
STATUS PROSJEKT E39 KRISTIANSAND - SANDNES

Anne Stine Johnson, utbyggingssjef Nye Veier AS



• Stortingsmelding 25-2014/2015 – På rett vei

• Planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige 
hovedveier 

• Helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av 
trafikksikre hovedveier 

• Styrke næringslivets konkurranseevne

• Mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport  

• Mer vei for pengene

Selskapets oppdrag



Nye Veier
bygger ut:

E6 Trøndelag

E6 Mjøsregionen

E18 Aust-Agder 
og Telemark

E39 Vest-Agder-
Rogaland



• Formell oppstart 1. januar 2016

• Hovedkontor på Tangen i Kristiansand

• Fullt ut statlig eid aksjeselskap

• Fem prosjektlokasjoner:

• Kristiansand (E39 Kristiansand-Sandnes)

• Arendal (E18 Grimstad-Dørdal)

• Bamble (E18Kolomoen-Bamble Tunneler)

• Hamar (E6 Mjøsregionen)

• Trondheim (E6 Trøndelag). 

• 135 ansatte per 1. januar 2018

• 530 km riksvei, hovedsakelig 4-felts motorvei 
med fartsgrense 110 km/t

• Finansiering: 150 mrd. over 20 år

Om Nye Veier AS



Utbyggingsområde E39.  Organisasjon  per 4. februar 2018
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Asbjørn Heieraas
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E39 Kontrakt A og C1
Utbyggingssjef

Harald Solvik

E39 Kontrakt B og C2
Utbyggingssjef
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Utbyggingssjef
Anne Stine Johnson
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NN
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SHA
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Controller
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E39-OMRÅDET ER DELT INN I FIRE PROSJEKTER OG I STØRRELSESORDEN 
SYV ENTREPRISER
Prosjekter og foreslåtte entrepriser E39

Prosjekter Lyngdal vest – Kristiansand vest
Ytre

Ringvei
Flekkefjord øst – Ålgård 

Lyngdal
vest –

Flekkefjord 
øst

Entrepriser
(Indikative)

Lyngdal
vest –

Flekkefjord 
øst

Ytre
Ringvei

Kristiansand 
vest – Mandal 

by

Mandal by –
Lyngdal vest

Egersund øst –
Ålgård 

Flekkefjord øst –
Egersund øst

Lengde, km 34,7 47,8 16,9 36,2 24,8 11,0

▪ Prosjekter knytter sammen bo og 
arbeidsmarkedsregioner 

▪ Store prosjekt for fleksibel 
entrepriseinndeling og effektiv 
regulering

Kilde: Nye Veier, Teamanalyse



Agder – Rogaland; Eggekartong-landskap



• Utdatert vei (som hovedferdselsåre)

• Svært ulykkesutsatt vei

• Høy tungbilandel (Hver 5. bil er tungbil)

• Store vinterdriftsproblemer

• ÅDT (årsdøgntrafikk) 4500-30000

• Ca 220 km

E39 Kristiansand –Ålgård



9

E39 Kristiansand – Ålgård (ca. 170 km) med ny firefelts vei 110 km/t

Arbeid med kommunedelplan pågårKommunedelplan vedtatt



E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest er prioritert

Reisetid redusert
fra 63 minutter
til 33 minutter

• 62 km ny 
firefelts vei med 
fartsgrense 110 
km/t er regulert.

• 21 km 
tunnel 
• 33 bruer 
• 39 km vei i 
dagen



Kontrakt A: Ny E39 Kristiansand vest – Mandal øst fartsgrense 110 km/t

Totalt 19 km firefelts motorvei 110 km/t
• 7 bruer 40-520 m
• 5 tunneler 370 – 4000 m
• 3 planfrie/store kryss
• En rekke konstruksjoner
• Byggestart høsten 2018 – ferdig ultimo 2022
• Kontraktens verdi: 3600 mill. kr eks. mva



E39 Kristiansand vest – Mandal øst (Kontrakt A): Grauthelleren - startpunktet for utbyggingen.



E39 Kristiansand vest – Mandal øst (Kontrakt A): Trysfjorden bru (Lengde 550 meter)



• Lansert i markedet 
desember 2017.
Integrert samhandling 
hvor entreprenør også 
skal stå for utarbeidelse 
av reguleringsplan.

• Strekning: 6 km firefelts 
vei 110 km/t, samt 6 km 
tofelts tilkomstvei 90 
km/t. 

• Anleggsstart desember 
2019 

• Ferdig sommeren 2022
• Kontraktsum: 1.450 mill. 

kr eks. mva (BMP)

Kontrakt B
Mandal øst – Mandal by

Illustrasjon

https://youtu.be/uuq-K_JcpDg


Ny korridor for kontrakt C: E39 Mandalselva – Herdal er varslet (rød linje)



• Oppstart av formell
planprosess

• Samarbeid med
lokale og overordnete
myndigheter

• Utarbeide
planprogram

• Detaljere traseen

• KU-Light (Vurdere konsekvenser for
både prissatte- og ikke-prissatte tema)

• Justering av KDP/Reguleringsplan

Videre prosess
Mandalselva -
Herdal



E39 Kristiansand vest – Lyngdal vest (62 km) 

Kontrakt C
(Mandalselva-Lyngdal vest)

Strekning: 37 km firefelts vei 110 km/t

Vurderes delt opp i to delkontrakter.

Stort fokus på undersøkelser og
planmessig forarbeid.

Spesielt krevende terreng/topografi gir
Estimert pris 300.000 kr (2017-kr) per
løpemeter vei.

Planlagt å lansere strekningen
i markedet 2019.

Planlagt byggestart vinteren 2022
Planlagt ferdig ultimo 2025



E39 Mandalselva – Lyngdal vest (Kontrakt C): Skofteland bru ved Audnaelva i Lindesnes.
Norges største seilingshøyde med klaring fra vannspeil til veibane på 135 meter.



Fremdrift kontrakt A, B (og C) samtidig utbygging utbygging



Statlig plan i regi Statens vegvesen. Planlegges 
for firefelts vei med fartsgrense 110 km/t.  

Planprogrammet har vært på høring. Avklaringer 
pågår på departementsnivå.

Forventet vedtak kommunedelplan/korridorvalg 
tidligst vinter 2018/2019.

Foreløpig SVV-begregning
prosjektkostnad til 30 milliarder kr. (2016)

Nye Veier er utålmodig etter å overta prosjektet. 

Utbyggingssjef for aktuell delstrekning tiltrådte1. 
februar 2017. Det foregår ytterligere 
oppbemanning.

Prosjektkontor under etablering
i området Forus innen våren 2018.

E39 Lyngdal – Ålgård (ca. 97 km)





Akselerert
gjennomføringsplan

krever etablering av to 
prosjektorganisasjoner.
Prosjektkontor åpnes

i Rogaland, Forus 
Administrert fra Kr.sand.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Ytre
Ringvei

Mandal Øst –
Mandal By

2

År

Egersund øst –
Ålgård

Flekkefjord øst–
Egersund øst

Entreprise

Kristiansand vest –
Mandal Øst

Lyngdal vest –
Flekkefjord øst

E39 PROSJEKTER :
AKSELERERT GJENNOMFØRINGSPLAN :

1

Flekkefjord 
øst –
Ålgård1

Kristian-
sand vest –
Lyngdal 
vest

Lyng. v. –
Flekk. ø.

Ytre ringvei

Plan

Bygg

Plan i SVV regi

Rigg

Verdianalyser mm.

1 20% kostnadsreduksjon forutsatt.   2 Plan om tidlig involvering pilot fra Mandal øst- Mandal By. Reg.plan utarbeides av Entreprenør.

Prosjekt

KILDE: Nye Veier, Teamanalyse

Mandal by –
Lyngdal vest

Indikativ 
kontraktsinngåelse



Ekstremvær skaper utfordringer

Ny vei må planlegges og dimensjoneres for å tåle fremtidens klimaendringer



Nye Veier bruker statens vegvesen håndbok N200 vegbygging som 
dimensjoneringsgrunnlag for overvannsanlegg



Ros-analyser avdekker risiko og synliggjør nødvendige tiltak



VA på veien. Hva snakker vi om? Hva trenger vi?

• Vannkulverter

• Overvannsledninger

• Drensledninger

• Vannledninger

• Kummer

• Rensedammer 

• Fordrøyningsbasseng

• Prosessrenseanlegg (prosessvann tunneldriving)



E39-prosjektet har stort 
fokus på at vårt arbeid skal 
utføres så skånsomt som 
mulig i forhold til 
miljøpåvirkning.

Prosjektet har et høyt 
ambisjonsnivå som 
gjenspesielt i alt planverk 
og prosedyrer.

Det er iverksatt betydelig 
med kartlegging for å sikre 
datagrunnlag før oppstart 
av anleggsarbeid.

E39 søker også aktivt 
kunnskap omkring 
mikroplast, og har høy 
fokus på dette inn mot 
spesielt installasjoner som 
krysser over både fjorder, 
innlandsvann og øvrige 
vannsystemer.

Høyt fokus på
ytre miljø (YM)

Rossevann drikkevannsanlegg – Kristiansand kommunes drikkevannskilde



Miljøkrav i lovverket og i

• reguleringsplan

• kontrakt 

• og andre ev. tillatelser, f. eks 
utslippstillatelse for 
byggeperioden, tiltak i vassdrag, 
tiltak i forurenset grunn…

Miljøtilstand i vannforekomstene skal 
opprettholdes – men kan gi midlertidige      
forurensninger i byggeperioden – NV 
stiller krav til tiltak for å minimere disse. 



Planeksempel: Rossevann drikkevannskilde

• Tillates ikke utslipp av veiovervann til 
nedbørfeltet

• Tillates ikke tiltak som kan medføre 
fare for forurensning av vannkilden

• Krav om samlet tiltaksplan bygge- og 
driftsperiode



Statistikk antyder at hver tredje prosjektkrone blir 
igjen i nærregionen i form av varer og tjenester.

Tallene blir høyere proporsjonalt med potensielle 
underentreprenører.

Disse synergiene kommer i tillegg selve 
kommunikasjonsaksene som får direkte 
innflytelse på bo- og arbeidsmarked.

Samfunnsoppdrag: Krav til entreprenør om 7 
prosent lærlinger.

Synergier for næringslivet



Takk for
oppmerksomheten


