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Forord 

Nye Veier har satt i gang et planarbeid for å avklare korridor for framtidig E39 mellom Mandal og 

Lyngdal øst på strekningen Mandalskrysset - Herdal. Målet med planarbeidet er å finne den vei-

korridoren som gir mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Veitiltaket er utredningspliktig i henhold 

til forskrift om konsekvensutredninger.  

Denne rapporten beskriver virkningene som veitiltaket vil gi for naturressurser. 

Konsekvensutredninger skal avklare eksisterende miljø- og samfunnsverdier og sikre at det blir tatt 

hensyn til disse når tiltaket planlegges. Utredningen er utført på et overordnet plannivå og besvarer 

overordnede problemstillinger ved hvert tema. Senere detaljprosjektering kan dermed avdekke 

konsekvenser ved tiltaket som ikke er behandlet på dette plannivået. Det utredede tiltaket kan også 

endres i senere planfaser og dermed gi andre konsekvenser av tiltaket. 

Fagutredningen er utført i henhold metode angitt i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvens-

analyser. I tillegg besvarer utredningen problemstillinger som er beskrevet i fastsatt planprogram 

for områdereguleringsplan med konsekvensutredning for E39 Mandal – Lyngdal øst, vedtatt 

05.12.2018 i Mandal kommune, 13.12.2018 i Lindesnes kommune og Lyngdal kommune. 

Fagansvarlig for fagrapporten har vært naturressursforvalter Jan Terje Strømsæther.  
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1 Sammendrag 

1.1 Naturressurser 

1.1.1 Definisjon av fagtema og influensområde 

Fagtemaet naturressurser omfatter i denne utredningen jordbruk, utmarksarealer og vann- og mi-

neralressurser. Naturressursene vurderes ut fra samfunnets interesser og behov for å ha ressurs-

grunnlaget tilgjengelig for fremtiden. I fagtemaet inngår både fornybare og ikke-fornybare ressur-

ser. 

Influensområdet for fagtema naturressurser varierer mellom de ulike kategoriene innen naturres-

surstemaet. Influensområdet for jordbruksområder vil ofte være større enn bare arealbeslaget fra 

ny vei. Ny vei kan for eksempel medføre arealfragmentering, barrieredannelse og medføre vans-

keligheter for drift. Influensområde for vannforekomster vil omfatte nedbørsfeltet for den enkelte 

forekomst. 

1.1.2 Naturressursenes verdi 

De viktigste ressursene i området for fagtema naturressurser er knyttet til drikkevannskildene i 

Mandal kommune og Lindesnes kommune, og til arealressurser tilknyttet jordbruk. 

Drikkevannskildene i Mandal kommune er av svært god kvalitet og forsyner en veldig stor andel av 

befolkningen. Nedslagsfeltet til drikkevannskildene er derfor av svært stor verdi. Drikkevannskilden 

i Lindesnes kommune forsyner også en stor del av befolkningen (men mindre andel enn i Mandal), 

og er av stor verdi. 

Det mest verdifulle jordbruksområdet i utredningsområdet befinner seg i Audnadalen i Lindesnes 

kommune. Elveslettene langs Audna består av større sammenhengende arealer av fulldyrka jord, 

og er derfor av stor verdi iht. til V712. For øvrig inneholder undersøkelsesområdet spredte gårds-

bruk med gras- og husdyrproduksjon. Arealene består av en kombinasjon av mindre teiger med 

fulldyrka jord og innmarksbeiter. Kjøtt- og melkeproduksjon er viktigste driftsform. De viktigste om-

rådene og grendene er her vurdert å være av middels verdi for fagtema naturressurser. 

Jakt- og fiskeressursene i undersøkelsesområdet er vurdert å være av en viss næringsmessig be-

tydning, og er dermed vurdert å være av noe verdi for naturressurser. Mineralressurser berøres i 

ubetydelig grad i planområdet. 

1.1.3 Forutsetninger for konsekvensutredningen av naturressurser i prosjektet 

Som en del av selve tiltaket og vurderingsgrunnlaget inngår at Ommundsvatnet opphører som 

suppleringsvann, og at Møglandsvatnet etableres som nytt suppleringsvann. Det legges til grunn 

at det etableres en ny vannledning mellom Møglandsvatnet til Skadbergvatnet. 

Påvirkning og konsekvens for de ulike alternativene har derfor blitt vurdert i samsvar med dette i 

konsekvensutredningen. 
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1.1.4 Samlet vurdering av delstrekning AB 

Av alternativene på delstrekningen AB rangeres AB Nord 2 som nummer 1 (best), AB Midt som 

nummer 2, AB Sør som nummer 3 og AB Nord som nummer 4 (dårligst). AB Nord 2 berører ned-

børsfelt for reservedrikkevannskilde Moslandsvatnet, men vurderes å berøre jordbruk i noe mindre 

grad enn AB Midt. AB Midt berører nedbørsfelt for Moslandsvatnet i større grad enn AB Nord 2. AB 

Sør unngår nedbørsfeltet for reservedrikkevann, men vurderes å påvirke jordbruk negativt i stor 

grad. AB Nord berører nedbørsfelt for Moslandsvatnet og Møglandsvatnet, i tillegg til å berøre jord-

bruk negativt i stor grad. 

Vurdering av alternativ AB Nord 

Alternativet kan gi fare for påvirkning av drikkevannssystemet i Mandal kommune siden korridoren 

passerer gjennom nedbørsfeltet Møglandsvatnet og reservevannskilden Moslandsvatnet. Påvirk-

ningsgraden vurderes likevel som begrenset. Hovedvannskilden Skadbergvatnet berøres ikke, ver-

ken direkte eller i nedbørsfeltet. Flere spredte gårdsbruk mellom Hageland og Blørstad blir betyde-

lig berørt av alternativet. Det er derfor vurdert at tiltaket gir middels negativ konsekvens. 

Det er derfor vurdert at tiltaket gir middels negativ konsekvens. 

Vurdering av alternativ AB Nord 2 

Alternativet kan gi fare for påvirkning av reservevannskilden Moslandsvatnet. Påvirkningsgraden 

vurderes likevel som begrenset. Hovedvannskilden Skadbergvatnet berøres ikke, verken direkte 

eller i nedbørsfeltet. Alternativet unngår i stor grad jordbruksarealene i området. 

Det er derfor vurdert at tiltaket gir noe negativ konsekvens. 

Vurdering av alternativ AB Midt 

Alternativet berører nedbørsfeltet for reservedrikkevannet Moslandsvatnet. Jordbruksarealer berø-

res i liten grad av alternativet. 

Det er derfor vurdert at tiltaket gir noe negativ konsekvens. 

Vurdering av alternativ AB Sør 

Alternativet berører ikke drikkevannskildene i Mandal kommune, verken direkte eller nedbørsfelt.  

Imidlertid vil jordbruksområder fra Sodland til Holte bli betydelig forringet. 

Det er derfor vurdert at tiltaket gir middels negativ konsekvens. 

1.1.5 Samlet vurdering av delstrekning BC 

Alternativ vurderes å i liten grad forringe viktige verdier for naturressurser, men BC 2 vurders som 

bedre alternativ enn BC, på grunn av at dette alternativet unngår å krysse over innsjøer i området. 

Vurdering av alternativ BC 

Alternativet berører i liten grad viktige verdier knyttet til tema naturressurser. Området nyttes til jakt 

og fiske, og alternativet vil i noen grad forringe muligheten for uttøvelse av dette, særlig på grunn 

av kryssing/fylling ved innsjøen Stemmen. 
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Det er derfor vurdert at tiltaket gir noe negativ konsekvens. 

Vurdering av alternativ BC 2 

Alternativet berører i liten grad viktige verdier knyttet til tema naturressurser. Området nyttes til jakt 

og fiske, og alternativet vil i noen grad forringe muligheten for uttøvelse av dette. 

Det er derfor vurdert at tiltaket gir noe negativ konsekvens. 

1.1.6 Samlet vurdering av delstrekning CD 

Alternativene berører i liten grad viktige verdier knyttet til tema naturressurser. CD Sør vurderes 

som beste alternativ, på grunn av tunnel som i større grad ivaretar interesser knyttet til vilt og ut-

øvelse av jakt. 

Vurdering av alternativ CD Midt 

Alternativet berører i liten grad viktige verdier knyttet til tema naturressurser. Et større jordbruks-

område ved Optedal blir forringet. Området nyttes til jakt og fiske, og alternativet vil i noen grad 

forringe muligheten for uttøvelse av dette. 

Det er derfor vurdert at tiltaket gir noe negativ konsekvens. 

Vurdering av alternativ CD Sør 

Alternativet berører i liten grad viktige verdier knyttet til tema naturressurser. Et større jordbruks-

område ved Optedal blir berørt. Området nyttes til jakt og fiske, og alternativet vil i noen grad for-

ringe muligheten for uttøvelse av dette. Tunnel ivaretar imidlertid interesser knyttet til vilt og jakt på 

deler av strekningen. 

Det er derfor vurdert at tiltaket gir noe negativ konsekvens. 

1.1.7 Samlet vurdering av konsekvens for tilførselsveier 

Tilførselsvei Tredal 

Alternativet vil medføre nedbygging av jordbruksareal ved Tredal og i betydelig grad forringe dette 

området.  

Det er derfor vurdert at tiltaket gir middels negativ konsekvens. 

Tilførselsvei Udland 

Alternativet berører jordbruksarealer ved Udland, slik at disse blir noe forringet.  

Det er derfor vurdert at tiltaket gir noe negativ konsekvens. 

1.1.8 Skadeforebyggende tiltak som kan gi endringer i konsekvensgrad 

Dagens drikkevannsystem i Mandal kommune består av Skadebergsvatnet, Ommundsvatnet og 

Møglandsvatnet med nedbørsfelt. I tillegg er Moslandvatnet pekt ut av kommunen som en reser-

vevannskilde som kan tas i bruk i fremtiden dersom det oppstår behov for det. Det er i planen 

allerede lagt inn som en forutsetning for tiltaket at Ommundsvatnet utgår som suppleringskilde, og 
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erstattes av Møglandsvatnet. Dette er med på å markant redusere konsekvensgraden, særlig for 

alternativ AB Midt, men også for AB Nord 2 og AB Nord. 

I denne fagrapporten er det særlig virkninger for drikkevann og jordbruk som gir økt konsekvens-

grad. De største konsekvensene i utredningsområdet er knyttet til disse deltemaene, og er lokali-

sert i delstrekning AB. Linjeføring og tiltak for å unngå nedbørsfelt for drikkevann/reservedrikke-

vann og jordbruksarealer er det som først og fremst kan redusere konsekvensgraden i delstrekning 

AB. 

1.1.9 Konsekvenser i anleggsperioden 

Hvis anlegget berører nedbørsfelt for drikkevannskilder, vil avrenning og tilførsel av finpartikler 

være en problemstilling som må håndteres. Avrenning av partikler fra gravearbeider, sprengning 

og utbyggingen for øvrig vil trolig være en større utfordring for drikkevannskilder enn avrenning og 

forurensning fra ordinær drift av veianlegget, (i alle fall hvis man ser bort fra ulykkesrisiko som 

tankbilvelt o.l). Det må settes inn tiltak som hindrer avrenning til eventuelle drikkevannskilder i an-

leggsperionen. 

Det midlertidige beslaget av jordbruksarealer vil være større enn det permanente beslaget som 

følge av selve veianlegget. De ulike alternativene berører alle jordbruksarealer i større eller mindre 

grad. Det bør vurderes om matjorda som berøres i det midlertidige anleggsbeltet skal fjernes og 

mellomlagres i ranker, for så å tilbakeføres på jordbruksarealene etter at anlegget er utbygd. Kon-

sekvensen er i alle tilfeller at det ikke kan drives ordinær jordbruksdrift i anleggsbeltet under utbyg-

gingen.  

Eventuelle dreneringssystemer i anleggsbeltet kan bli skadet på grunn av belastning fra tunge an-

leggsmaskiner. Disse må i så fall reetableres etter at anlegget er ferdig utbygd.  

Avbøtende tiltak i anleggsfasen som ivaretar jordbruksjord og sikrer eventuelle berørte drikke-

vannskilder, må utredes i detaljreguleringsfasen når man vet hvilken korridor som er lagt til grunn 

for ny E 39. Eksempler kan være presis avtaking og oppranking av matjordlag og undergrunnsjord 

for senere tilbakeføring, og avkjærende, tette grøfter for å lede vann vekk fra sårbar resipient. 

1.2 Konklusjon 

1.2.1 Tiltakets generelle virkninger for fagtema naturressurser 

I vurderingen av alternativene i delstrekning AB blir AB Nord 2 vurdert som det beste alternativet 

for naturressurser samlet sett. Dette fordi påvirkningen på reservedrikkevann vurderes som liten, 

samt at den samlede negative påvirkningen på jordressursene er lavere enn for alternativ AB Sør 

og AB Nord. Det må likevel påpekes at AB Sør er det eneste alternativet som helt unngår alle 

nedbørsfeltene for drikkevannskilder og reservevann i Mandal kommune. AB Nord 2 berører ned-

børsfeltet for reservedrikkevannskilden Moslandsvatnet. AB Nord berører nedbørsfeltene til både 

Møglandsvatnet og Moslandsvatnet, men ikke selve vannkildene. Selv om påvirkningen fra anleg-

get vurderes som lav, vil det være behov for tiltak som samler og håndterer avrenningen fra veien. 

AB Nord berører i tillegg viktige jordbruksområder, særlig ved Hageland og Vrå. 

AB Midt berører nedbørsfelt for Moslandsvannet over en lengre strekning, men unngår i stor grad 

jordbruksarealer. Dersom man ser bort i fra interessene knyttet til drikkevann, vil AB Midt være det 
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alternativet som fører til minst beslag av jordbruksarealer og minst konsekvenser samlet sett for 

jordbruk. AB Sør er det alternativet som vil medføre mest nedbygging av jordbrukareal og størst 

negative konsekvenser for jordbruk. 

BC og BC 2 berører i liten grad verdier knyttet til naturressurser på en negativ måte. BC 2 vurderes 

som noe bedre, siden dette alternativet unngår flere fiskevann og i mindre grad berører nedbørs-

feltet for Tarvatnet. 

Det er lite som skiller CD Midt og CD Nord når det gjelder naturressurser. Beslaget av jordbruks-

areal er noe større i alternativ CD Sør, men forskjellen kan regnes som marginal. Tunnel i CD Sør 

gjør at virkningene for vilt og jaktutøvelse er mindre enn i alternativ CD Midt, og samlet vurderes 

derfor CD Sør som best for naturressurser. 

1.2.2 Rangering av alternativkombinasjoner 

Ut fra de ulike alternativkombinasjonene vurderes AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør som minst negativ 

for naturressurser samlet sett og er gitt noe negativ konsekvens. Kombinasjonen AB Nord – BC – 

CD Midt vurderes samlet som mest negativ og er gitt middels negativ konsekvens. 

De største negative konsekvensene for fagtema naturressurser er vurdert å befinne seg innenfor 

delstrekning AB. Det er mer marginale forhold som skiller alternativene i delstrekningene BC og 

CD, der alle alternativene er vurdert til noe negativ konsekvens for naturressurser. Det er derfor 

tatt utgangspunkt i delstrekning AB for å rangere samlede alternativkombinasjoner. 

AB Nord 2 unngår nedbørsfelt for drikkevann ved Møglandsvatnet, samt unngår viktige jordbruks-

områder ved Hageland og Vrå. 

AB Midt unngår i stor grad jordbruksarealer, men berører nedbørsfeltet for reservedrikkevannet 

Moslandsvatnet over en lengre strekning. 

AB Sør er det eneste alternativet som i sin helhet unngår nedbørsfelter for drikkevann og reserve-

drikkevann i Mandal, men er samtidig det alternativet som i størst grad berører jordbruksarealer. 

AB Nord berører nedbørsfeltet for drikkevann ved Møglandsvatnet og reservedrikkevann ved Mos-

landvatnet. AB Nord berører i tillegg viktige jordbruksområder, særlig ved Hageland og Vrå. 
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Tabell 1-1. Tabellen viser det beste og den dårligste alternativkombinasjonen for fagtema naturressurser. Kombi-
nasjonen AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vurderes som minst negativ og blir gitt noe negativ konsekvens. AB Nord – 
BC – CD Midt vurderes som mest negativt og blir gitt middels negativ konsekvens. 

Strekning /  

konsekvensgrad 

AB BC CD 

AB 

Nord 

AB 

Nord 2 

AB 

Midt 

AB 

Sør 

BC BC 2 CD 

Midt 

CD 

Sør 

         

Positiv 

konsekvens 
        

Ubetydelig 

konsekvens 
        

Noe negativ 

konsekvens 
 ● ● 

 ● ● ● ● 

Middels negativ 

konsekvens ●   ●     

Stor negativ 

konsekvens 
        

Svært stor  negativ 

konsekvens         

Kritisk negativ 

konsekvens 
        

For fagtema naturressurser gir følgende alternativkombinasjoner minst negative virkninger: 

Tabell 1-2. Tabellen viser rangering av alternativkombinasjoner med utgangspunkt i strekningen AB. 

Range-

ring 

Alternativkombinasjon Samlet konsekvensgrad 

1 AB Nord 2  -  BC 2  -  CD Sør 
Noe negativ 

konsekvens 

2 AB Midt  -  BC 2  -  CD Sør 
Noe negativ 

konsekvens 

3 AB Sør   -  BC 2  -  CD Sør 
Middels negativ 

konsekvens 

4 AB Nord  -  BC 2  -  CD Sør 
Middels negativ 

konsekvens 
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1.2.3 Virkninger i forhold til avlastet E39 

Situasjonen på eksisterende E39 etter at tiltaket er gjennomført avgrenser seg hovedsakelig til 

effektene av redusert trafikkmengde. Dette kan gjøre det enklere å krysse med og transportere 

landbruksmaskiner langs eksisterende E39. I tillegg vil redusert trafikkmengde minske negativ på-

virkning av drikkevannskilden Tarvatnet, ved at man kan forvente at tilførsel av forurensning fra 

veien vil reduseres. 

 

  



KU FAGRAPPORT: NATURRESSURSER 
 

 

  

 

 

Side 13 av 69 
 

 

2 Innledning 

Planer som kan få vesentlige virkninger for miljø- og samfunn, skal ha en særskilt beskrivelse av 

hvilke konsekvenser planen kan gi. Dette følger av plan- og bygningslovens § 4-2, andre ledd og 

forskrift om konsekvensutredning. 

Konsekvensutredningen skal gi en oversikt over hvilke vesentlige virkninger en utvikling i tråd med 

planforslaget kan gi for miljø og samfunn. Hvilke verdier som skal vektlegges, er definert i planpro-

grammet og hvordan de skal utredes er beskrevet i den valgte metoden. 

Kunnskapen fra konsekvensutredningen skal legges til grunn for utformingen av tiltaket og valg av 

alternativ. Virkningene vil da være kjent både under utarbeidelse av og når det fattes vedtak om 

planen. 

2.1 Bakgrunn og formål med prosjektet 

Strekningen Mandal – Lyngdal øst fordeler seg over tre kommuner i Vest-Agder fylke: Mandal, 

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 områderegu-

lering. 

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

delplaner: 

1. Kommunedelplan Dølebro – Livold er vedtatt 18.06.2015 av Mandal bystyre og 25.06.2015. 

av Lindesnes kommunestyre. 

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

kommune, den er vedtatt 20.10.2016 i begge kommunestyrene. 

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. 

2.2 Tiltak og referansealternativ 

2.2.1 Planområde og influensområde 

Planområdet strekker seg fra området øst for Mandalselva i Mandal kommune, gjennom Lindesnes 

kommune og til Herdal i Lyngdal kommune. Planområdet omfatter det totale området som er knyttet 

til tiltaket. Planområdet er felles for de ulike fagene i konsekvensutredningen. Tiltaket vil imidlertid 

også ha virkning utover planområdet. Dette kalles influensområde. Influensområdet vil være for-

skjellig for de ulike fagene i konsekvensutredningen. 
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2.2.2 Tiltaket og utredede alternativer 

I en konsekvensanalyse representerer tiltaket den årsaken som utløser en virkning , en konsekvens 

for miljø- og samfunn. Tiltaket ligger til grunn for fagtemaene som analyseres i den samfunnsøko-

nomiske analysen. 

I denne konsekvensutredningen er planområdet delt inn i tre delstrekninger: 

• AB: Mandalskrysset – Grundelandsvatnet 

• BC: Grundelandsvatnet - Stedjedalen 

• CD: Stedjedalen - Herdal 

Hele strekningen A-D Mandalskrysset – Herdal er 26 kilometer lang. 

På delstrekningene AB, BC og CD er det utredet henholdsvis fire, to og to alternativer (se Tabell 

2-1).  I tillegg er det utredet to tilførselsveier mellom planlagt og eksisterende E39, en til Tredal og 

en til Udland. Tiltaket vises på tiltakskartet (se figur 2-1). Detaljer av delstrekninger er vist på figur 

2-2 til figur 2-6). 

Tabell 2-1. 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 

 

Tiltaket består av følgende komponenter: 

Alternativ AB Nord 

Alternativ AB Nord går fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet over Unndal, Stigland, Hageland 

og nord for Vrå. Veien legges på fylling gjennom Vråvatnet. Alternativet er det nest korteste av de 

fire alternativene på delstrekning AB.  

Alternativet er utredet med broer over Mandalselva, ved utløpet av Grundelandsvatnet. 

Alternativ AB Nord 2 

Alternativ AB Nord 2 går fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet over Unndal, Stigland og sør for 

Hageland og Vrå. Mellom Vråheia og Vrå ligger veien i en tunnel. Veien legges på fylling i kanten 

av Vråvatnet. Alternativet er det korteste av de fire alternativene på delstrekning AB. 

Alternativet er utredet med broer over Mandalselva, ved utløpet av Grundelandsvatnet. 
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Alternativ AB Midt 

Alternativ AB Midt går fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet i tunnel gjennom Tollakshei. Der-

etter fortsetter alternativet i fylling over Ommundsvatnet, videre i en høy fylling som dekker deler 

av Utjordsvatnet, og deretter gjennom en dyp skjæring til Blørstad. Alternativet er det nest lengste 

av de fire alternativene på delstrekning AB. 

Alternativet er utredet med broer over Mandalselva, ved utløpet av Grundelandsvatnet. 

Alternativ AB Sør 

Alternativ AB Sør går fra Mandalskrysset til Grundelandsvatnet vestover dalen fra Sodland til Dåle-

tønna. Korridoren fortsetter vestover til Holte. Her ligger veien på en høy fylling gjennom hele land-

skapsrommet. Videre fortsetter veien vestover på fylling over Stuvvatnet og Vassåkervatnet til Blør-

stad. Alternativet er det lengste av de fire alternativene på delstrekning AB. 

Alternativet er utredet med broer over Mandalselva, ved utløpet av Grundelandsvatnet. 

Alternativ BC 

Alternativ BC går fra Grundelandsvatnet til Stedjedalen. Korridoren ligger en dyp og lang skjæring 

mellom Rosheitjønna og Skoftedalen. Gjennom Skoftedalen ligger veien på en høy fylling. Audne-

dalen krysses med en høy bro. Veien legges bak Monefjellan og på høy fylling over Hovsdalen. 

Korridoren ligger på fylling over Stemmen og Faksevatnet og deretter på tvers av de overordnede 

landformene til Stedjedalen. 

Alternativet er utredet med bro over Audnedalen og elva fra Faksevatnet. 

Alternativ BC 2 

Alternativ BC 2 går fra Grundelandsvatnet til Stedjedalen. Korridoren ligger en dyp og lang skjæring 

mellom Rosheitjønna og Skoftedalen. Gjennom Skoftedalen ligger veien på en høy fylling. Audne-

dalen krysses med en høy bro. Veien legges bak Monefjellan og på høy fylling over Hovsdalen. 

Mellom Bakken og Steggedalen følger alternativet draget nord for Bakken og Landåstjønna før det 

dreier nordvestover og blir ført nord for Faksevatnet og Svartetjønn i Steggedalen. 

Alternativet er utredet med bro over Audnedalen. 

Alternativ CD Midt 

Alternativ CD Midt går fra Stedjedalen til Herdal over det småkuperte terrenget frem til Haugdal. 

Her legges veien over myrene sør for Storevatnet og Haugdalsvatnet. Frem til Optedal ligger tiltaket 

høyt i åssiden som faller ned mot Lenefjorden. For Optedal ligger den planlagte veien i det kuperte 

terrenget nord for eksisterende E39. 

Alternativet er utredet med bro over elva fra Grubbevatnet og over dalen ved Optedal. 

Alternativ CD Sør 

Alternativ CD Sør går fra Stedjedalen til Herdal over det småkuperte terrenget frem til Haugdal. Her 

legges veien i tunnel frem til Grummedal. Fra Grummedal ligger korridoren i et kupert terreng frem 

til Herdal.  
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Alternativet er utredet med bro over elva fra Grubbevatnet og over dalen ved Optedal. 

Tilførselsvei Tredal 

Alternativet kobles til de planlagte alternativene sørøst for Blørstad. Herfra følger korridoren eksis-

terende kjørevei til Tredal. Alternativet kobler seg til eksisterende E39 ca. 600 meter sør for eksis-

terende kryss. 

Tilførselsvei Udland 

Alternativet kobles til det planlagte alternativet ved Stedjetjønn og følger Stedjedalen sørvestover 

til Udland. Alternativet kobler seg til eksisterende E39 ca. 500 meter sør for eksisterende rundkjø-

ring. 

Kryss 

Utredningen tar høyde for at det kan anlegges inntil fire kryss langs hovedlinjen og inntil to kryss i 

avslutningen av tilførselsveiene mot eksisterende E39. Kryssene langs hovedlinjen er planlagt som 

toplanskryss, mens kryssene mellom tilførselsveiene og eksisterende E39 er planlagt som rund-

kjøringer. 

Omlegging av drikkevannsforsyning 

Ommundsvatnet utgår som suppleringsvann. Møglandsvatnet etableres som nytt suppleringsvann. 

Det etableres en ny vannledning mellom Møglandsvatnet til eksisterende pumpestasjon ved Om-

mundsvatnet. Omleggingen gjelder korridor AB Nord og AB Midt. 
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Figur 2-1 Kartet viser utredningsområdet og alternativer som er utredet. 
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Figur 2-2 Kartet viser alternativer innenfor korridor AB (østre del). 

 

 

Figur 2-3 Kartet viser alternativer innenfor korridor AB (vestre del). 
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Figur 2-4 Kartet viser alternativer innenfor korridor BC. 

 

 

Figur 2-5 Kartet viser alternativer innenfor korridor CD (østre del). 

 



KU FAGRAPPORT: NATURRESSURSER 
 

 

  

 

 

Side 20 av 69 
 

 

 

Figur 2-6 Kartet viser alternativer innenfor korridor CD (vestre del). 
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2.2.3 Referansealternativet 

Referansealternativet er sammenligningsgrunnlaget for de utredede alternativene. Det betyr at re-

feransesituasjonen per definisjon har konsekvensen 0. Konsekvensene av de andre alternativene 

illustrerer dermed hvor mye alternativet avviker fra referansesituasjonen. 

Referansealternativet representerer dagens situasjon i planområdet. I tillegg medregnes den utvik-

ling som forventes å inntreffe i hele analyseperioden uten at det gjennomføres tiltak. 

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 ek-

sisterende E39 i referansealternativet (se figur 2-7) .I tillegg inngår øvrige prosjekter i regionen som 

ligger inne i handlingsplanen til transportetatene for Nasjonal transportplan 2018-2029. 

Referansesituasjonen beskriver forholdene i sammenligningsåret 2026 dersom det ikke bygges ny 

vei. I referansesituasjonen inngår derfor trafikkveksten fram til sammenligningsåret og eventuelt 

vedtatte utbygginger som forventes fullført før sammenligningsåret. I dette prosjektet inngår ingen 

slike prosjekter i referansealternativet. 

 

Figur 2-7 Kartet viser veinettet som inngår i referansealternativet (svart, stiplet strek). I tillegg til eksisterende E39 fra Mandal by 
til Herdal forutsetter også referansealternativet at det er etablert ny E39 Kristiansand vest – Mandalskrysset ( inkludert tilførselsvei 
Mandalskrysset – Mandal by). 

2.2.4 Konsekvenser i anleggsperioden 

Utredningen skiller mellom konsekvenser i anleggsperioden og i driftsfasen. I anleggsperioden be-

skrives kortsiktige virkninger som kan ha vesentlig betydning for valg av alternativ. 

Plassering av riggområder og anleggsveier vil bli endelig avklart i detaljreguleringsfasen. Eventu-

elle anleggsveier mellom eksisterende veinett og planlagt E39 er derfor ikke en del av områderegu-

leringen. 
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2.3 Metode 

2.3.1 Overordnet metodiske prinsipp 

Utredningene gjennomføres med utgangspunkt i metode beskrevet i Statens vegvesens håndbok 

V712 Konsekvensanalyser. Det skal vurderes konsekvenser både i drift- og anleggsperioden. 

Konsekvensutredningen inngår i en vurderings- og beslutningsprosess som leder frem til planved-

tak i kommunestyret. Prosessen kan skjematisk fremstilles i tre trinn: 1) Samfunnsøkonomisk ana-

lyse, 2) Måloppnåelse og anbefaling, 3) Politisk vedtak. Prosessen er skjematisk fremstilt i Figur 

2-8. 

 

 

Figur 2-8 Figuren viser hovedgrepet for konsekvensutredningsprosessen frem mot anbefalingen. Kilde: Håndbok 
V712. I tillegg viser figuren ansvarlige aktører i de ulike delene av prosessen. 
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2.3.2 Metode for ikke-prissatte konsekvenser 

De ikke-prissatte konsekvensene omhandler verdier som er knyttet til samfunnets fellesressurser. 

Ressursene forvaltes gjerne over flere generasjoner, og vil av hver generasjon kunne danne grunn-

lag for verdier som identitet og tilhørighet. De ikke-prissatte fagtemaene vurderes i fire trinn: 

 1 Verdi 

Basert på tilgjengelig kunnskap defineres utred-

ningsområdet og hvilke miljøer eller delområder 

dette inneholder. Miljøene eller delområdene 

verdivurderes på en femdelt skala fra liten til 

svært stor verdi. 

2 Påvirkning 

Deretter vurderes det hvordan tiltaket påvirker 

de berørte delområdene. Omfanget skal vurde-

res i forhold til referansesituasjonen (nullalter-

nativet). 

Uten betydning 

 

Noe verdi 

Middels verdi 

Stor verdi 

Svært stor verdi 

3 Konsekvens for hvert delområde 

Konsekvensen for delområdet fastslås ved å 

sammenstille resultatene av verdi- og påvirk-

ningssvurderingen. 

4 Konsekvens for hele alternativet 

Konsekvensen for hele alternativet fastslås ved 

å vurdere den samlede virkningen av alle del-

områdene. 

 

Stor positiv konsekvens 

Positiv konsekvens 

Ubetydelig konsekvens 

Noe negativ konsekvens 

Middels negativ konsekvens 

Stor negativ konsekvens 

Svært stor  negativ konsekvens 

Kritisk negativ konsekvens 

Til slutt skal alternativene skal alternativene rangeres. Beslutningsrelevant usikkerhet skal kommen-

teres og eventuelle skadeforebyggende tiltak skal foreslås. 

Figur 2-9 Figuren viser hovedtrinnene i vurderingen av de ikke-prissatte konsekvensene.  
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3 Rammer for utredningen 

3.1 Definisjon av fagtema 

Fagtemaet naturressurser omfatter iht. Statens vegvesens håndbok V712 jordbruk, reindrift, ut-

marksarealer, fiskeri, vann- og mineralressurser, jf. registreringskategorier for naturressurser i ta-

bell 3-1. 

Naturressursene vurderes ut fra samfunnets interesser og behov for å ha ressursgrunnlaget til-

gjengelig for fremtida. I fagtemaet inngår både fornybare og ikke-fornybare ressurser. 

Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, samt andre biologiske 

ressurser. Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og mineralressurser (berggrunn og løs-

masser) samt deres anvendelsesmuligheter. 

 

Tabell 3-1 Registreringskategorier for fagtema naturressurser iht. håndbok V712. 

 

 

For områderegulering med konsekvensutredning for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal vil det kun 

være relevant å undersøke jordbruk, utmarksarealer og vann- og mineralressurser, da planområdet 

ikke berører hav eller omfatter deler av landet med reindrift. 

I denne utredningen er det samlet inn data etter registreringskategoriene i tabell 3-1 iht. i Statens 

vegvesen håndbok V712. Registreringene er vurdert opp mot verdikriterier i tabell 3-2, og det er 

med bakgrunn i dette utarbeidet et verdikart (jf. figur 5.4). 
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Tabell 3-2 Verdikriterier for fagtema naturressurser ihht. håndbok V712. 
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Skogbruk behandles etter metodikken i ny håndbok V712 under prissatte konsekvenser og virk-

ningen av tapt skogsareal og skogproduksjon blir beregnet der i sammenheng med grunnerverv. 

Det vil derfor ikke være noen videre omtale av skogbruk i denne rapporten. 

For å komme frem til konsekvensgrad som følge av tiltakene, er det vurdert hvilken påvirkning de 

ulike alternativene vil ha på delområdene. Veiledning fra håndbok V712 når det gjelder påvirkning 

for naturressurser er gjengitt nedenfor i tabell 3-3. 
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Tabell 3-3 Veiledning for vurdering av påvirkning ihht. håndbok V712. 

 

 

Den viktigste faktoren for vurdering av påvirkning på jordbruk vil være tap av jordbruksareal innen-

for kategoriene fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite, samt dyrkbar jord. Der tiltaket 

beslaglegger arealene varig, slik at disse ikke kan tas i bruk til jordbruksproduksjon igjen, skal disse 

regnes som omdisponert.  

I denne planfasen skal det først og fremst fattes en beslutning om valg av korridor for fremtidig E39 

mellom Mandal og Lyngdal. I rapporten er det derfor tatt utgangspunkt i den skisserte veilinjen som 
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en senterlinje med buffer på 25 meter på hver side. Det er med andre ord tatt utgangspunkt i en 

gjennomsnittlig veikorridor på 50 meter for å beregne arealbeslag. For tilførselsveiene er det tatt 

utgangspunkt i halv veibredde, altså 25 meter. Det er med andre ord ikke tatt hensyn til mulige 

fyllinger, skjæringer eller kryssløsninger. 

Arealtallene kan dermed forandre seg frem mot ferdig utbygd vei, siden veitraséen først blir endelig 

og detaljert fastsatt i neste planfase. Det beregnede arealbeslaget i rapporten må derfor anses som 

et estimat, og har først og fremst til hensikt å danne et grunnlag for å skille mellom alternativene 

når det gjelder potensielt tap av jordbruksarealer. 

 

3.2 Utredningskrav fra planprogram 

Iht. planprogrammet for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal er følgende beskrevet for fagtema na-

turressurser: 

For fagtema naturressurser, som omhandler produksjonslandskapet, skal utredningen i særlig grad 

avklare virkninger som tiltaket har på:  

• Jordbruksområder (tap eller forringelse av produksjonsarealer)  

• Nåværende og framtidige drikkevannskilder med særlig fokus på drikkevannskilder i Man-

dal kommune (konsekvenser knyttet til reduksjon i drikkevannets kvalitet og risiko for po-

tensiell forurensing av vannkilden)  

• Grunnvannsbrønner  

• Utmarksressurser og mineralressurser  

• Plantesykdommer  

• Drivverdig landbruksforetak  

Virkningene dokumenteres med egne temakart (bl.a. verdikart, registeringskart etc).  

Sulfidholdige bergarter skal kartlegges.  

Det skal foretas en kartlegging av potensielle nydyrkingsområder for eventuell flytting av den land-

bruksjord som blir berørt av tiltaket. Det skal utarbeides et overordnet arealregnskap for ulike areal-

typer. Arealregnskapet skal også inkludere skogbruksarealer.  

Det skal foretas en utredning knyttet til drikkevannskapasitet, både ved høy og middels befolk-

ningsframskrivinger 100 år frem i tid. Kapasitet må ta hensyn til evt. tap av areal av nedbørsområde.  

Det skal foretas en utredning av hvorvidt drikkevannskildene og nedslagsfeltene til disse vil kunne 

få økt forekomst av forurensning, som økt forekomst av bl.a. svevestøv, oljeprodukter, salt, tung-

metaller, PAH, mikro- og makroplast. Skadeeffekten av slik potensiell forurensning må beskrives, 

både for drikkevannskildene og for økosystem.  

Det må utredes muligheter for reservevannskilde(r) for drikkevann, med tilsvarende kvalitet som 

eksisterende, og tilstrekkelig kapasitet.  

For samtlige tema skal eventuelle avbøtende og skadeforebyggende tiltak beskrives og kostnads-

estimeres. 
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3.3 Definisjon av influensområdet 

Influensområdet er det arealet som kan tenkes å bli påvirket av tiltaket. Influensområdet kan variere 

innenfor de ulike kategoriene innen naturressurstemaet. Influensområdet for jordbruksområder vil 

ofte være større enn bare arealbeslaget fra ny vei. Ny vei kan bl.a. medføre arealfragmentering, 

barrieredannelse og medføre vanskeligheter for drift. Influensområde for vannforekomster vil om-

fatte nedbørsfeltet for den enkelte forekomst. 

 

3.4 Kunnskapsgrunnlag 

Informasjon om utredningsområdet er innhentet ved bruk av offentlig tilgjengelige innsynsløs-

ninger, tilgjengelig litteratur og informasjon fra kontaktpersoner i de aktuelle kommunene, Fylkes-

mann og fra andre tilgjengelige kilder. Dette omfatter også tidligere fagrapporter for naturressurser 

i forbindelse med KU for E 39 Vigeland-Lyngdal vest og for E 39 Døle Bru-Livold.  

Det er i svært liten grad gjennomført detaljerte jordsmonnskartlegginger innenfor planområdet. Noe 

jord er tidligere blitt kartlagt av NIBIO i området rundt Skadbergvatnet. 

De viktigste databasene er gjengitt nedenfor: 

 

Tabell 3-4 Datakilder. 

Kilde Relevans 

NIBIO: www.kilden.no/AR5 Jordbruksarealer, skogarealer. 

NGU: www.ngu.no/emne/kartinnsyn Mineralressurser, grunnvann 
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4 Beskrivelse av overordnet situasjon 

4.1 Jordbruk 

Utredningsområdet består i hovedsak av skogsmark. Landskapet er småkupert med bratte fjell-

knauser og trange daler. Berggunnen i området består av prekambrisk grunnfjell og er delvis til-

dekket med tynt dekke av morenemateriale, humus, forvitringsmateriale og torvavsetninger (se 

figur 4-1). Det forekommer også en del åpen fastmark/fjell i området. 

Jordbruksområdene ligger spredt i terrenget, hovedsakelig i lavereliggende områder og i tilknytning 

til de større vassdragene. Jordbruksarealene er små. De viktigste jordbruksarealene knytter seg til 

områder hvor det finnes breelv- og elveavsetninger og i de tidligere havdekte områdene langs 

Mandalselva og langs Audna i Vigelandsområdet. Her består jordbruksarealene gjennomgående 

av fulldyrka jord. Det forekommer for øvrig spredte gårdsbruk og grender med gras og beitemark. 

Jordbruksarealene i disse områdene er noenlunde jevnt fordelt mellom fulldyrka jord og innmarks-

beiter. Kjøtt- og melkeproduksjon er de viktigste driftsformene i området. Dykbar jord forekommer 

spredt gjennom området, men i et beskjedent omfang, og i små teiger. 

Utredningsområdet er ikke detaljert kartlagt for jordkvalitet gjennom jordsmonnskartleggingen ved 

NIBIO, bortsett fra et mindre område nord for Skadbergvatnet. 

 

 

Figur 4-1. Oversikt over løsmasser i regionen (Kilde: NGU) 
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Figur 4-2. Arealtype AR5. (Kilde: NIBIO/Geovekst) 



KU FAGRAPPORT: NATURRESSURSER 
 

 

  

 

 

Side 32 av 69 
 

 

 

Figur 4-3. Jordbruksareal og dyrkbar jord innenfor utredningsområdet. (Kilde: NIBIO/Geovekst) 
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4.2 Utmark – beite, jakt og ferskvannsfiske 

Det foregår ikke utmarksbeite i tradisjonell forstand i særlig grad innenfor influensområdet. Beite-

bruk er i stedet først og fremst knyttet til innmarksbeiter og inngjerding av mindre utmarksområder 

i tilknytning til kulturlandskapet. Det er ikke registrert organiserte beitelag eller slipp av dyr på tra-

disjonelt utmarksbeite i influensområdet. 

Det forekommer både storvilt- og småviltjakt innenfor influensområdet for ny E39. Tradisjonelt er 

storviltjakta den viktigste og største jaktformen i regionen. Elgbestanden i regionen er kraftig redu-

sert fra 1980-tallet da den var på det største. Reduksjonen har vært kontrollert for å redusere be-

standen. Samtidig som elgbestandene har gått ned, har hjortebestanden økt og det felles mange 

steder like mye hjort som elg. Storviltjakta er organisert i jaktlag og hvert lag er delt opp i flere vald. 

Småviltjakt forekommer, men er ikke organisert på samme måte. Det jaktes bl.a. etter hare og 

skogsfugl. 

 

 

Figur 4-4. Antall felte hjort i Mandal kommune og Lindesnes kommune (Kilde: SSB) 
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Figur 4-5. Antall felte elg i Mandal kommune og Lindesnes kommune. (Kilde: SSB) 

 

Den vanligste fiskearten i området er ørret, og er svært utbredt i regionen. Laks finnes i hovedvass-

dragene, og Mandalselva og Audna er ansett som viktige lakseelver. 

 

 

Figur 4-6. Fangst av laks totalt (avlivet og sluppet ut) i Mandalselva og Audna (Kilde: SSB) 
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4.3 Vannressurser 

Utredningsområdet berører eksisterende drikkevannskilder både i Mandal kommune og Lindesnes 

kommune. 

Hoveddrikkevannskilde for Mandal kommune er Skadbergsvatnet, med Ommundsvatnet som en 

suppleringskilde. Skadebergvannet har et lite nedbørsfelt, og ekstra vann pumpes derfor ved behov 

opp fra Ommundsvannet og tilføres ved nordenden av Skadbergsvannet. I sydenden av Skad-

bergsvatnet føres råvannet i tunnel til behandlingsanlegget på Skadberg for distribusjon. Skadberg 

vannverk forsyner ca. 12 500 personer med drikkevann. Dette utgjør ca. 80% av innbyggerne i 

Mandal kommune. 

Møglandsvatnet er også en del av drikkevannssystemet i Mandal kommune, ved at vannet har 

avrenning til, og er en del nedbørsfeltet til, Ommundsvatnet. Moslandsvannet er i dag ikke en del 

av drikkevannsforsyningen, men er angitt som reservevannkilde. 

 

 

Figur 4-7. Skadbergvatnet. Foto: F. Løset, Sweco, juli 2018. 
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Figur 4-8. Nedbørsfelt drikkevann. (Kilde: Sweco Norge AS) 
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Lindesnes kommune har sin hoveddrikkevannskilde fra Tarvannet. Dagens E39 følger vannkanten 

i nord, og har følgelig avrenning til vannet. Drikkevannsuttaket befinner seg i sørenden av vannet. 

Tarvannet vannverk forsyner ca. 3 100 personer, noe som utgjør ca. 60% av innbyggerne i kom-

munen. 

Lyngdal kommune har sitt drikkevann fra Åveslandsvannet. Denne drikkevannskilden berøres ikke 

av utredningsområdet. 

Det forekommer enkelte grunnvannsbrønner registrert i NGU’s database, men disse blir i liten grad 

berørt av veikorridorene. Grunnvannssressurser i form av akvifer i løsmasser blir også i liten grad 

berørt. 

Områder med et antatt grunnvannspotensial knytter seg til områder med elveavsetninger eller bre-

elvavsetninger. Langs Audna er det ifølge NGUs database antatt betydelig grunnvannspotensial. 

 

 

Figur 4-9. Grunnvannsressurser (Kilde: NGU) 

 

4.4 Mineralressurser 

Ved Skofteland (Stemtjønna) finnes en lokalt viktig forekomst med uttak av pukk, muligens amfi-

bolitt. I samme område, vest for Audna, finnes en liten forekomst av sand og grus, som er angitt å 

være av liten lokal betydning. 

Ved Spetteland er det registrert et nedlagt dagbrudd med granitt, som er vurdert å være av lokal 

betydning. 
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Det er for øvrig registrert enkeltforekomster av jernmetaller (mangan), basemetaller (kobber) og 

industrimineraler (pegmatittisk feltspat) i NGUs databaser, uten at disse er vurdert med tanke på 

offentlig eller økonomisk verdi. 

 

Figur 4-10. Pukk- og grusressurser. (Kilde: NGU) 

Utfordringer knyttet til sulfidholdig berggrunn et kjent problem i enkelte områder og bergarter på 

Sørlandet, spesielt i Lillesandsområdet i Aust-Agder. Generelt har bergartene fra Kristiansand og 

vestover lavere sulfidinnhold enn østover fra Kristiansand.  

Det er hovedsakelig i områdene mellom Audna og Mandalselva det befinner seg båndgneiser som 

potensielt kan gi utfordringer med tanke på sulfid. Det er i forbindelse med feltarbeid registrert 

mindre, avgrensede sulfidsoner innenfor båndgneisområdene. I første rekke dreier dette seg om 

områder innenfor delstrekning BC. Prøvetaking og vurderinger knyttet til sulfidholdig berggrunn er 

ytterligere omtalt i teknisk fagrapport for ingeniørgeologi. 
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Figur 4-11. Oversikt over berggrunn i regionen (Kilde: NGU) 
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5 Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder 

De enkelte delområdene er avgrenset og vist i kap. 8 Verdikart. 

5.1 Delområde NR01 Stusvik 

5.1.1 Situasjonsbeskrivelse av delområdet 

Området er stort sett dekket av skogsmark. Spredte, mindre jordbruksarealer forekommer, både 

fulldyrka grasmark og innmarksbeite, særlig ved Unndal. Størrelsen på jordteigene er ca. 10-15 

dekar. 

5.1.2 Vurdering av delområdets verdi 

Delområdet krysser Mandalselva som har bestand av laks og sjøørret, og vurderes å ha en viss 

næringsmessig betydning. De siste årene har totalfangsten i elva variert mellom 5-12 tonn. Jord-

bruksarealene er relativt små og fåtallige innenfor delområdet. Selv om jordstykkene trolig er av 

god kvalitet, gjør det beskjedne omfanget av jordbruksarealer i delområdet at delområdet totalt sett 

kun vurderes til noe verdi. 
      

Område Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

NR01        ▲                      

5.1.3 Vurdering av tiltakets påvirkning 

AB Nord, AB Nord 2 og AB Midt krysser Mandalselva i bru ca. 50 meter over elva. Brukryssingen 

vurderes i liten grad å påvirke muligheten for fiske i elva. AB Nord og AB Nord 2 vil berøre de 

sørlige delene av jordbruksarealet ved Unndal. AB Midt berører noe innmarksbeite sør for Mosland. 

Disse alternativene vurderes dermed å gi noe forringelse av jordbruksarealene i delområdet. 

AB Sør krysser Mandalselva i bru ca. 20 meter over elva uten å berøre jordbruksarealer i delom-

råde NR01. Alternativet vurderes å medføre ubetydelig endring for naturressurser i delområdet. 

Alternativ Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetyd. endring Forbedret 

AB Nord               ▲               

AB Nord 2               ▲               

AB Midt               ▲               

AB Sør                     ▲         
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5.1.4 Vurdering av konsekvens for delområdet 

Konsekvensen for delområdet er vurdert til noe negativ for AB Nord, AB Nord 2 og AB Midt, og 

ubetydelig for AB Sør. 

        
Alternativ - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

AB Nord    ▲    

AB Nord 2    ▲    

AB Midt    ▲    

AB Sør     ▲   

 

5.2 Delområde NR02 Helland-Holte 

5.2.1 Situasjonsbeskrivelse av delområdet 

Delområdet består hovedsakelig av skogsmark og spredte gårdsbruk. Jordbruksarealene består 

av både fulldyrka jord og innmarksbeiter. De største områdene med sammenhengende fulldyrka 

jord befinner seg ved Sodland. Her finnes jordstykker med fulldyrka jord på inntil 30 dekar. Også 

ved Holte og Skadberg finnes større områder med fulldyrka jord, i kombinasjon med innmarksbeite. 

5.2.2 Vurdering av delområdets verdi 

Jordbruksarealene består av en kombinasjon av fulldyrka jord og innmarksbeite. Gras- og husdyr-

produksjon. Området består av mindre bruk som samlet danner kulturlandskap og grendesamfunn. 

Det legges til grunn at jorda er av god kvalitet (et område som er jordsmonnskartlagt ved Jordet 

nord for delområdet viser at jorda i snitt har god kvalitet.) Basert på verdiklasser for jordbruksareal 

har jordbruksarealene i området i snitt en verdi mellom middels og stor verdi. Basert på de relativt 

sett spredte jordbruksarealene og betydelig andel innmarksbeite, vurderes området i sum til å være 

av middels verdi for fagtema naturressurser. 
      

Område Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

NR02               ▲               

5.2.3 Vurdering av tiltakets påvirkning 

AB Sør berører grendene Sodland, Helland, Skadberg, Lia og Holte. Disse blir i stor grad påvirket 

negativt av veialternativet gjennom et større arealbeslag og ved at jordbruksarealene fragmente-

res. Driftsforholdene blir vesentlig mer utfordrende med tanke på rasjonell drift, og utløser behov 

for kryssningsløsninger.  

AB Nord og AB Nord 2 berører noe jordbruksareal ved Stigland, slik at området her blir noe for-

ringet. 

AB Midt berører ikke delområdet. 
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Alternativ Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetyd. endring Forbedret 

AB Nord               ▲               

AB Nord 2               ▲               

AB Midt                     ▲         

AB Sør        ▲                      

5.2.4 Vurdering av konsekvens for delområdet 

Konsekvensen for delområdet er vurdert til noe negativ for AB Nord og AB Nord 2, ubetydelig for 

AB Midt, og middels negativ for AB Sør. 

        
Alternativ - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

AB Nord    ▲    

AB Nord 2    ▲    

AB Midt     ▲   

AB Sør   ▲     

 

5.3 Delområde NR03 Moslandsvatnet 

5.3.1 Situasjonsbeskrivelse av delområdet 

Området er avgrenset tilsvarende nedbørsfeltet for Moslandsvatnet. Området er for øvrig stort sett 

dekket av skogsmark. I tillegg forekommer mindre områder med jordbruksarealer i form av fulldyrka 

jord og innmarksbeite. Disse jordbruksarealene befinner seg ved Mosland og i området rundt Ha-

gelandstjønna. Det største sammenhengende området ved Hagelandstjønna utgjør ifølge AR51 ca. 

20 dekar. Disse områdene hører driftsmessig naturlig sammen med gården Hageland (i delområde 

NR04). 

5.3.2 Vurdering av delområdets verdi 

Moslandsvatnet har status som reservedrikkevannskilde for Mandal kommune. Vannet med ned-

børsfelt er avmerket med egen hensynssone i kommuneplanens arealdel for Mandal kommune, 

men det foregår ikke aktivt uttak av drikkevann fra området. Vannet er ment som en reservekilde 

                                                   

1 AR5 står for arealressurskart i målestokk 1:5000. AR5 er et nasjonalt heldekkende datasett og kilde til 
informasjon om landets arealressurser. 
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som kan tas i bruk dersom det i framtiden blir behov for ytterligere drikkevannsproduksjon i kom-

munen. Ut ifra deltema vannressurs gis området middels verdi. 

En liten andel jordbruksarealer, der en stor del er innmarksbeite, gjør at området vurderes til å være 

av noe verdi for deltema jordbruk. 
      

Område Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

NR03               ▲               

5.3.3 Vurdering av tiltakets påvirkning 

AB Nord, AB Nord 2 og AB Midt berører nedbørsfeltet til Moslandsvatnet, men ingen av alternati-

vene berører selve vannarealet direkte eller gir nærføring til vannet. Minste avstand fra veifylling til 

Moslandsvatnet er ca. 100 meter (AB Midt). Utbygging innen denne avstanden kan gi fare for ne-

gativ påvirkning av vannkvalitet i vannkilden som følge av avrenning fra veianlegget, og det vurde-

res av verdien i delområdet blir noe forringet. 

AB Nord og AB Nord 2 vil i stor grad berøre jordbruksarealene rundt Hagelandstjønna og forringe 

dette området med tanke på jordbruk. 

AB Midt vil i mindre grad berøre jordbruksarealene i delområdet, men veitraséen over Vollen vil 

legge beslag på innmarksbeite og splitte opp området. 

Alternativ Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetyd. endring Forbedret 

AB Nord               ▲               

AB Nord 2               ▲               

AB Midt               ▲               

AB Sør                     ▲         

5.3.4 Vurdering av konsekvens for delområdet 

Konsekvensen for delområdet er vurdert til noe negativ for AB Nord, AB Nord 2 og AB Midt, og 

ubetydelig for AB Sør. 

        
Alternativ - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

AB Nord    ▲    

AB Nord 2    ▲    

AB Midt    ▲    

AB Sør     ▲   
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5.4 Delområde NR04 Hageland 

5.4.1 Situasjonsbeskrivelse av delområdet 

I området ligger drikkevannskildene med nedbørsfelt for Mandal kommune. Delområdet består for 

øvrig av skogsmark og spredte, mindre gårdsbruk. I likhet med jordbruksområdene i delområde 2, 

består jordbruksarealene av en kombinasjon av fulldyrka jord og innmarksbeiter. De viktigste are-

alene finnes i områdene ved Hageland, Gjervollstad og Vrå. Her finnes jordstykker med fulldyrka 

jord på inntill 25 dekar. I kombinasjon med innmarksbeite danner dette større områder med beite 

og grasproduksjon. 

 

Figur 5-1. Ommundsvatnet. Foto: F. Løset, Sweco, juli 2018. 

5.4.2 Vurdering av delområdets verdi 

Drikkevannskildene i området forsyner ca. 80% av innbyggerne i kommunen. Delområdet har der-

for svært stor verdi for naturressurser.  

Jordbruksarealene består av både fulldyrka jord og innmarksbeite, og benyttes til grasproduksjon 

og beite for husdyr. Ut fra verdiklasser for jordbruksareal består områdene av jordbruksarealer med 

middels til stor verdi. Den relativt spredte og avgrensede utbredelsen av jordbruksarealene gjør at 

arealene samlet vurderes å være av middels verdi for jordbruk. 

Samlet vurderes delområdet til å være av svært stor verdi for fagtema naturressurser. 
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Område Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

NR04                           ▲   

5.4.3 Vurdering av tiltakets påvirkning 

Det ligger som en del av selve veitiltaket at drikkevannssystemet legges om, slik at suppleringsvann 

endres fra Ommundsvatnet til Møglandsvatnet. Dette vil dermed ha innvirkning på hvilken påvirk-

ning veianlegget antas å få på verdiene i delområdet. 

Ved en omlegging av suppleringsvann til Møglandsvatnet vil alternativ AB Nord kun berøre ned-

slagsfeltet for drikkevannssystemet langs en kort strekning ved Vrå. Alternativet vil ikke gi nærfø-

ring til selve vannkilden. Fra dette området vil det likevel være fare for negativ påvirkning av vann-

kvalitet i Møglandsvatnet som følge av avrenning fra veianlegget. For deltema vannressurser vur-

deres derfor verdien i delområdet å kunne blir noe forringet av alternativ AB Nord. Veialternativet 

berører ikke nedbørsfeltet til Skadbergvatnet. 

Alternativ AB Nord vil i stor grad berøre jordbruksområdene på Hageland, Gjervollstad og Vrå. 

Disse områdene blir i stor grad påvirket negativt av veialternativet, gjennom større arealbeslag og 

ved at jordbruksarealene fragmenteres. Oppdeling av området gjør at driftsforholdene blir vesentlig 

mer utfordrende med tanke på rasjonell drift, og utløser behov for krysningsløsninger. Forholdene 

for jordbruk i delområdet vurderes derfor å bli klart forringet. 

Alternativ AB Nord 2 vil etter omlegging av suppleringsvann til Møglandsvatnet ikke berøre ned-

børsfelt for drikkevannssystemet. Ved at veitraséen her legges i tunnel under Vråheia og noe lengre 

sør enn AB Nord, unngås i stor grad inngrep i jordbruksområder. Alternativet berører først og fremst 

jordbruksareal ved Jordet. Totalt anses verdiene for jordbruk i delområdet å bli noe forringet. 

AB Midt berører ikke nedbørsfeltene til Skadbergvatnet eller Møglandsvatnet. Alternativet berører 

i liten grad jordbruksverdier, men området ved Jordet vil bli negativt berørt. 

AB Sør passerer sør for delområdet, og berører verken drikkevannskildene eller drikkevannsfore-

komstenes nedbørsfelt. 

Se for øvrig omtale av drikkevann i kap. 6.8. 

Alternativ Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetyd. endring Forbedret 

AB Nord        ▲                      

AB Nord 2               ▲               

AB Midt               ▲               

AB Sør                     ▲         

5.4.4 Vurdering av konsekvens for delområdet 

Konsekvensen for delområdet er vurdert til middels negativ for AB Nord, noe negativ for AB Nord 

2 og AB Midt, og ubetydelig for AB Sør. 
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Alternativ - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

AB Nord   ▲     

AB Nord 2    ▲    

AB Midt    ▲    

AB Sør     ▲   

 

5.5 Delområde NR05 Midtstøle 

5.5.1 Situasjonsbeskrivelse av delområdet 

Delområdet inneholder skogsmark og spredte gårdsbruk med fulldyrka jord og innmarksbeite. De 

største områdene med sammenhengende fulldyrka jord befinner seg ved Blørstad. Her finnes jord-

stykker med fulldyrka jord på rundt 20 dekar. Østover mot Eikeland og Midtstøle finnes også større 

områder med fulldyrka jord, i kombinasjon med innmarksbeite. 

 

 

Figur 5-2. Ved Blørstad. Foto: F. Løset, Sweco, juli 2018. 
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5.5.2 Vurdering av delområdets verdi 

Jordbruksarealene består av en kombinasjon av fulldyrka jord og innmarksbeite, til gras- og hus-

dyrproduksjon. Delområdet inneholder noe fulldyrka jord av stor verdi, men området har hovedvekt 

av jordbruksarealer som tilsier middels verdi basert på verdivurderingen i håndbok V712. Basert 

på de relativt sett spredte jordbruksarealene og betydelig andel innmarksbeite, vurderes området i 

sum til å være av middels verdi for fagtema naturressurser. 
      

Område Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

NR04               ▲               

5.5.3 Vurdering av tiltakets påvirkning 

Det er i første rekke jordbruksområdene ved Blørstad som blir påvirket av veialternativene slik de 

er vist i tiltaksbeskrivelsen. 

AB Nord og AB Nord 2 passerer begge sør for Eikelandsåsen, og vil berøre noe fulldyrka jord og 

beitemark nord for Blørstad. Jordbruksområdene her består av mindre enkeltstående teiger av full-

dyrka jord som er mer eller mindre bundet sammen beitemark. Alternativet vil dele opp dette om-

rådet og gjøre driftsforholdene vanskeligere.  

AB Midt og AB Sør berører noe fulldyrka jord vest for Blørstad. Alternativet passerer direkte over 

gårdsbebyggelse på Blørstad. 

Alternativ Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetyd. endring Forbedret 

AB Nord             ▲                 

AB Nord 2             ▲                 

AB Midt              ▲                

AB Sør              ▲                

5.5.4 Vurdering av konsekvens for delområdet 

Konsekvensen for delområdet er vurdert til noe negativ for alle alternativene i delstrekning AB. 

        
Alternativ - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

AB Nord    ▲    

AB Nord 2    ▲    

AB Midt    ▲    

AB Sør    ▲    
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5.6 Delområde NR06 Romedal 

5.6.1 Situasjonsbeskrivelse av delområdet 

Delområdet inneholder skogsmark, heiområder og enkelte, spredte gårdsbruk, først og fremst ved 

Romedal og Sjølingstad. I disse områdene finnes det jordstykker med fulldyrka jord på inntill 20 

dekar, samt noe beitemark. 

 

Figur 5-3. Romedal. Foto: F. Løset, Sweco, juli 2018. 

5.6.2 Vurdering av delområdets verdi 

Jordbruksarealene her består av fulldyrka jord og innmarksbeite, og er verdisatt til å være av stor 

og middels verdi iht. verdiklasser for jordbruksareal. Arealene anses likevel til å være begrensede 

og spredt, slik at verdien for hele delområdet vurderes til noe verdi. 
      

Område Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

NR05         ▲                     

5.6.3 Vurdering av tiltakets påvirkning 

AB Nord, AB Nord 2 og AB Sør berører i liten grad verdier av betydning knyttet til naturressurser i 

delområdet, men muligheten for utøvelse av jakt kan bli noe forringet. 



KU FAGRAPPORT: NATURRESSURSER 
 

 

  

 

 

Side 49 av 69 
 

 

AB Midt berører noe jordbruksarealer nord for Romedal og ved Utjordsvatnet. 

AB Tilførselsvei berører ikke jordbruksarealer eller andre naturressurser av betydning. 

Alternativ Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetyd. endring Forbedret 

AB Nord                ▲              

AB Nord 2                ▲              

AB Midt              ▲                

AB Sør                ▲              

AB 

Tilførselsvei 
                    ▲         

5.6.4 Vurdering av konsekvens for delområdet 

Konsekvensen for delområdet er vurdert til noe negativ for alle alternativene i delstrekning AB. 

        
Alternativ - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

AB Nord    ▲    

AB Nord 2    ▲    

AB Midt    ▲    

AB Sør    ▲    

AB 

Tilførselsvei 
    ▲   

 

5.7 Delområde NR07 Vallerås 

5.7.1 Situasjonsbeskrivelse av delområdet 

Delområdet strekker seg fra Grundelandsvatnet frem til Audnadalen, og består av skog og heiom-

råder. Delområdet inneholder kun et lite område med fulldyrka jord på ca. 15 dekar øst for Skofte-

land. 

5.7.2 Vurdering av delområdets verdi 

Området inneholder i svært liten grad jordbruksarealer. Området benyttes i forbindelse med jakt og 

fiske, og har i forbindelse med dette en viss næringsmessig betydning. 
      

Område Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

NR06         ▲                     
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5.7.3 Vurdering av tiltakets påvirkning 

BC vil berøre et mindre område med jordbruksareal øst for Audnadalen. 

Før øvrig vil alternativene i noen grad forringe muligheten for utøvelse av jakt og fiske. 

Alternativ Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetyd. endring Forbedret 

AB Nord                 ▲             

AB Nord 2                 ▲             

AB Midt                 ▲             

AB Sør                 ▲             

BC               ▲               

5.7.4 Vurdering av konsekvens for delområdet 

Konsekvensen for delområdet er vurdert til noe negativ for alle alternativene i delstrekning AB, og 

det samme for alternativ BC.  

        
Alternativ - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

AB Nord    ▲    

AB Nord 2    ▲    

AB Midt    ▲    

AB Sør    ▲    

BC    ▲    

 

5.8 Delområde NR08 Tredal 

5.8.1 Situasjonsbeskrivelse av delområdet 

Delområdet utgjøres av et sammenhengende område med fulldyrka jord på ca. 120 dekar, samt 

noe beitemark, mellom Tredal og dagens E39.  

5.8.2 Vurdering av delområdets verdi 

Området består av for det meste fulldyrka jord, der de ulike teigene er vurdert å være av middels 

eller stor verdi iht. verdiklasser for jordbruksarealer. Siden en liten overvekt av arealene er angitt til 

middels verdi, vurderes også området samlet sett til å være av middels verdi for tema naturressur-

ser. 
      

Område Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

NR07                ▲              
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5.8.3 Vurdering av tiltakets påvirkning 

Delområdet berøres kun av AB tilførselsvei. Alternativet passerer gjennom gårdsbebyggelse, deler 

opp sammenhengende jordbruksareal og vil trolig medføre nedbygging av opptil 15-20 dekar full-

dyrka jord. Tiltaket vil fragmentere et større sammenhengende jordbruksareal, og området anses 

å bli forringet. 

Alternativ Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetyd. endring Forbedret 

AB Tilførsels-

vei 
        ▲                     

5.8.4 Vurdering av konsekvens for delområdet 

Konsekvensen for delområdet er vurdert til middels negativ for tilførselsveien i AB.  

        
Alternativ - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

AB Tilførsels-

vei 
  ▲     

 

5.9 Delområde NR09 Audna 

5.9.1 Situasjonsbeskrivelse av delområdet 

Delområdet omfatter Audnadalen med elva Audna og jordbruksarealer. Området består av større 

sammenhengende områder med fulldyrka jord. 

5.9.2 Vurdering av delområdets verdi 

Jordbruksarealene langs Audna består av fulldyrket jord som er vurdert å ha stor verdi iht. verdi-

klasser for jordbruksareal. Jordbruksområdet strekker seg sammenhengende over et større om-

råde, og er å anse av stor verdi for jordbruket i regionen. Dette er det viktigste jordbruksområdet 

som berøres av utredningsområdet. Audna har bestand av laks og sjøørret, som vurderes å ha en 

viss næringsmessig betydning. I 2017 ble det innmeldt totalfangst på ca. 1 tonn. 
      

Område Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

NR08                     ▲         

5.9.3 Vurdering av tiltakets påvirkning 

Delområdet påvirkes kun av alternativene BC og BC 2. Ut ifra forslaget skal ny vei krysse i høy bru 

over Audna ved Heimermonen. Graden av påvirkning vil i stor grad avhenge av utformingen av 

brukonstruksjonen og plassering av fundament. Ut fra plasseringen av brukryssingen der jord-

bruksområdet er på sitt smaleste, vurderes delområdet kun i mindre grad å bli forringet. Høy bru-

kryssing vurderes i liten grad å påvirke mulighetene for fiske i Audna. 
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Alternativ Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetyd. endring Forbedret 

BC               ▲               

BC 2               ▲               

5.9.4 Vurdering av konsekvens for delområdet 

Konsekvensen for delområdet er vurdert til noe negativ for begge alternativene i delstrekning BC. 

        
Alternativ - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

BC    ▲    

BC 2    ▲    

 

5.10 Delområde NR10 Monefjellan 

5.10.1 Situasjonsbeskrivelse av delområdet 

Delområdet går fra Audnadalen frem til området ved Stemmen og lille Faksevatn, og består av 

skog og heiområder. Området inneholder noe dyrkbar mark, samt et mindre område med fulldyrka 

jord og beitemark ved Hovsdøl. 

5.10.2 Vurdering av delområdets verdi 

Delområdet inneholder i svært liten grad jordbruksarealer. Området benyttes i forbindelse med jakt 

og fiske, og har i forbindelse med dette en viss næringsmessig betydning. 
      

Område Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

NR09         ▲                     

 

5.10.3 Vurdering av tiltakets påvirkning 

BC og BC 2 vil i noen grad forringe muligheten for utøvelse av jakt og fiske. BC 2 vurderes som 

noe mer gunstig for temaet, siden vannene i mindre grad blir direkte berørt. Jordbruksarealer blir 

ikke berørt i delområdet. 

Alternativ Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetyd. endring Forbedret 

BC              ▲                

BC 2                ▲              

5.10.4  

  



KU FAGRAPPORT: NATURRESSURSER 
 

 

  

 

 

Side 53 av 69 
 

 

5.10.5 Vurdering av konsekvens for delområdet 

Konsekvensen for delområdet er vurdert til noe negativ for begge alternativene i delstrekning BC. 

        
Alternativ - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

BC    ▲    

BC 2    ▲    

 

5.11 Delområde NR11 Rymtelandsheia 

5.11.1 Situasjonsbeskrivelse av delområdet 

Delområdet omfatter nedbørsfeltet for Tarvatnet, som er drikkevannskilde i Lindesnes kommune. 

Området består for øvrig hovedsakelig av skogsmark og heiområder. Ned i dalbunnen mot eksis-

terende E39, ved Udland og Tveita, finnes jordbruksarealer i et belte langs dagens E39, bestående 

av både fulldyrka jord, innmarksbeite og dyrkbar mark. 

5.11.2 Vurdering av delområdets verdi 

Tarvatnet er drikkevannskilde for ca. 60% av innbyggerne i Lindesnes kommune. Dette området 

har dermed stor verdi i henhold til kriteriene for verdisetting i håndbok V712. Jordbruksarealene 

langs eksisterende E39 vurderes samlet sett til å være av middels verdi iht. verdikriteriene i hånd-

bok V712. 
      

Område Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

NR11                     ▲         

 

5.11.3 Vurdering av tiltakets påvirkning 

BC og BC 2 vil berøre nordre del av nedbørsfeltet for drikkevannskilden Tarvatnet, ca. 1,6-1,9 km 

nord for selve vannkilden. Sett i forhold til 0-alternativet, der traséen for allerede vedtatt ny E39 går 

i fylling eller bru over Tarvatnet, vurderes påvirkningen fra BC og BC 2 å føre til mindre påvirkning 

og mindre belastning på drikkevannskilden sammenlignet med referansesituasjonen. For drikke-

vann fører dermed alternativene til noe forbedrede forhold sett i forhold til allerede vedtatt ny E39. 

Jordbruksarealer berøres ikke av alternativene. Imidlertid vil mulighetene for utøvelse av jakt og 

fiske bli noe forringet av alternativet. I sum vurderes det derfor som riktig å angi påvirkningen på 

naturressurser som noe forringet, til tross for mindre påvirkning på drikkevann. 

De samme vurderingene angående drikkevann vil også være gjeldende for alternativene CD Midt, 

CD Sør og CD Tilførselsvei.Mulighetene for utøvelse av jakt og fiske vil bli noe forringet av alter-

nativene CD Midt og CD sør, tilsvarende som for BC-alternativene.  
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CD tilførselsvei vil berøre et mindre område med fulldyrka jord og beitemark ved Steggedalen. I 

tillegg berøres noe overflatedyrka jord og beitemark ved Udland der tilførselsveien er foreslått på-

koblet eksisterende E39. Påvirkningen på jordbruk vurderes som noe forringet. 

 

Alternativ Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetyd. endring Forbedret 

BC               ▲               

BC 2               ▲               

CD Midt               ▲               

CD Sør               ▲               

CD Tilførsels-

vei 
              ▲               

5.11.4 Vurdering av konsekvens for delområdet 

Konsekvensen for delområdet er vurdert til noe negativ for alle alternativene i delstrekningene BC 

og CD. 

        
Alternativ - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

BC    ▲    

BC 2    ▲    

CD Midt    ▲    

CD Sør    ▲    

CD Tilførsels-

vei 
   ▲    

 

5.12 Delområde NR12 Eikeråsheia 

5.12.1 Situasjonsbeskrivelse av delområdet 

Delområdet inneholder i hovedsak heiområder/impediment i de høyereliggende områder, skogs-

mark i lavereliggende områder, samt noen spredte, mindre områder med jordbruksareal. Disse 

jordbruksarealene befinner seg hovedsakelig i områdene ved Haugdal, Haddeland, Lene, Flaten, 

Optedal og Herdal. 

5.12.2 Vurdering av delområdets verdi 

Jordbruksarealene i delområdet er få og avgrensede. De største jordbruksområdene ligger vest i 

delområdet ved Optedal og Herdal, der jordstykkene kan ha størrelse opptil 30 dekar. Som vanlig 

ellers i undersøkelsesområdet består arealene av både fulldyrka grasarealer og beitemark. Områ-

det benyttes i forbindelse med jakt og fiske, og har i forbindelse med dette en viss næringsmessig 



KU FAGRAPPORT: NATURRESSURSER 
 

 

  

 

 

Side 55 av 69 
 

 

betydning. Totalt sett vurderes delområdet å være av noe verdi når det gjelder fagtema naturres-

surser. 
      

Område Uten betydning Noe verdi Middels verdi Stor verdi Svært stor verdi 

NR12          ▲                    

5.12.3 Vurdering av tiltakets påvirkning 

Mulighetene for utøvelse av jakt og fiske vil bli noe forringet av alternativene CD Midt og CD sør.  

Jordbruksarealer berøres i noen grad ved begge alternativene. CD Midt berører først og fremst 

fulldyrka jord ved Optedal og Herdal. CD Sør berører i tillegg noen mindre jordbruksområder ved 

Lene. I hovedsak er det lite som skiller de to alternativene når det gjelder jordbruk, men det sørlige 

alternativet er beregnet å gi noe større beslag av jordbruksareal. 

Alternativ Sterkt forringet Forringet Noe forringet Ubetyd. endring Forbedret 

CD Midt               ▲               

CD Sør              ▲                

5.12.4 Vurdering av konsekvens for delområdet 

Konsekvensen for delområdet er vurdert til noe negativ for begge alternativene i delstrekning CD. 

        
Alternativ - - - - - - - - - - 0 +/++ +++/++++ 

CD Midt    ▲    

CD Sør    ▲    
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5.13 Verdikart 

 

Figur 5-4. Verdikart for fagtema naturressurser. 
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6 Trinn 2: Konsekvens av alternativer 

6.1 Arealregnskap 

Tabellen nedenfor viser beregnet beslag av jordbruksareal innenfor de ulike veialternativene. Are-

alene er beregnet ut fra senterlinje slik veialternativene er vist i tiltaksbeskrivelsen, og med buffer 

på 25 meter (totalt 50 meter bred korridor). Det presiseres at tallene er et estimat basert på forelig-

gende tiltaksbeskrivelse og veilinjer, og at tallene vil kunne endres dersom alternativene justeres 

inn mot neste planfase (detaljreguleringsplan). Hovedhensikten med arealberegningene i denne 

planfasen er å danne et grunnlag for å kunne sammenligne og vurdere de ulike alternativene opp 

imot hverandre når det gjelder sannsynlig arealbeslag som følge av utbygging. 

For delstrekning AB har alternativ AB Sør størst beslag av jordbruksareal, og klart størst beslag av 

dyrkbar jord. Deretter følger AB Nord. AB Midt er beregnet å føre til minst beslag av jordbruksareal. 

Tap av jordbruksareal er beskjedent langs korridoren for delstrekning BC. 

Det er lite som skiller alternativene i delstrekning CD, men beregningene viser noe større arealbe-

slag langs alternativ CD Sør. 

 

Tabell 6-1 Arealregnskap jordbruksareal, dyrkbar jord og produktiv skog (daa). Tallene viser estimert arealbeslag 
langs veilinjene slik de er vist i bl.a. figur 5-4. 

 

 

  

Veglinje Fulldyrket jord Overflatedyrket jord Innmarksbeite Totalt jordbruksareal Dyrkbar jord Produktiv skog

AB Nord 44 2 18 64 10 403

AB Nord 2 19 9 13 41 7 423

AB Midt 13 0 14 27 6 389

AB Sør 54 1 22 77 16 398

BC 23 0 3 26 12 258

BC 2 8 0 0 8 9 233

CD Midt 16 1 1 19 2 244

CD Syd 21 2 2 25 3 238

Udland 1 0 7 8 5 52

Trædal 23 3 2 28 2 119
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6.2 Samletabell med konsekvens for delområder og alternativer 

Konsekvensvurderinger av hvert deltema er her satt inn i en tabell. Basert på konsekvensgraden 

for hvert deltema er det deretter fastsatt en konsekvensgrad for hvert alternativ. 

Tabell 6-2. Sammenstilling av konsekvens for delområder og de ulike alternativene for fagtema naturressurser. 

Strekning AB BC CD Tilførselsvei 

Delområder AB 

Nord 

AB 

Nord 2 

AB  

Midt 

AB 

Sør 

BC BC 2 CD 

Midt 

CD 

Sør 

Tredal Udland 

NR01 Stusvik - - - 0       

NR02 Helland-Holte - - 0 - -       

NR03 Moslandsvatnet - - - 0       

NR04 Hageland - - - - 0       

NR05 Midtstøle - - - -       

NR06 Romedal - - - -     0  

NR07 Vallerås - - - - -      

NR08 Tredal         - -  

NR09 Audna     - -     

NR10 Monefjellan-     - -     

NR11 Rymtelandsheia     - - 
- - 

 - 

NR12 Eikeråsheia       - -   

Avveining           

Samlet vurdering 
Middels 
negativ 
konse-
kvens 

Noe ne-
gativ 

konse-
kvens 

Noe ne-
gativ 

konse-
kvens 

Middels 
negativ 
konse-
kvens 

Noe ne-
gativ 

konse-
kvens 

Noe ne-
gativ 

konse-
kvens 

Noe ne-
gativ 

konse-
kvens 

Noe ne-
gativ 

konse-
kvens 

Middels 
negativ 
konse-
kvens 

Noe ne-
gativ 

konse-
kvens 

Rangering 4 1 2 3 2 1 2 1   
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6.3 Samlet vurdering av delstrekning AB 

Av alternativene på strekningen AB rangeres AB Nord 2 som nummer 1 (best), AB Midt som num-

mer 2, AB Sør som nummer 3 og AB Nord som nummer 4 (dårligst). AB Nord 2 berører nedbørsfelt 

for reservedrikkevannskilde Moslandsvatnet, men vurderes å berøre jordbruk i noe mindre grad 

enn AB Midt. AB Midt berører nedbørsfelt for Moslandsvatnet i større grad enn AB Nord 2. AB Sør 

unngår nedbørsfeltet for reservedrikkevann, men vurderes å påvirke jordbruk negativt i stor grad. 

AB Nord berører nedbørsfelt for Møglandsvatnet, i tillegg til å berøre jordbruk negativt i stor grad. 

6.3.1 Vurdering av alternativ AB Nord 

Alternativet kan gi fare for påvirkning av drikkevannssystemet i Mandal kommune siden korridoren 

passerer gjennom nedbørsfeltet Møglandsvatnet, samt reservevannkilden Moslandsvatnet. Påvirk-

ningsgraden vurderes likevel som begrenset. Hovedvannkilden Skadbergvatnet berøres ikke, ver-

ken direkte eller nedbørsfeltet. Flere spredte gårdsbruk mellom Hageland og Blørstad blir betydelig 

berørt av alternativet. 

Samlet vurderes alternativ AB Nord å ha middels negativ konsekvens for naturressurser. 

6.3.2 Vurdering av alternativ AB Nord 2 

Alternativet kan gi fare for påvirkning av reservevannkilden Moslandsvatnet. Påvirkningsgraden 

vurderes likevel som begrenset. Hovedvannkilden Skadbergvatnet berøres ikke, verken direkte el-

ler nedbørsfeltet. Alternativet unngår i stor grad jordbruksarealene i området. 

Samlet vurderes alternativ AB Nord 2 å ha noe negativ konsekvens for naturressurser. 

6.3.3 Vurdering av alternativ AB Midt 

Alternativet berører nedbørsfeltet for reservedrikkevannet Moslandsvatnet, som kan medføre fare 

for påvirkning av vannkvalitet. Jordbruksarealer berøres i liten grad av alternativet. 

Samlet vurderes alternativ AB Midt å ha noe negativ konsekvens for naturressurser.Noe negativ 

konsekvens. 

6.3.4 Vurdering av alternativ AB Sør 

Alternativet berører ikke drikkevannskildene i Mandal kommune, verken direkte eller nedbørsfelt.  

Imidlertid vil jordbruksområder fra Sodland til Holte bli betydelig forringet. 

Samlet vurderes alternativ AB Sør å ha middels negativ konsekvens for naturressurser. 

6.4 Samlet vurdering av delstrekning BC 

Alternativ vurderes å i liten grad forringe viktige verdier for naturressurser, men BC 2 vurderes som 

bedre alternativ enn BC, på grunn av at dette alternativet unngår å krysse over innsjøer i området. 

6.4.1 Vurdering av alternativ BC 

Alternativet berører i liten grad viktige verdier knyttet til tema naturressurser. Området nyttes til jakt 

og fiske, og alternativet vil i noen grad forringe muligheten for utøvelse av dette, særlig på grunn 

av kryssing/fylling ved innsjøen Stemmen. 
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Samlet vurderes alternativ BC å ha noe negativ konsekvens for naturressurser. 

6.4.2 Vurdering av alternativ BC 2 

Alternativet berører i liten grad viktige verdier knyttet til tema naturressurser. Området nyttes til jakt 

og fiske, og alternativet vil i noen grad forringe muligheten for utøvelse av dette. 

Samlet vurderes alternativ BC 2 å ha noe negativ konsekvens for naturressurser. 

6.5 Samlet vurdering av delstrekning CD 

Alternativene berører i liten grad viktige verdier knyttet til tema naturressurser. CD Sør vurderes 

som beste alternativ, på grunn av tunnel som i større grad ivaretar interesser knyttet til vilt og ut-

øvelse av jakt. 

6.5.1 Vurdering av alternativ CD Midt 

Alternativet berører i liten grad viktige verdier knyttet til tema naturressurser. Et større jordbruks-

område ved Optedal blir forringet. Området nyttes til jakt og fiske, og alternativet vil i noen grad 

forringe muligheten for utøvelse av dette. 

Samlet vurderes alternativ CD Midt å ha noe negativ konsekvens for naturressurser. 

6.5.2 Vurdering av alternativ CD Sør 

Alternativet berører i liten grad viktige verdier knyttet til tema naturressurser. Et større jordbruks-

område ved Optedal blir berørt. Området nyttes til jakt og fiske, og alternativet vil i noen grad for-

ringe muligheten for uttøvelse av dette. Tunnel ivaretar imidlertid interesser knyttet til vilt og jakt på 

deler av strekningen. 

Samlet vurderes alternativ CD Sør å ha noe negativ konsekvens for naturressurser. 

6.6 Samlet vurdering av konsekvens for tilførselsveier 

6.6.1 Samlet vurdering av konsekvens for tilførselsvei Tredal 

Alternativet vil medføre nedbygging av jordbruksareal ved Tredal og i betydelig grad forringe dette 

området. 

Tilførselsvei Tredal vurderes å ha middels negativ konsekvens for naturressurser. 

6.6.2 Samlet vurdering av konsekvens for tilførselsvei Udland 

Alternativet berører jordbruksarealer ved Udland, slik at disse blir noe forringet.  

Tilførselsvei Udland vurderes å ha noe negativ konsekvens for naturressurser. 

6.7 Konsekvenser i anleggsperioden 

Hvis anlegget berører nedbørsfelt for drikkevannskilder, vil avrenning og tilførsel av finpartikler 

være en problemstilling som må håndteres. Avrenning av partikler fra gravearbeider, sprengning 

og utbyggingen for øvrig vil trolig være en større utfordring for drikkevannskilder enn avrenning og 

forurensning fra ordinær drift av veianlegget, (i alle fall hvis man ser bort fra ulykkesrisiko som 
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tankbilvelt o.l). Det må settes inn tiltak som hindrer avrenning til eventuelle drikkevannskilder i an-

leggsperioden. 

De ulike alternativene berører alle jordbruksarealer i større eller mindre grad. Det bør vurderes om 

matjorda i anleggsbeltet skal fjernes og lagres i midlertidige ranker, for så å tilbakeføres etter at 

anlegget er utbygd. Konsekvensen er i alle tilfeller at det ikke kan drives ordinær jordbruksdrift i 

anleggsbeltet under utbyggingen.  

Det midlertidige beslaget av jordbruksarealer vil altså være større enn det permanente beslaget 

som følge av selve veianlegget. For eiendommer hvor det opprettholdes drivverdige arealer på 

begge sider av anleggsbeltet, bør det sørges for kryssingsløsninger slik at driverne har adkomst til 

disse arealene med landbruksmaskiner. 

Eventuelle dreneringssystemer i anleggsbeltet kan bli skadet på grunn av belastning fra tunge an-

leggsmaskiner. Disse må i så fall reetableres etter at anlegget er ferdig utbygd.  

Avbøtende tiltak i anleggsfasen som ivaretar jordbruksjord og sikrer eventuelle berørte drikke-

vannskilder må utredes i detaljreguleringsfasen når man vet hvilken korridor som er lagt til grunn 

for ny E 39. Eksempler kan være presis avtaking og oppranking av matjordlag, og avskjærende, 

tette grøfter for å lede vann vekk fra sårbar resipient. 

6.8 Skadeforebyggende tiltak og miljøoppfølging 

6.8.1 Skadeforebyggende tiltak som kan gi endringer i konsekvensgrad 

Som omtalt i kap. 4.3 Vannressurser består dagens drikkevannsystem i Mandal kommune av Ska-

debergsvatnet, Ommundsvatnet og Møglandsvatnet med nedbørsfelt. I tillegg er Moslandvatnet 

pekt ut av kommunen som en reservevannkilde som kan tas i bruk i fremtiden dersom det oppstår 

behov for det. Det er i planen allerede lagt inn som en forutsetning for tiltaket at Ommundsvatnet 

utgår som suppleringskilde, og erstattes av Møglandsvatnet. Dette er med på å markant redusere 

konsekvensgraden, særlig for alternativ AB Midt, men også for AB Nord 2 og AB Nord. 

I denne fagrapporten er det særlig virkninger for drikkevann og jordbruk som gir økt konsekvens-

grad. De største konsekvensene i utredningsområdet er knyttet til disse deltemaene, og er lokali-

sert i delstrekning AB. Linjeføring for å unngå jordbruksarealer og nedbørsfelt for drikkevann/reser-

vedrikkevann er det som først og fremst kan redusere konsekvensgraden i delstrekning AB. Tiltak 

for å unngå avrenning fra vei inn i nedbørsfelt for drikkevann/reservevann, samt for å unngår ulyk-

ker/tankbilvelt o.l. i nedbørsfelt, vil også være skadeforebyggende tiltak. 

6.8.2 Vurdering av potensielle nydyrkingsområder 

I vedtatt planprogram for områdereguleringen er det satt som utredningskrav at det skal foretas en 

kartlegging av potensielle nydyrkingsområder for eventuell flytting av den landbruksjord som blir 

berørt av tiltaket. 

Det er få eksempler på kompensajonsprosjekter som innebærer jordflytting og oppbygging av nytt 

jordbruksareal så langt i Norge. I tilfellene der dette har vært undersøkt i samferdselsprosjekter i 

Norge har man i første rekke lagt toppdekke på massedeponiområder eller kulverter til å etablere 
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nytt jordbruksareal. I noen tilfeller har også oppgradering av overflatedyrka jord eller innmarksbeite 

til fulldyrka jord ved tilførsel av matjord blitt undersøkt. 

Det er i dette prosjektet ikke undersøkt plassering av massedeponier langs alle de utredete alter-

nativene. Man har heller ikke studert i detalj hvor det kan være aktuelt å etablere eventuelle kul-

verter i forbindelse med jordbruksarealer. Det er derfor gjort en undersøkelse av hvor det innenfor 

varslingsområdet finnes overflatedyrka jord og innmarksbeite. Denne oversikten er vist i figur 6-1, 

6-2 og 6-3. 

I andre prosjekter hvor det har blitt vurdert bruk av kompensasjonsarealer som erstatning for tapt 

jordbruksareal, har dette blitt vurdert i en detaljplanfase i etterkant av at det konkrete tiltaket er blitt 

utformet. Først da vil man ha tilstrekkelig detaljert kunnskap til å kunne vurdere kompensasjons-

arealer for tapt jordbruksareal. Det er også først i denne fasen man vil ha endelig oversikt over hvor 

store arealer av jordbruk som foreslår nedbygd. Eventuelle erstatningsarealer for nedbygd jord-

bruksareal på strekningen E39 Mandal – Lyngdal kan først utredes i detalj når det er avklart hvor 

endelig veitrasé vil gå i forbindelse med detaljreguleringen. 

Dersom det skal utformes tiltak for kompensasjon av tapt jordbruksareal i detaljreguleringsfasen, 

bør det velges områder som ligger i nær der nedbyggingen skjer. Det kan medvirke til at grunneiere 

som taper jordbruksarealer som følge av ny vei kan få redusert sitt netto arealtap. Samtidig vil 

kjøreavstandene i massehåndteringen reduseres. 

Dersom det ikke er ønskelig å legge matjord over overflatedyrka jord eller innmarksbeite, bør jord-

massene plasseres på uproduktiv jord i tilknytning til annet eksisterende jordbruksareal. Dette kan 

bidra til å forbedre arronderingsmessige forhold, og lage større sammenhengende jordbruksområ-

der. 

Dersom fulldyrka jordbruksjord skal flyttes fra trasé for ny vei og over til annen sted er det avgjø-

rende at jordhåndteringen skjer under rådgivning fra jordfaglig kompetent personell. Jordsjiktene 

(A- og B-sjikt) må tas av og håndteres separat, og tilføres erstatningsarealet i riktig rekkefølge og 

uten å blandes sammen. 

Forholdet til forskrift om floghavre og forskrift om plantehelse må avklares innen det eventuelt be-

sluttes å flytte matjord mellom eiendommer. 

6.8.3 Skadeforebyggende tiltak i detaljplanfase 

Foreliggende plan er en plan på oversiktsnivå der hovedhensikten er å fastsette korridor for videre 

detaljplanlegging i neste planfase.  

Ved fastsettelse av endelig veitrasé i neste planfase vil det særlig være viktig å se på: 

• Hindre avrenning til eventuelle drikkevannskilder som kan bli berørt, både i anleggsfase og 

driftsfase 

• Muligheter for å tilpasse veilinjen slik at minst mulig jordbruksarealer blir berørt 

• Sikre nødvendige kryssinger/driftsveier for jordbruket  
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Figur 6-1. Potensielle nydyrkingsområder (overflatedyrka jord og innmarksbeite) i Mandal kommune innenfor utred-

ningsområdet. (Kilde: NIBIO/Geovekst) 
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Figur 6-2. Potensielle nydyrkingsområder (overflatedyrka jord og innmarksbeite) i Lindesnes kommune innenfor 
utredningsområdet. (Kilde: NIBIO/Geovekst) 
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Figur 6-3. Potensielle nydyrkingsområder (overflatedyrka jord og innmarksbeite) i Lyngdal kommune innenfor ut-
redningsområdet. (Kilde: NIBIO/Geovekst) 
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7 Konklusjon 

7.1 Tiltakets generelle virkninger for naturressurser 

I vurderingen av alternativene i delstrekning AB blir AB Nord 2 vurdert som det beste alternativet 

for naturressurser samlet sett. Dette fordi påvirkningen på reservedrikkevann vurderes som liten, 

samt at den samlede negative påvirkningen på jordressursene er lavere enn for alternativ AB Sør.  

Det må likevel påpekes at AB Sør er det eneste alternativet som helt unngår alle nedbørsfelt for 

drikkevannskilder og reservevann. AB Nord 2 berører nedbørsfeltet for reservedrikkevannskilden 

Moslandsvatnet. 

AB Nord berører nedbørsfeltene til både Møglandsvatnet og Moslandsvatnet, men ikke selve vann-

kildene. Selv om påvirkningen fra anlegget vurderes som lav, vil det være behov for tiltak som 

samler og håndterer avrenningen fra veien. AB Nord berører i tillegg viktige jordbruksområder, 

særlig ved Hageland og Vrå. 

AB Midt berører nedbørsfelt for Moslandsvannet over en lengre strekning, men unngår i stor grad 

jordbruksarealer. 

AB Midt vil være det alternativet som fører til minst beslag av jordbruksarealer og minst konsekven-

ser samlet sett for jordbruk. AB Sør er det delalternativet som vil medføre mest nedbygging av 

jordbrukareal og størst negative konsekvenser for jordbruk. 

BC og BC 2 berører i liten grad verdier knyttet til naturressurser på en negativ måte. BC 2 vurderes 

som noe bedre, siden dette alternativet unngår flere fiskevann og i mindre grad berører nedbørs-

feltet for Tarvatnet. 

Det er lite som skiller CD Midt og CD Nord når det gjelder naturressurser. Beslaget av jordbruks-

areal er noe større i alternativ CD Sør, men forskjellen kan regnes som marginal. Tunnel i CD Sør 

gjør at virkningene for vilt og jaktutøvelse er mindre enn i alternativ CD Midt, og samlet vurderes 

derfor CD Sør som best for naturressurser. 

7.2 Rangering av alternativkombinasjoner 

Ut fra de ulike alternativkombinasjonene vurderes AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør som minst negativ 

for naturressurser samlet sett og er gitt noe negativ konsekvens. Kombinasjonen AB Nord – BC – 

CD Midt vurderes samlet som mest negativ og er gitt middels negativ konsekvens. 
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Tabell 7-1. Tabellen viser det beste og den dårligste alternativkombinasjonen for fagtema naturressurser. Kombi-
nasjonen AB Nord 2 – BC 2 – CD Sør vurderes som minst negativ og blir gitt noe negativ konsekvens. AB Nord – 
BC – CD Midt vurderes som mest negativt og blir gitt middels negativ konsekvens. 

Strekning /  

konsekvensgrad 

AB BC CD 

AB 

Nord 

AB 

Nord 2 

AB 

Midt 

AB 

Sør 

BC BC 2 CD 

Midt 

CD 

Sør 

         

Positiv 

konsekvens 
        

Ubetydelig 

konsekvens 
        

Noe negativ 

konsekvens 
 ● ● 

 ● ● ● ● 

Middels negativ 

konsekvens ●   ●     

Stor negativ 

konsekvens 
        

Svært stor  negativ 

konsekvens         

Kritisk negativ 

konsekvens 
        

 

De største negative konsekvensene for fagtema naturressurser er vurdert å befinne seg innenfor 

delstrekning AB. Det er mer marginale forhold som skiller alternativene i delstrekningene BC og 

CD, der alle alternativene er vurdert til noe negativ konsekvens for naturressurser. Det er derfor 

tatt utgangspunkt i delstrekning AB for å rangere samlede alternativkombinasjoner. 

AB Nord 2 unngår nedbørsfelt for drikkevann ved Møglandsvatnet, samt unngår viktige jordbruks-

områder ved Hageland og Vrå. 

AB Midt unngår i stor grad jordbruksarealer, men berører nedbørsfeltet for reservedrikkevannet 

Moslandsvatnet over en lengre strekning. 

AB Sør er det eneste alternativet som i sin helhet unngår nedbørsfelter for drikkevann og reserve-

drikkevann i Mandal, men er samtidig det alternativet som i størst grad berører jordbruksarealer. 

AB Nord berører nedbørsfeltet for drikkevann ved Møglandsvatnet og reservedrikkevann ved Mos-

landvatnet. AB Nord berører i tillegg viktige jordbruksområder, særlig ved Hageland og Vrå. 

For fagtema naturressurser gir følgende alternativkombinasjoner minst negative virkninger: 
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Tabell 7-2. Tabellen viser rangering av alternativkombinasjoner med utgangspunkt i strekningen AB. 

Range-

ring 

Alternativkombinasjon Samlet konsekvensgrad 

1 AB Nord 2  -  BC 2  -  CD Sør 
Noe negativ 

konsekvens 

2 AB Midt  -  BC 2  -  CD Sør 
Noe negativ 

konsekvens 

3 AB Sør   -  BC 2  -  CD Sør 
Middels negativ 

konsekvens 

4 AB Nord  -  BC 2  -  CD Sør 
Middels negativ 

konsekvens 

 

7.3 Virkninger i forhold til avlastet E39 

Situasjonen på eksisterende E39 etter at tiltaket er gjennomført avgrenser seg hovedsakelig til 

effektene av redusert trafikkmengde. Dette kan gjøre det enklere å krysse med og transportere 

landbruksmaskiner langs eksisterende E39. I tillegg vil redusert trafikkmengde minske negativ på-

virkning av drikkevannskilden Tarvatnet, ved at man kan forvente at tilførsel av forurensning fra 

veien vil minke. 
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