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E39 Mandal – Lyngdal øst – Kunngjøring av igangsetting av planarbeid som
omfatter Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommune.
I samsvar med plan- og bygningslovens §§12-1, 12-8, 12-9 varsles det om igangsettelse av
planarbeid i forbindelse med områderegulering for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal
øst. Samtidig sendes planprogrammet ut på høring og legges ut på offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-9 og Forskrift om konsekvensutredning, etter
plan- og bygningsloven, § 6. Det vil bli krav om detaljregulering for hele strekningen.

Bilde 1 - Varslingsgrense for områdeplanen Mandal- Lyngdal øst. Kilde: Nye Veier/Sweco AS

Formål:
Nye Veier har satt i gang et planarbeid for å avklare korridor for framtidig E39 mellom
Mandal og Lyngdal øst på strekningen fra Mandalskrysset til Herdalen. Strekningen er på ca
30km og skal planlegges som 4-felts motorvei med fartsgrense 110km/t. Målet med
planarbeidet er å finne den veikorridoren som gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Veikorridorene skal konsekvensutredes etter plan- og bygningsloven § 4.2, ut fra utredningen
skal en komme med anbefalinger til videre planarbeid. Varslingsområdet omfatte flere
veikorridorer, og planområdet kan bli redusert etter konsekvensvurderingen er utført.
Forslagstiller:
Nye Veier har engasjert Sweco for å bistå i planarbeidet. Kontaktpersoner for informasjon om
planarbeidet:
Håkon Lohne
Karl Arne Hollingsholm
Sara M Sabelstrøm Øen
Prosjektleder

Rådgiver (Prosjektleder)

Nye Veier
479 72 727 (sentralbord)

Sweco
930 16 226

Rådgiver (fagansvarlig plan
og medvirkning)
Sweco
930 35 966

Det er inngått planavtaler på utarbeidelse av områderegulering mellom Nye Veier og Mandal,
Lindesnes og Lyngdal kommuner som er ansvarlig planmyndighet og skal fastsette
planprogrammet.
Planområdet:
De alternative veikorridorene, som skal utredes, går nord for dagens E39, med kryss ved
Mandal og Lyngdal. I tillegg utredes to kryssmuligheter i Lindesnes. Det er foretatt en tidlig
siling av trasevalg for å avgrense utredningsområde og varslingsgrensen, for mer informasjon
se vedlagt planprogram. I forbindelse med planarbeidet vil det bli utført nødvendig
oppmålingsarbeid, grunnundersøkelser og natur- og arkeologiske registreringer.
Gjeldende planer:
På strekningen E39 mellom Mandal – Lyngdal øst er det vedtatt to kommunedelplaner;
Kommunedelplan Dølebro – Livold og Kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i Lindesnes
kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune. Planarbeidet vil berøre kommunedelplan
for Mandalselva, vedtatt 19.09.2010. I tillegg vil den kunne berøre gjeldene reguleringsplaner
langs E39 ved Osestad i Lindesnes kommune; E39 Udeland – Osestad, vedtatt 11.02.2010, E39
Fardal – Osestad, vedtatt 13.11.2009 og en eldre reguleringsplan E18 Vigeland – Osestad
vedtatt 29.06.1995. I Lyngdal kommunen vil planarbeidet kunne berøre reguleringsplan E39
Lene – Trafikksikkerhet, vedtatt 17.09.2009.
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Nye Veier inviterer til åpne kontordager og folkemøter angående planarbeidet på E39 Mandal –
Lyngdal øst:
Mandal kommune:

17. oktober 2018. Åpen kontordag fra 10:00 til 16:00, i Buen kulturhus,
Havnegata 2 og åpent folkemøte fra 18:00- 21:00, i Bystyresalen, Ytre
Strandgate 25A.

Lindesnes kommune: 16.oktober 2018. Åpen kontordag fra 10:00 til 16:00 og åpent
folkemøte fra 18:00- 21:00, begge deler i kommunestyresalen,
Rådhusveien 9.
Lyngdal kommune:

18. oktober 2018. Åpen kontordag fra 10:00 til 16:00 i møterommet
Dagros og åpent folkemøte fra 18:00- 21:00 i kommunestyresalen,
Lyngdal Rådhus, Prost Birkelands gate 4.

Alle er velkommen innom for en prat med prosjektteamet i løpet av dagen, både under åpen
kontordag og folkemøtet. Under folkemøtet vil det gis en presentasjon av prosjektet samt
åpnes opp for spørsmål i plenum etterfulgt av mindre diskusjoner rundt temabord. Under
temabord-seansen vil du få anledning til å prate med fagfolkene i prosjektet om det du
måtte lure på.
Merknader til oppstartsmeldingen - områdeplan og planprogrammet:
Nye Veier ønsker god medvirkning og ber alle med innspill om å komme med disse så tidlig
som mulig i planarbeidet. Innspillene må sendes inn skriftlig:
-

via kartportalen DinE39: https://cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39

-

eller via e-post: E39ML@sweco.no

-

eller via post til Sweco Norge AS v/ Sara Øen, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo, Merk
innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst»

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 5. november
2018.
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Oppstart av planarbeid for å oppheve kommunedelplanene: I samsvar med plan og
bygningsloven §§ 11-12 og 11-17, varsles det samtidig om igangsetting av planarbeid for å
oppheve kommunedelplan Dølebro – Livold, vedtatt 18.06.2015 av Mandal bystyre og
25.06.2015 av Lindesnes kommunestyre og deler av kommunedelplan for ny E39 fra Fardal i
Lindesnes kommune til Vatlandstunnelen i Lyngdal kommune, vedtatt 20.10.2016, på
strekningen Fardal – Herdal. Kontaktpersoner for dette arbeidet er den enkelte kommune i
samarbeid med Nye Veier.
Merknader til oppstart av planarbeid for å oppheve kommunedelplanene: Merknader og
opplysninger som kan ha interesse for oppheving av kommunedelplan skal sendes innen
05.11.2018 til kontaktperson i hver kommunene. Nye Veier kan bidra med informasjon om
planarbeidet.
Håkon Lohne

Jonny Grundeland

Kjersti E. Skiple Verdal

Torhild Hessevik Eikeland

Prosjektleder

Saksbehandler

Saksbehandler

Saksbehandler

Nye Veier

Mandal kommune

Lindesnes kommune

Lyngdal kommune

479 72 727 (sentralbord)/

Fellespost@mandal.kommune.no

postmottak@lindesnes.

post@lyngdal.kommune.no

haakon.lohne@nyeveier.no

kommune.no

Informasjon om oppstarts meldinger:
Varsel om oppstart, planprogram og silingsrapport legges ut på tjenestetorget i Mandal
kommune, på servicekontoret i Lindesnes og Lyngdal kommune i høringsperioden. Det
samme materiale ligger i høringsperioden også ute på nettsidene til Nye Veier, Sweco og
kommunene.
Nye Veiers https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-soervest
•
•
Prosjektets hjemmeside: http://www.e39mandal-lyngdal.no
•
Mandal kommune https://www.mandal.kommune.no/politics-mandal/kunngjoringer-mandal
•
Lindesnes kommune http://www.lindesnes.kommune.no/
•
Lyngdal kommune http://www.lyngdal.kommune.no/
•
Sweco Norge http://www.sweco.no/nyheter/
Kunngjering om varsel om oppstart vil bli annonsert i avisene; Fædrelandsvennen, Lindesnes,

Lister 24 og Lyngdals Avis.
Med vennlig hilsen

Håkon Lohne, Prosjektleder, Nye Veier AS
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