bygging, drift og vedlikehold 

for denne strekningen. Nye Veier ønsker å utrede et alternativ til vedtatt kommunedelplan med 

tanke på å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet. Kortere kjøretid, reduserte 

utbyggingskostnader og reduserte negative konsekvenser for ikke-prissatte verdier vil være ve-

sentlige virkemidler i dette arbeidet. Den alternative veikorridoren vil over store strekninger gå nord 

for dagens E39 og vedtatte kommunedelplaner. 
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1.3 Sammendrag Vei 

Planområdet strekker seg fra Mandalkrysset i Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. 

Planområdet omfatter det totale området som er direkte knyttet til tiltaket.  

Regulerinsplanen kobler seg til Mandalskrysset i øst og Herdalskrysset i vest. Ny E39 er på den 

aktuelle strekningen utredet med to planskilte kryss. Disse ligger i Lindesnes kommune. Det østlige 

krysset er vurdert ved Blørstad med tilførselsvei til Tredal. Det vestlige krysset er plassert mellom 

Banken og Østre Stiland med tilførselsvei til Udland.  

I forbindelse med regulering av ny E39 ved Optedal i Lyngdal kommune, så er nåværende E39 

omlagt over en strekning på ca. 850 meter. Omlagt eksisterende E39 ved Optedal er dimensjonert 

etter Hø1.  Nåværende E39 er skiltet med fartsgrense 70 km/t ved omlagt strekning. 

Ved Flaten er den kommunale veien opp til Flaten omlagt i forbindelse med kryssing av ny E39. 

I forbindelse med bygging av Herdalskrysset, så vil dagens adkomstvei til Knuten som ligger på 

nordsiden av Herdalskrysset bli erstattet med en ny adkomstvei fra Opsalveien. Veien kobler seg 

til Fv 4062 nord til Vollan og følger en eksisterende postveg fra profil ca 170 

 

Figur 1-1 Oversiktstegning av ny E39 ved påkobling til Herdal, samt omlegging av eksisterende E39 
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1.3.1 Sammendrag premissgivende forutsetninger: 

Normalprofilet for korridorene som er utredet er basert på  dimensjoneringsklasse H3 for motorvei 

med fartsgrense 110 km/t. Parameterne for linjeføring inntil og over bruer er øket med 50 % iht. 

krav i håndbøkene. 

I henhold til dimensjoneringsklasse H3 skal ny E39 planlegges som 4-feltsvei med 3,5m brede 

kjørefelt, ytre skulder på 2,75 m, indre skulder på 0,75 m og midtdeler på 2,0m med fartsgrense 

110 km/t. Dette gir total veibredde på 23 meter. Strekningen utgjør ca. 25,1 km med ny firefelts 

E39. 

Grøfteprofilet er utformet i henhold til håndbok N101 Rekkverk og veiens sideområder og håndbok 

N200 Veibygging. I forbindelse med OV-håndtering er grøftene utvidet for å ivareta ulike prinsipper 

for OV-håndtering. Det vises til fagrapport for VA. 

Terrenget i planområdet er utfordrende med hensyn til å plassere en 4-felts vei med stiv kurvatur. 

De fleste landskapsformene går på tvers av de alternative veikorridorene, noe som har resultert i 

behov for en del bruer og tunneler. 

Alle tunnelene mellom Mandalskrysset og Herdalskrysset får to atskilte løp, ett for hver kjøreret-

ning. Normalt benyttes tunnelprofil 2 x T10,5, med 3,5 m bredde på kjørefelt som for vei i dagen. 

For Lyngdal kommune vil dette gjelde Eikeråsheiatunnelen som starter i Lindesnes kommune ved 

Haugdal og ender ved Lene i Lyngdal kommune. 

Som en del av dette planarbeidet er det utført et quantmsøk i forhold til mulige alternative korridorer 

gjennom planområdet i forhold til områdereguleringsplanen. Resultatet av dette arbeidet er doku-

mentert i arbedsnotat knyttet til Quantm-søk.  
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2 Rammer for utredningen 

2.1 Definisjon av fagtema 

Ny E39 fra Mandal til Lyngdal er planlagt under følgende forutsetninger:  

Normalprofilet for korridorene som er utredet er basert på dimensjoneringsklasse H3 for motorvei 

med fartsgrense 110 km/t.  

Strekningen utgjør ca. 25,1 km med ny E39. I tillegg omfatter strekningen kryssområder med tilhø-

rende tilførselsveier. Terrenget i planområdet er utfordrende med hensyn til å plassere en 4-felts 

vei med stiv kurvatur.  De fleste landskapsformene går på tvers av de alternative veikorridorene, 

noe som har resultert i en del bruer og tunneler.  

Den geometriske linjeføringen er et samarbeid mellom vei, landskap, konstruksjon og ytre miljø og 

tilstreber å ivareta tverrfaglighet på en best mulig måte. Det er lagt vekt på en god romkurve og en 

horisontal- og vertikalkurvatur som reduserer siktutvidelser, samt å redusere terrenginngrep og å 

oppnå en god massebalanse.  

Veg Funksjon Håndbok Fartsgrense ÅDT etter 20 

år (År 2046) 

ÅDT 

tunge 

Veg-

klasse 

Trafikk-

gruppe 

E39 Hovedveg Hb N100 

(2019) 

110 km/t  15000 / 

14000 

 

20 % 

 

H3 E 

Eksisterende 

E39 

Lokal veg 

(Omklassi-

fisering) 

Hb N100 

(2019) 

70 km/t i nå-

værende E39 

strekning 

1500 / 2500 10 % Hø1 B / A 

Veg til Flaten Kommunal 

veg 

Kommunal 

vegnorm 

-   - - A1 A  

Veg til Knuten Landbruks-

veg 

Lanbrukveg 

nomalen 

- - - Klasse 7 A 

Driftsveg 

rensebasseng 

Driftsveg Lanbrukveg 

nomalen 

- - - Klasse 3 A 

Tabell 2-1 Standardklasser og trafikkgrunnlag 
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2.2 Dimensjoneringsforutsetninger for hovedlinjen 

2.2.1 Vei i dagen 

I henhold til dimensjoneringsklasse H3 skal ny E39 planlegges som 4-feltsvei med 3,5m brede 

kjørefelt, ytre skulder på 2,75 m, indre skulder på 0,75 m og midtdeler på 2,0m med fartsgrense 

110 km/t.  Dette gir total veibredde på 23 meter.  Grøfteprofilet er utformet i henhold til håndbok 

N101 Rekkverk og veiens sideområder og håndbok N200 Veibygging. 

 

Figur 2-1 Snitt fra modell veg i dagen Lene – Herdal 

Dimensjoneringsklasse H3 (N100) 

 

Figur 2-2 Dimensjoneringsklasse H3 (N100) 
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Figur 2-3 Normalprofil ny E39 basert på H3 dimensjoneringsklasse 

 

Figur 2-4 Planutsnitt Eikeråsheieatunnel 

  

 

Figur 2-5 Lengdeprofil Eikeråsheiatunnel 
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Figur 2-6 Planutsnitt Eikeråsheiatunnel - Herdal 

 

 

Figur 2-7 Lengdeprofil Eikeråsheiatunnel - Herdal 
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Dimensjonerende parameter H3 

Vegklasse 
H3 – Delstrekning Haugdal - 

Herdal 

Kjørefeltbredde 3,5 m 

Indre skulder 0,75  

Ytre skulder 2,75 m  

Midtdeler 2,0 m 

Rekkverksrom 1,00 m 

Min horisontalkurvatur 800 m 

Min horisontalkurvatur (på bru) 1200 m 

Min vertikalkurvatur (høybrekk) 11000 m 

Min vertikalkurvatur (lavbrekk) 3700 m 

Maks Stigning (veg i dagen) 5 % 

Resulterende fall Min 2 %, maks 9 % 

Overhøyde 3-7,5 % 

Stoppsikt (veg i dagen og tunnel < 500 
m) 

227 m (-20 m reduksjon mak-
simal stigning, +26 m maksi-

malt fall) 

Tverrfallsendring (klotoidelengder) ho-
vedveg (10 km/t fartstillegg + 5km/t 
fartsprofiltillegg) 

12 m/ prosentendring 

Fjellskjæring 10:1 

Jordskjæring 1:2 

Fylling 1:5 

Fylling med rekkverk 1:2  

Sikkerhetsavstand 10 m 

Avstand mellom kryss Min 5 km 

Tabell 2-2 Geometrisk utforming H3 
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2.3 Dimensjoneringsforutsetninger for omlagt E39 ved Optedal 

Den omlagte E39 legges i stigning og på delvis fylling opp fra krysset ved Kinnungslandsveien. 

Veien ligger videre i en større ensidig skjæring på sørsiden og østover langs ny E39.  

Ved Faunapassasjen sørøst for Myran legges både den omlagte E39 og Ny E39 i en felles fua-

napassasje (kulvert) med en midtvegg mellom veiene.  

Det er lagt til grunn veiklasse Hø1 for den omlagte E39. Trafikkmengden på den omlagte E39 

(Mandalsveien) blir på ca. 1000 i ÅDT hvis tilfartsveien mellom Stilandkrysset og Udland bygges. 

Hvis tilfartsveien mellom Stilandkrysset og Udland ikke bygges, så vil ÅDT ligge på ca. 2500 på 

den omlagte E39. 

 

Figur 2-8 Snitt fra modell med omlegging av nåværende E39 og ny E39 

 

 

Figur 2-9 Dimensjoneringsklasse Hø1 (N100) 
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Figur 2-10 Normalprofil omlagt E39 - Dimensjoneringsklasse Hø1 

 

 

Figur 2-11 Planutsnitt omlagt nåværende E39 Pr. 0-750 

 

 

Figur 2-12 Planutsnitt omlagt nåværende E39 PR. 750-1375 
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Figur 2-13 Lengdeprofil omlagt nåværende E39 
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Dimensjonerende parameter Hø1 

Vegklasse Hø1 Optedal – omlagt E39 

Kjørefeltbredde 3,0 m 

Skulderbredde 0,75 m  

Rekkverksrom 1,00 m 

Min horisontalkurvatur 225 m 

Min horisontalkurvatur (på bru) 337,5 m 

Min vertikalkurvatur (høybrekk) 2300 m 

Min vertikalkurvatur (lavbrekk) 1000 m 

Maks Stigning (veg i dagen) 8 % 

Resulterende fall Min 2 %, maks 11,3 % 

Overhøyde 3-8 % 

Stoppsikt (veg i dagen og tunnel < 500 m) 
105 m (-10 m reduksjon maksimal stigning, +15 

m maksimalt fall) 

Tverrfallsendring (klotoidelengder) hovedveg (0 km/t fartstillegg + 
5km/t fartsprofiltillegg) 

12 m/ prosentendring 

Typisk grøft 1,5 m + 0,6 m + 1,7 m 

Fjellskjæring 10:1 

Jordskjæring 1:2 

Fylling 1:5 

Fylling med rekkverk 1:2  

Sikkerhetsavstand 6m (ÅDT mellom 1500-2500) 

Tabell 2-3 Geometrisk utforming H3 
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2.4 Dimensjoneringsforutsetninger for øvrige veier 

2.4.1 Kommunal veg Flaten 

Ved Flaten er det en kommunal vei som skal omlegges og som skal krysse under E39 med en 

kulvert. Den kommunal veien starter ved nåværende E39 og legges om i forbindelse med kryssing 

av ny E39 og kobles mot dagens vei på nordsiden av ny E39. Veien faller i lengderetningfra nåvæ-

rende E39 med en stigning på 4,85 % for å krysse ny E39 under med tilstrekkelig fri høyde. Det er 

prosjektert et lavpunkt på sørsiden av kulvert og veien stiger opp først med 1,15 % gjennom kul-

verten og kobles til nåværende kommunal vei på nordsiden av ny E39. Dagens kommunale vei har 

en stigning på 12,6 % på strekningen hvor den omlagte veien kobles til.  

 

Figur 2-14 Kommunal vei ved Flaten 
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Figur 2-15 Normalprofil adkomstvei A1 

 

Figur 2-16 Planutsnitt Flaten 

 

Figur 2-17 Lengdeprofil Flaten 
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Dimensjonerende parameter for adkomstvei A1 (Kommunal veinorm) 

Vegklasse Adkomstveg A1 

Fartsgrense  30 km/t 

Asfaltbredde 4 m 

Skulderbredde 0,25 m  

Rekkverksrom Min 0,70 m 

Min horisontalkurvatur 20 m 

Min vertikalkurvatur (høybrekk) 350 m 

Min vertikalkurvatur (lavbrekk) 150 m 

Maks Stigning (veg i dagen) 8 % 

Resulterende fall Min 2 %, maks 11,3 % 

Overhøyde 2-5 % 

Stoppsikt 20 m 

Typisk grøft Fanggrøft 0,8 + 0,5 

Fjellskjæring 10:1 

Jordskjæring 1:2 

Fylling 1:1,5 

Fylling med rekkverk 1:1,5  

Maks tigning I kryss  6 % 

Tabell 2-4 Geometrisk utforming A1 adkomstvei 

2.4.2 Adkomstvei til Knuten 

I forbindelse med bygging av Herdalskrysset, så vil dagens adkomstvei til Knuten som ligger på 

nordsiden av Herdalskrysset bli erstattet med en ny adkomstvei fra Opsalveien. Veien kobler seg 

til Fv 4062 nord til Vollan og følger en eksisterende postveg fra profil ca 170. Vegen stiger opp fra 

Fv 4062 med 11,29 % og etter å komme til høyeste punkt synker ned med stigninger som varierer 

mellom 0,52 og 11,68 %. Adkomstveien til Knuten dimensjoneres som en landbruksvei kl. 7.  
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Figur 2-18 Adkomstvei til Knuten 

 

Figur 2-19 Normalprofil landbruksvei klasse 7 

 

Figur 2-20 Planutsnitt Knuten 



FAGRAPPORT VEI 

 

  

 

 

Side 22 av 36 
 

 

 

Figur 2-21 Lengdeprofil Knuten 

Dimensjonerende parameter Landbruksvei klasse 7 

Vegklasse Landbruksvei klasse 7 

Vegbredde  Min 3,5 m 

Min horisontalkurvatur 10 m 

Min vertikalkurvatur 50 m 

Breddeutvidelser (fyllinger) I fyllinger over 2 m, målt fra veikant skal veibredden utvides med 0,5 m. 

Breddeutvidelser (kurver) 

• Kurveradius 10 - 14 m: Veibredde 6,0 m  

• Kurveradius 15 - 19 m: Veibredde 5,0 m 

• Kurveradius 20 - 29 m: Veibredde 4,5 m 

• Kurveradius 30 - 39 m: Veibredde 4,0 m 

Grøft 
Grøftedybden skal der grøft er nødvendig være minimum 20 cm dypere enn pla-

num og ha en bunnbredde på minimum 30 cm 

Stigning 

Maksimal stigning i lassretningen, dvs. motkjøring med tømmerlass, skal ikke over-

stige 15 % for land-brukstraktor og 20 % for lastetraktor. Maksimal stignin i returret-

ningen, dvs. den retningen det normalt kjøres uten lass, skal ikke overstige 30 %. 

Tabell 2-5 Geometrisk utforming av landbruksvei klasse 7 
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2.4.3 Driftsvei sedimenteringsbasseng 

Det etableres en driftsvei på sørsiden av kulverten ved Flaten som går østover langs fyllingen på 

ny E39 mot Lene bru hvor det etabeleres et sedimenteringsbasseng. Det skal være en adkomst-

mulighet for blant annet en slambil og adkomst til et teknisk bygg. Driftsveien følger fyllingen for ny 

E39 på en delstrekning med stigning på 12 % og fall mot sedimenteringsbassenget for å unngå 

store fjellskjæringer. Driftsveien dimensjoneres som landbruksvei kl. 3 

 

Figur 2-22 Driftsvei til sedimenteringsbasseng 

 

Figur 2-23 Normalprofil driftsvei - landbruksvei klasse 3 

 

Figur 2-24 Planutsnitt driftsveg 
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Figur 2-25 Lengdeprofil driftsvei 

Dimensjonerende parameter landbruksvei klasse 3 

Vegklasse Landbruksveg klasse 3 

Vegbredde  Min 4 m 

Min horisontalkurvatur 10 m 

Min vertikalkurvatur 
200 m høybrekk 

100 m lavbrekk 

Breddeutvidelser (fyllinger) I fyllinger over 2 m, målt fra veikant skal veibredden utvides med 0,5 m. 

Breddeutvidelser (kurver) 

 

Grøft 
Grøftedybden skal der grøft er nødvendig være minimum 20 cm dypere 

enn planum og ha en bunnbredde på minimum 30 cm 

Stigning 

Maksimal stigning i lassretningen, dvs. motkjøring med tømmerlass, skal 
normalt ikke overstige 10 %. Over korte rette strekninger inntil 60 m 
lengde, kan stigningen i lassretningen økes til 12 %. Maksimal stigning i 
returretningen, dvs. den retningen det normalt kjøres uten tømmerlass, 
skal ikke overstige 12%. 

Tabell 2-6 Geometrisk utforming landbruksvei klasse 3 

2.5 Trafikkdata 

ÅDT på både nåværende og ny E39 varierer basert på utbygging av tilførselsvei ved Udland: 
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Figur 2-26 Viser anslått ÅDT for E39 og relevante sideveier i år 2050 ved utbygging av tilfartsveg til Udland 

 

Figur 2-27 Trafikk på veinett med kryss i Tredal i  2046 
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2.6 Bruer 

Linjeføringen inntil og over bruer skal vurderes både med hensyn til trafikksikkerhet og estetikk. 

Minimumskravet til horisontalkurveradius skal økes med 50 % over brua. Det skal i tillegg kontrol-

leres at siktkravet oppfylles og at ikke brurekkverket hindrer sikt. Ved 110 km/t har vi da en hori-

sontal minimumskurvatur  RhminBru = 1200 m. 

Lene bru er prosjektert med en rettlinjet horisontalgeometrien og en vertikalkurve på 6000 meter. 

Veien stiger med 2%.  

 

Figur 2-28 Lenebru 

Optedal bru er prosjektert med en horisontalradius på 3000 meter og en vertikalkurve på 17500 

meter. 

 

Figur 2-29 Optedalbru 

For ytterligere informasjon om konstruksjoner henvises til fagrapport konstruksjon. 



FAGRAPPORT VEI 

 

  

 

 

Side 27 av 36 
 

 

2.7 Tunnel - Eikeråsheiatunnelen 

Alle tunnelene får to atskilte løp, ett for hvert kjøreretning.  Normalt benyttes tunnelprofil 2 x T10,5, 

med 3,5 m bredde på kjørefelt som for vei i dagen.  Tunnelen ligger med ca. 4,8 % lengdefall mot 

Lene 

Tunnel for delstrekningen Haugdal – Lene–Lyndgdal kommune strekning 

Objekt 
Lengde eksl. 

portal, m ÅDT Hastighet Veiklasse 
Tunnel 
klasse Tunnelprofil 

Eikeråsheiatunnelen 3011 15000 / 14000 110 km/t H3 E 2xT10,5 

Tabell 2-7 Tunnelklasse og trafikkmengde 

 

Figur 2-30 Normalprofil tunnel 

Minste avstand/minimum bergpilar mellom tunnelløpene er 10 m med unntak mot tunnelportaler 

der det kan bli noe innsnevring av avstand mellom tunnelløpene. 
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Figur 2-31 Tunnekprofil T10,5 (N100) 

 

Tunnelklasse E, ÅDT>12000, 4 felt, to løp 

 

Figur 2-32 Tunnelklasse E iht. lengde og ÅDT (N500) 
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Figur 2-33 Sikkerhetsnivå i tunell - Tunnellklasse E (N500) 

Tunnelklasse: 

 

Figur 2-34 Havarinisjer, nødstasjoner og tverrforbindelser - Tunnelklasse E (N500) 
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Havarinisjer: 

 

Figur 2-35 Havarinisjer utforming (N500) 

I forbindelse med Eikeråsheiatunnelen, så etableres det stopplommer vest for portalområdet i til-

legg til vekslingsfelt. 

 

Figur 2-36 Eksempel på vekslingsfelt og stopplomme i forbindelse med tunnel 
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Figur 2-37 Vekslingsfelt utforming og etablering av bom (R311) 

2.8 Herdalskrysset 

Parsellen E39 Mandal – Lyngdal øst (Herdal) kobles til Herdalskrysset i vest som er en del av 

naboparsellen E39 Herdal - Røyskår C2. Reguleringsplanen for Herdal – Røyskår ble godkjent i 

2020 og det er regulert inn et nytt kryss i forhold til områdereguleringen. Ny E39 Mandal – Lyngdal 

øst (Herdal) kobler seg til ca. pr. 25105 fra tidligere grunnlag fra områdereguleringsplanen og det 

er gjort tilpasninger for sammenkobling til Herdalskrysset. 

Herdalskrysset som er regulert er trukket noe sørover i forhold til det som lå til grunn i områderegu-

leringen. E39 Mandal – Lyngdal øst er avsluttet i pr. 25140 og det er gjort tilpasninger for aksele-

rasjons- og retardasjonsfelt i forhold til rampene for den østlige delen av Herdalskrysset. 

Det planskilte krysset er prosjektert med akselerasjon- og retardasjonsfelt tilpasset 110 km/t og 

minimum 70 km/t der rampene går over i aks./ retardasjonsfelt. Dimensjonerende kjøretøy for 

kryssområdene er modulvogntog (MVT). 

Akselerasjonsfelt: 

• Akselerasjonsstrekning 247 meter (L1) 

• Overgangsstrekning 60 meter (L2) 

 

Figur 2-38 Akselerasjonsfelt utforming (N100) 

Retardasjonsfelt:  

• Overgangstrekning 60 meter (L2) 

• Retardasjonsstrekning 148 meter (L1)  
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Figur 2-39 Utforming av retardasjonsfelt (N100) 

2.8.1 Stopplommer 

Stopplommer er plassert i forbindelse med tunnelportaler og bruer og utformes iht. Håndbok N100 

 

Figur 2-40 Stopplomme utforming (N100) 

2.9 Grøfter 

Veibygging gjennom terreng med kontinuerlig vekslende bergskjæringer og fyllinger er utfordrende 

for vannhåndteringen. I tillegg gjør topografien og hensynet på de sårbare resipientene/vassdra-

gene i nærheten av veglinjen det ekstra krevende. Det anbefales at det i denne fasen planlegges 

for å ta hånd om det forurensede veiovervannet på en kontrollert og forutsigbar måte med trygg 

flomavrenning til nøye utvalgte vassdrag/resipienter i samarbeid med Miljø og Hydrologi. Grense-

verdiene er satt utfra sårbarhet i de ulike vannforekomstene. Med den kunnskapen vi d.d. besitter 

om reguleringsområdet er det avgjørende å ha kontroll på oppsamlingen av veiovervannet, at det 

blir tilstrekkelig renset ihht. kravene og at avrenningen ikke medfører flomskader på bebyggelse, 

landbruk og infrastruktur nedstrøms planområdet. Tillatelse til direkte avrenning på terreng må hel-

ler for enkelte områder komme som en bonus senere ifm. detaljprosjektering. 
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Detaljreguleringen legger til grunn en kombinasjon av åpen overvannshåndtering med lokale ren-

setiltak i sidegrøfter som bidrar til robusthet og åpner for fleksibilitet og endringer i neste planfase, 

i størst mulig grad. 

Det henvises til fagrapport VA for flere detaljer om grøft utforming og OV-håndtering. 

2.10 Fravik 

Oversikt over fravik som det må søkes om: 

Veg Funksjon / 

Vegklasse 

Håndbok Type krav Krav som gjelder Profil Tillegg info 

Omlegging av 

nåværende 

E39  

Lokal veg / 

Hø1 

Hb N100 

(2019) 

Bør krav  Min resulterende 

fall 2% 

Ca. 211 

 

Resulterende fall min er 

1,72% og er mindre enn 

2% i ca. 14 meter 

Omlegging av 

nåværende 

E39  

Lokal veg / 

Hø1 

Hb N100 

(2019) 

Bør krav  Min resulterende 

fall 2% 

Ca. 393 

 

Resulterende fall min er 

1,50% og er mindre enn 

2% i ca. 27 meter  

Omlegging av 

nåværende 

E39  

Lokal veg / 

Hø1 

Hb N100 

(2019) 

Bør krav  Min resulterende 

fall 2% 

Ca. 

1148 

 

Resulterende fall min er 

0,52 og er mindre enn 

2% i ca. 21 meter. Kon-

sekvens av kobling mot 

nåværende E39 

Tabell 2-8 Fravik oversikt 
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3 Beskrivelse av tiltaket – reguleringsfasen 

3.1 Haugdal (Eikeråsheiatunnelen) - Herdal 

Eikeråsheiatunnelen er en ca. 3 km lang tunnel mellom Haugdal og Lene. Østre potalområde ligger 

ved Haugdal og ligger i Lindesnes kommune. Vestre portalområdeligger ved Lene og ligger i Lyng-

dal kommune. Ca. 800 meter av tunnelen ligger i Lindesnes kommune og ca. 2200 m ligger i Lyng-

dal kommune. Tunnelen ligger med ca. 4,8 % lengdefall mot Lene.   

Tunnelprofil er 2x10.5. Krav til sikt i tunnel er de samme som for veg i dagen. Tunnelene ligger i 

tunnelklasse E, med krav til havarinisje hver 500 meter, og nødutgang hver 250 m. Det legges også 

inn 2 stopplommer, en i hver kjøreretning i tilknytning til tunnelportalene ved Haugdal og Lene. 

Tunnelen er forlenget ca. 500 m sammenlignet med områdereguleringen. Tunnelen går nå under 

Grummedal og avsluttes med en kortere fjellskjæring og portalområde ut mot Storevassbekken 

hvor det blir en brukryssing, Lene bru. Vest for Lene bru etableres det stopplommer og det etable-

res et vekslingsfelt for tunnelen. Vest for Lene bru er det anbefalt et lavbrekk i ca. pr.22750 før 

veien stiger med 4 % vestover mot Flaten. Veien ligger delvis i fjellskjæring og fylling på en strek-

ning mot Flaten.  

Ved Flaten ligger veien på en større fylling hvor det etableres en kulvert for en kryssende kommunal 

veg. Kommunal vegen starter ved nåværende E39 og legges om i forbindelse med kryssing av ny 

E39 og kobles mot dagens vei på nordsiden av ny E39.  

Det etableres en driftsvei på sørsiden av kulverten ved Flaten som går østover langs fyllingen på 

ny E39 mot Lene bru hvor det etabeleres et sedimenteringsbasseng. Det skal være en adkomst-

mulighet for blant annet en slambil og adkomst til teknisk bygg. 

Fra Flaten stiger veien med 4 % frem til et høybrekk ved ca. pr. 24425. Høybrekket blir liggende 

mellom en faunapassasje (kulvert) sørvest for Myran og ny Optedal bru. Optedal bru krysser over 

området sør for Loppeneset og Opsalveien før ny E39 ligger delvis på fylling og skjæring før på-

kobling mot Herdalskrysset. 

 

Figur 3-1 Ny E39 med omlagt eksisterende E39 parallelt i sørvest 
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Ny E39 krysser nåværende E39 (Mandalsveien) sør for Loppeneset. Ny E39 ligger med en mins-

tekurvatur på R=800 for å tilpasse terrenget ved Myran, i tillegg er linjen tilpasset for å inkludere 

både faunapassasje og gi rom for omlegging av eksisterende E39. Omleggingen av eksisterende 

E39 gir mulighet for en enklere anleggsfase, da nåværende E39 kan legges om før utbyggingen 

av ny E39. Den omlagte E39 legges om fra dagens kryss mellom Mandalsveien og Kinnungslands-

veien og ca. 800 meter østover langs ny E39 før den kobles til nåværende E39.  

Den omlagte E39 legges i stigning og på delvis fylling opp fra krysset ved Kinnungslandsveien. 

Veien ligger videre i en større ensidig skjæring på sørsiden og østover langs ny E39.  

Faunapasassjen sørøst for Myran vil være felles for både ny og omlagt E39, den etableres emd  

Ved Faunapassasjen sørøst for Myran legges både den omlagte E39 og Ny E39 i en felles fua-

napassasje (kulvert) med en midtvegg mellom veiene.  

Det er lagt til grunn veiklasse Hø1 for den omlagte E39. Trafikkmengden på den omlagte E39 

(Mandalsveien) blir på ca. 1500 i ÅDT hvis tilfartsveien mellom Stilandkrysset og Udland bygges. 

Hvis tilfartsveien mellom Stilandkrysset og Udland ikke bygges, så vil en ÅDT ligge på ca. 2500 på 

den omlagte E39.  

I forbindelse med bygging av Herdalskrysset, så vil dagens adkomstvei til Knuten som ligger på 

nordsiden av Herdalskrysset bli erstattet med en ny adkomstvei fra Opsalveien.  

Parsellen E39 Mandal – Lyngdal øst (Herdal) kobles til Herdalskrysset i vest som er en del av 

naboparsellen E39 Herdal - Røyskår C2. Reguleringsplanen for Herdal – Røyskår ble godkjent i 

2020 og det er regulert inn et nytt kryss i forhold til områdereguleringen. Ny E39 Mandal – Lyngdal 

øst (Herdal) kobler seg til ca. pr. 25105 fra tidligere grunnlag fra områdereguleringsplanen og det 

er gjort tilpasninger for sammenkobling til Herdalskrysset. 

Herdalskrysset som er regulert er trukket noe sørover i forhold til det som lå til grunn i områderegu-

leringen. E39 Mandal – Lyngdal øst er avsluttet i pr. 25140 og det er gjort tilpasninger for aksele-

rasjons- og retardasjonsfelt i forhold til rampene for den østlige delen av Herdalskrysset. 
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