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Detaljregulering for E39 Ytre ringvei i Kristiansand – Varsel om oppstart av planarbeid 
og høring av forslag til planprogram  
 
 
Innledning 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-9 varsles det med dette at Nye Veier 
AS har igangsatt arbeid med detaljregulering for E39 Ytre ringvei på strekingen Vige-
Grauthelleren i Kristiansand kommune. Veien vil koble seg på rv. 9 ved Dalane. 
Reguleringsplanarbeidet utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift om 
konsekvensutredninger §§ 6 b) og 8 a), og i den forbindelse sendes forslag til planprogram på 
høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart. Vi ønsker å høre dine 
innspill eller merknader som kan være relevant for prosjektet innen 31. mai 2021. 
 
Kristiansand kommune er planmyndighet og planen utarbeides i samsvar med plan- og 
bygningsloven § 12-3. Oppstart av planarbeidet er avklart med Kristiansand kommune. Nye 
Veier er forslagsstiller med Norconsult som fagkyndig.  
 
Bakgrunn 
Formålet med planarbeidet er å bygge en firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t rundt 
Kristiansand sentrum. E39 Ytre ringvei skal bidra til at transportkorridoren blir mer effektiv og 
mindre sårbar, og for å avlaste dagens hovedveisystem gjennom Kristiansand 
sentrum. Ringveien skal samtidig bidra til et mer effektivt og mindre sårbart stamveinett 
mellom Østlandet og Vestlandet. Planarbeidet skal avklare arealbruken innenfor planområdet 
og gi et formelt grunnlag for erverv av eiendommer. 
 

Det foreligger vedtatt kommunedelplan for E39 Ytre ringvei, utarbeidet av Statens vegvesen i 
2016. Nye Veier har overtatt prosjektet, og har som mål å øke den samfunnsøkonomiske 
lønnsomheten, samt trafikksikkerheten på veien.   
 
Det er redegjort nærmere for prosjektets bakgrunn, innhold, planprosess, utredningsbehov, 
fremdrift, m.m. i forslaget til planprogram. Dette er å finne på prosjektets nettside: 
ytreringvei.no.  
 
 
 



 

Nye Veier AS
Side 2

 
Avgrensing av planområdet 
Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet under og på vedlegg 1. og utgjør rundt 4 
400 daa. Det planlegges å bygge ca. 10 km firefelts motorvei innenfor dette området. Store 
deler av strekningen vil ligge i tunnel. De røde sonene i kartet viser områder der det vil kunne 
skje tiltak over bakken.  
 

 
 
Tilgang til planprogram og andre plandokumenter 
Forslag til planprogram og andre plandokumenter er tilgjengelig på ytreringvei.no, samt på 
hjemmesiden til Kristiansand kommune. 
 
På ytreringvei.no er det etablert en digital innbyggerdialog, der innbyggere enkelt kan 
komme med innspill til planarbeidet i en interaktiv kartløsning og se forslagene det jobbes 
med i reguleringsplanarbeidet. 
 
Frist for innspill 
Synspunkter, innspill eller opplysninger til planarbeidet og/eller til planprogram kan sendes 
skriftlig innen mandag 31. mai 2021:  
 

 Altinn (for de som er varslet via Altinn) 
 Innbyggerdialog: Link til denne på ytreringvei.no 
 E-post: nyeveier@ytreringvei.no  
 Post: Norconsult v/ Sara Sabelstrøm Øen, Postboks 626, 1303 Sandvika 

 



 

Nye Veier AS
Side 3

Uttalelser til plansaken vil følge i sin helhet til politisk behandling og innspillene vil være 
offentlige dokumenter. 
 
Medvirkning og møter 
Det vil bli avholdt åpent folkemøte torsdag 20. mai 2021 og åpen kontordag tirsdag 25. 
mai 2021. Møtene vil avholdes digitalt pga. smittevernhensyn. Link til digitalt folkemøte og 
informasjon om åpen kontordag vil offentliggjøres på ytreringvei.no. 
 
Det vil også avholdes dialogmøter for grunneiere og naboer i områdene:  

- Vige, tirsdag 11. mai kl. 19-20 
- Dalane, tirsdag 18. mai kl. 19-20 
- Grauthelleren, onsdag 19. mai kl. 19-20 

 
For påmelding til dialogmøte sender du e-post med navn og hvilken oppsatt dato du ønsker 
å delta til nyeveier@ytreringvei.no.  
 
For mer informasjon om de åpne møtene se Viktige datoer og Arrangementer på 
ytreringvei.no. 
 
Spørsmål 
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til: 
 
Sara Sabelstrøm Øen 
Rådgiver plan 
Tlf: 930 35 966 

Thomas Kaaløy Jensen 
Planprosessleder 
Tlf: 900 66 525 

 
 
Med vennlig hilsen Nye Veier AS 
 
Thomas Kaaløy Jensen 
Planprosessleder 
 
 
Vedlegg (finnes på ytreringvei.no) 
 

1. Kart med planavgrensning 
2. Forslag til planprogram 
3. Silingsnotat (vedlegg til planprogram) 
4. Referat fra planoppstartsmøte med Kristiansand kommune 
5. Planinitiativ innsendt kommunen 

 


