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Oversikt innkomne høringsuttalelser 
 
Myndigheter 

Nr Merknad Dato 
1  Mandal kommune, planutvalget  10.10.2018 
2  Forsvarsbygg 19.10.2018 
3  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder 22.10.2018 
4  Statens vegvesen 02.11.2018 
5  NVE 06.11.2018 
6  Mandal bydrift 06.11.2018 
7  Fylkeskommunen, saksprotokoll og sakfremlegg 

fylkesutvalget 
06.11.2018 

8  Mattilsynet 07.11.2018 
9  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder landbruksavdeling 07.11.2018 
10  Direktoratet for Mineralforvalting 08.11.2018 

 
Lag, foreninger og organisasjoner 

Nr Merknad Dato 
1  GE Healthcare Lindesnes fabrikker 12.10.2018 
2  Kirken 15.10.2018 
3  Lindesnes sør viltlag v/ Torstein Andersen 23.10.2018 
4  Lindesnes vilt vald vest/Jaktleder Roland, ÅS og Stiland 

jaktlag. v/Rolf Arne Holte (DINE39) 
28.10.2018 

5  Skofteland jaktlag 31.10.2018 
6  Norges Bondelag Agderkontoret 31.10.2018 
7  Agder Energi Nett AS 01.11.2018 
8  Styret i Buhølen og omegn vel 02.11.2018 
9  Stensland-Sandnes jaktlag 03.11.2018 
10  Lindesnes KFUK KFUM Speidere 04.11.2018 
11  Foss Jaktlag v/ Trond Vidar (Styre) (DINE39) 04.11.2018 
12  Sjølingstad jaktlag v/Egil Johnsen (DINE39) 04.11.2018 
13  Østbygda jaktlag 05.11.2018 
14  Norges lastebileier forbund 05.11.2018 
15  Forum for natur og friluftsliv Agder 05.11.2018 
16  Naturvernforbundet i Mandal v/Gunnar Ervik 05.11.2018 
17  Naturvernforbundet i Mandal v/ Råmund Steinsvåg 05.11.2018 
18  Norsk maritimt museum 06.11.2018 
19  Naturvernforbundet i Agder v/Peder Johan Pedersen, 

Fylkesleder 
06.11.2018 

 
Andre, grunneiere og naboer 

Nr Merknad Dato 
1  Ørjan Blørstad 24.09.2018 
2  Svanhild Wathne 26.09.2018 
3  Leif Svendsen 26.09.2018 
4  Bernt Enger  05.10.2018 
5  Hesland grendeutvalg 05.10.2018 
6  Olav Døble (DINE39) 09. og 15.10.2018 
7  Steinar Haddeland (DINE39) 10.10.2018 
8  Eli Anne Sjølingstad  17. og 24.10.2018 



9  Kaare Hjorth (DINE39) 18.10.2018 
10  Elisabeth Røyland (DINE39) 21.10.2018 
11  Jan Gunnar Røyland (DINE39) 21., 23. og 26.10.2018 
12  Øystein Steinsvåg 24.10.2018 
13  Lisbeth Carlsson 26.10.2018 
14  Lill Tony Larsen Ramvik (DINE39) 27.10.2018 
15  Salve Rune Lian (DINE39) 27.10.2018 
16  Alf Egil Aspvik  28.10.2018 
17  Rolf Arne Holte, grunneiere Hovestøl og Bakken 

(DINE39) 
04.11.2018 

18  Roar Helleren (DINE39) 28.10.2018 
19  Jarl Ivar Bendixen (DINE39) 29.10.2018 
20  Jan Henrik Rosland (DINE39) 28., 29., 30. og 31.10.2018 
21  Helge Sutten 30.10.2018 
22  Øyvind Rolfsen 30.10.2018 
23  Øyvind Braadland 30.10.2018 
24  Ronny Warmbrodt (DINE39) 30.10.2018 
25  Arne Kleiven (DINE39) 30.10 og 03.11.2018 
26  Karl Arthur Litlan (DINE39) 31.10.2018 
27  Signegun Romedal  31.10.2018 
28  Tove Norum 31.10.2018 
29  Gloria Bendixen (DINE39) 31.10.2018 
30  Karina Herdal Hobbesland pva grunneiere i Herdal 01.11.2018 
31  Ivar G. Skofteland (DINE39) 01.11.2018 
32  Bodil Dale Johnson 02.11.2018 
33  Jon Thommesen 02.11.2018 
34  Olaf og Trygve Døble 02.11.2018 
35  Jostein Handeland (DINE39) 02.11.2018 
36  Vestbygda, berørte parter 02.11.2018 
37  Norleiv Fardal 03.11.2018 
38  Tor Raymond Haagensen 04. og 05.11.2018 
39  Jon Martin Jakobsen, arbeidsgruppe Hageland 04.11.2018 
40  Kjell Erik Dale Thompson 04.11.2018 
41  Rune Braadland 04.11.2018 
42  Svein Haugen 04.11.2018 
43  Sverre Stusvik Ellingsæther 04.11.2018 
44  Marit Sletten (DINE39) 04.11.2018 
45  Arnhild Jakobsen (DINE39) 27.09, 04.11 og 05.11.2018 
46  Sebastian og Nicolas Warmbrodt 04.11.2018 
47  Jan Petter Holmesland (DINE39) 04.11.2018 
48  Olaf Kåre Undal (DINE39) 23.10, 04.11 og 05.11.2018 
49  Vidar Haugen 04.11.2018 
50  Bent Johan Kjær og Gerd Solem  05.11.2018 
51  Morten Kjær Enger 05.11.2018 
52  Tore Hanssen 05.11.2018 
53  Eva Hinlo 05.11.2018 
54  Jon-Sverre Salamonsen 05.11.2018 
55  Stian Engedal (DINE39) 05.11.2018  
56  Roar Sløgedal  05.11.2018 
57  Ragnhild og Steinar Salvesen 05.11.2018 



58  Olaf Undal pva. Arne Kvåle 08.11.2018 
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MELDING OM VEDTAK - TILBAKEMELDING PÅ OPPSTART - OMRÅDEREGULERING 
FOR E39 MANDAL-LYNGDAL ØST 
 
Det vises til forhåndsvarsel datert 02.10.2018. 
 
Behandling i Planutvalget - 10.10.2018 : 
 
Inga Fjeldsgaard tok opp at tillegget som ble vedtatt i planprogrammet også ble tatt 
med i vedtaket her: 
Det presiseres at arbeidet med å kartlegge virkningene for nåværende og framtidige 
drikkevannskilder, må vektlegges særlig. 
 
Rådmannens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak i Planutvalget - 10.10.2018 : 
 
Planutvalget er positive til at det gjøres vurderinger av alternative traseer for E39 på 
strekningen fra Mandalselva til grensen med Lindesnes. Det er viktig at det utarbeides et 
godt grunnlag for å kunne gi inntrykk av hvilken forskjell det vil være i konsekvenser mellom 
gjeldende kommunedelplan, og det/de alternativ som fremmes i et planforslag. 
 
Planutvalget er også positive til å vurdere å oppheve gjeldende kommunedelplan dersom 
det viser seg at det finnes en annen korridor som er et bedre alternativ. 
 
Det presiseres at arbeidet med å kartlegge virkningene for nåværende og framtidige 
drikkevannskilder, må vektlegges særlig. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Kirsten N. Lågeide 
sekretær 

 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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E39 Mandal - Lyngdal øst - Tilbakemelding 
 
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid for E39 Mandal-Lyngdal øst, mottatt 24.09.2018. 

Forsvarsbygg uttaler seg i saker etter plan- og bygningsloven m.fl. med hensyn til å ivareta Forsvarets 
arealbruksinteresser.  

Forsvarsbygg har sammen med Forsvaret gjennomgått planområdet, og kan ikke se at Forsvaret har interesser 
som blir berørt.  

Vi ønsker lykke til med planarbeidet. 

  
Svein Olav Skaar 
Regionsjef 

 

Forsvarsbygg  
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  

 

 
 

Til Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse 

19.10.2018 2018/4153-3/315 

Tidligere dato Tidligere referanse 

Sweco 
 
 
  

Anne Lise Sæterdal 

25.09.2018 
 
 

 



Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 E-post: fmavpost@fylkesmannen.no 
Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal  Sikker melding via nettside: www.fylkesmannen.no  
Besøksadresse Kristiansand: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand Orgnr. 974762994 
  

 
 
   
 
SWECO NORGE AS 
Att. Iversen, Åslaug 
Postboks 80 Skøyen 
0212  OSLO 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 2018/7947 22.10.2018 
 
Innspill til planprogram og varsel om oppstart av områderegulering for E39 
Mandal - Lyngdal øst 
 
Vi viser til brev fra Sweco AS, datert 24.08.2018, med varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeid for områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst.  
 
Bakgrunn 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny E39 mellom Mandal og 
Lyngdal øst. Det foreligger to vedtatte kommunedelplaner for strekningen: Dølebro – Livold og 
Fardal – Vatland. Nye Veier ønsker å se på et alternativ til vedtatt kommunedelplan, for å se 
om det kan øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, få kortere kjøretid, få innsparing på 
kjørekostnader og få reduserte konsekvenser på ikke-prissatte verdier. Områdereguleringen 
skal vise en veikorridor som skal være fleksibel nok til at det kan gjøres nødvendige 
optimaliseringer ved detaljregulering og bygging.  
 
Strekningen er del av Nasjonal transportkorridor 3 Oslo – Kristiansand – Stavanger. Østover 
fra Mandal er ny E39 ferdig regulert frem til Kristiansand. Strekningen fra Lyngdal vest til 
Ålgård i Rogaland gjennomføres som en statlig plan i regi av Statens vegvesen. Nye Veier 
skal etter planen overta planarbeidet ved årsskiftet 2018/2019. 
 
Det har i arbeidet med ny E39 mellom Mandal og Lyngdal vest vært eksterne 
samarbeidsmøter den 04.06.2018, 21.06.2018 og 25.10.2018. Fylkesmannen har vært 
representert ved disse møtene, sammen med representanter fra Mandal, Lindesnes og 
Lyngdal kommuner og berørte statlige og regionale myndigheter.  
 
Innspill fra Fylkesmannen 
Vedlagt planprogrammet foreligger det en silingsrapport som viser hvilke alternativer som er 
blitt vurdert i tidlig fase og hvilke alternativer man har valgt å gå videre med. Det er valgt å 
konsekvensutrede veikorridorene A-B; Nord, Syd og Midt, B-C; kombinasjon av Nord 
lavbro/Nord høybro, C-D-E; Syd og Midt. Fylkesmannen er positiv til at man har valgt å utrede 
flere og større korridorer enn hva vi fikk inntrykk av i de første eksterne samarbeidsmøtene. 
Fylkesmannen synes imidlertid det er vanskelig å ta stilling til de ulike alternativene, da 
planområdet går gjennom et landskap som i liten grad er kartlagt, og hvor det er store 
kunnskapshull knyttet til ikke-prissatte konsekvenser. 
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Det er i prosjektets framdriftsplan lagt opp til vedtak av planprogrammet desember 2018, og 
1. gangs behandling av planforslag januar 2019. Fylkesmannen har i eksterne 
samarbeidsmøter gitt uttrykk for at fremdriftsplanen er svært ambisiøs for en områderegulering 
av denne størrelsen, og stiller spørsmål ved om planforslaget i tilstrekkelig grad vil kunne ta 
hensyn til viktige innspill i tiden mellom høringsfristen, vedtak av planprogrammet og 1. gangs 
behandling av planforslaget. 
 
Naturmangfold 
Fylkesmannen mener det bør settes konkrete mål for veianleggets påvirkning på 
naturmangfoldet, som del av planprogrammets punkt 1.4 Mål for prosjektet, og som en 
presisering av sektorpolitisk målsetting om å redusere andre negative miljøkonsekvenser. 
Etter vår vurdering, bør det være et grunnleggende mål for prosjektet at man skal unngå 
negativ påvirkning på viktige naturverdier, og at eventuell negativ påvirkning skal avbøtes 
med skadereduserende tiltak. 
 
Fylkesmannen vurderer beskrivelsen av dagens situasjon for naturmangfold i området i 
planprogrammets punkt 4.8, til å være svært generell, og den mangler etter vår vurdering, 
flere sentrale elementer for å kunne gi et godt bilde av dagens situasjon innenfor planområdet. 
Dette gjelder blant annet for forekomster av større sammenhengende naturområder, arter av 
nasjonal forvaltningsinteresse og utvalgte naturtyper.  
 
Det oppmeldte planområdet er stort, og består av til dels store, sammenhengende og relativt 
urørte naturområder. I sør, der planområdet sammenfaller med kommunedelplanens trasé for 
E39, er det rike edelløvskogsområder med kartlagte naturtyper av nasjonal og regional verdi 
(A- og B-lokaliteter). I denne sammenheng vil vi særlig fremheve området på østsiden av, og 
nord for Lenefjorden, som består av flere registrerte naturtyper av varmekjær edelløvskog av 
til dels høy verdi (A). Området ved Monefjellan, hvor planområdet krysser Audnedalen, peker 
seg også ut som særlig verdifullt. Der går planområdet gjennom en stor B-lokalitet med rik 
edelløvskog av lågurt-eikeskogutforming. Lågurt-eikeskog er en trua naturtype i Norge, og 
denne må det tas hensyn til i det videre planarbeidet. Innenfor planområdet er det også flere 
kulturlandskap med forekomster av arter av nasjonal forvaltningsinteresse, f.eks. på 
Gjervoldstad i Mandal kommune. Ved Flaten, nord for Lenefjorden, er det flere registreringer 
av de utvalgte naturtypene hule eiker og slåttemark. 

Myr, skog og klima 
Det fremgår av forslag til planprogram punkt 1.4 at et av samfunnsmålene for veiprosjektet er 
å bidra til at de sektorpolitiske målene i Nasjonal transportplan 2018-20209 nås. Å redusere 
klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn, og redusere andre 
negative miljøkonsekvenser, inngår som en del av dette samfunnsmålet. 
 
Fylkesmannen mener planprogrammet må beskrive utredningene for hvordan prosjektet 
samlet sett skal bidra til at målet om reduksjon i klimagassutslipp i punkt 1.4.2. skal nås. Dette 
vil for eksempel påvirkes av avskoging og behov for inngrep i, og masseutskiftning av, myr og 
våtmark. Slike tiltak fører til store utslipp av klimagasser, og reduserer fremtidige muligheter 
for lagring av klimagasser i terreng. Det er f.eks. anslått en utslippsfaktor på 7,9 tonn CO2-C 
per hektar/år for dyrket mark på myr i boreal og temperert sone. Ut fra områdets topografi og 
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størrelsen på planområdet, kan det ikke utelukkes at det finnes viktige myrlokaliteter innenfor 
avgrensningen. Vi forventer at det innhentes ny kunnskap knyttet til forekomster av, og status 
for myrer innenfor planområdet, og at betydningen av disse i klimasammenheng fremgår av 
konsekvensutredningen. 
 
Utredningsprogrammet 
Fylkesmannen vurderer utredningsprogrammet for fagtema naturmangfold i planprogrammets 
punkt 6.6.3 til å være svært lite konkret. Planprogrammet bør ikke bare vise til «hoved-
registreringskategoriene» i V712 tabell 6-22, men bør angi spesifikt hva det er innenfor disse 
kategoriene som skal utredes. En konsekvens av at dette ikke er angitt, er at metodikken som 
skal anvendes for utredninger innen fagtema naturmangfold, heller ikke er beskrevet. 
Planprogrammet oppfyller dermed ikke krav til innhold i planprogram, jf. forskrift om 
konsekvensutredninger § 14 punkt b. Fylkesmannen mener dette er en stor svakhet ved 
planprogrammet. 
 
Det fremgår av planprogrammet at utredningen for fagtema naturmangfold i særlig grad skal 
avklare virkninger på naturmangfoldet. I henhold til V712, skal man i konsekvensutredningen 
også foreslå eventuelle avbøtende tiltak, restaureringstiltak og kompenserende tiltak, jf. 
forskrift om konsekvensutredninger § 23. Fylkesmannen mener tiltakshierarkiet beskrevet i 
V712 også bør refereres til i dette punktet. 
 
Fylkesmannen forventer at planprogrammet rettes opp, ved at det angis spesifikke 
utredningstema innenfor hovedkategoriene, og konkret angis metoder for utredningstema 
naturmangfold, samt at det beskrives i hvor stor grad det skal innhentes ny kunnskap og på 
hvilket detaljeringsnivå denne kunnskapen skal hentes inn. I tillegg må det spesifiseres at 
utredningene skal ha fokus på eventuelle skadereduserende tiltak. 

Utredningsprogrammet bør være konkret på hvordan behovet for viltkrysninger er tenkt 
håndtert i utredningen. Slike krysninger er kostnadsdrivende, og må inn som del av 
investeringskostnadene i prosjektet, og ikke bare som et avbøtende tiltak, da dette kan påvirke 
korridorenes konfliktgrad og egnethet.  
 
I det videre planarbeidet vil Fylkesmannens miljøvernavdeling være opptatt av at det søkes 
gode løsninger, og tas hensyn til registrerte naturverdier av nasjonal og vesentlig regional 
interesse innenfor planområdet, og at tiltak som kan påvirke disse i negativ retning er vurdert 
i tråd med naturmangfoldlovens prinsipper i §§ 8-12. Det må sikres i bestemmelsene at 
avbøtende tiltak og eventuell restaurering, skal inngå i detaljregulering av den regulerte 
korridoren. 
 
Forurensning 
Det fremgår av planprogrammets punkt 6.6.3 at behov for tiltaksovervåking av 
vannforekomster utredes parallelt, i samråd med Fylkesmannen. Vi ber i den forbindelse 
SWECO om å ta kontakt med Fylkesmannen. 
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Anleggsvirksomhet 
Forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet er tillatt så lenge det ikke medfører 
nevneverdig skade eller ulempe, jf. forurensningsloven § 8. Ved større utbyggingsprosjekter  
vil det som oftest være nevneverdig skade eller ulempe, og begrensningen i plikten til å unngå 
forurensninger gjelder ikke. I praksis vurderer Fylkesmannen det slik at ved anleggsdrift av 
lengre varighet enn 2 år, så gjelder plikten til å unngå forurensning fullt ut, jf. 
forurensningsloven § 7, og at det er behov for tillatelse fra Fylkesmannen etter 
forurensningsloven § 11. Det avgjørende er om forurensningen kan medføre nevneverdig 
skade eller ulempe, uavhengig av anleggsdriftens varighet. 
 
Dersom tiltaket medfører nevneverdig skade eller ulempe, skal det fastsettes grenseverdier for 
tillatt forurensning og andre miljøkrav i bestemmelser for reguleringsplan, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-7. Det skal så utarbeides et konkret miljøoppfølgingsprogram, jf. forskrift 
om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven § 10 annet ledd, som 
vedlegg til reguleringsplanen, som skal sikre at grenseverdiene og andre miljøkrav i 
bestemmelsene overholdes. Miljøoppfølgingsprogrammet skal utarbeides etter NS 3466:2009. 
Forurensningsmyndigheten skal godkjenne aktuelle bestemmelser i reguleringsplan og 
miljøoppfølgingsprogrammet. Miljøoppfølgingsprogrammet skal gjøres bindende gjennom 
anbudsdokumenter, prosjektering og kontrakter med entreprenører. 
 
Forurensning fra veg 
I følge forurensningsloven § 5 gjelder plikten til å unngå forurensning fra veger, jernbane o.l., 
havner og flyplasser, så langt forurensningsmyndigheten bestemmer. Loven er blant annet 
gjort gjeldende i forurensingsforskriften kap. 5 (støykartlegging, handlingsplaner og 
tiltaksgrenser for eksisterende virksomhet), kap. 7 (lokal luftkvalitet) og kap. 3 
(forurensningslovens anvendelse for havner). Loven blir praktisert fullt når det gjelder slikt som 
utslipp av kloakk, oljeholdig avløpsvann og avisningsvæske fra flyplasser, veger og havner. 
Det må antas at forurenset overvann fra veg rammes av plikten til å unngå forurensing. 
 
Vannforurensning 
Det er ikke tillatt å bruke sprengstein fra tunnel til utfyllinger som har avrenning til sårbare 
vassdrag. Tunnelutslipp må renses før det ledes til resipient. Renseløsningen må være 
tilstrekkelig dimensjonert og fungere på en slik måte at utslippet har tilfredsstillende 
vannkvalitet. Renseløsninger bør være permanente for å håndtere fremtidig tunnelvaskevann. 
Det må etableres permanente renseløsninger for å håndtere overvann fra vegtrasé og broer i 
driftsfase. 
 
Det er ikke tillatt å etablere «massedeponier» (steinfyllinger) i vassdrag, dersom hensikten er 
å bli kvitt overskuddsmasser. Utfyllinger/gjenfyllinger i vassdrag er søknadspliktig etter bl.a. 
forurensningsloven § 11. Fylkesmannen er myndighet. Det må unngås plastledninger 
(skyteledninger) i sprengsteinsfyllinger i vann. 
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Det må gjennomføres et tilstrekkelig miljøovervåkningsprogram, for å kartlegge tilstanden i 
vannforekomstene, i god tid før vegbyggingen skal starte, jf. veiledninger til vannforskriften. 
Miljøovervåkningsprogrammet skal ligge til grunn for søknad om utslippstillatelse for 
anleggsvirksomheten. En slik søknad må foreligge senest 6-9 mnd. før anleggsstart. Dersom 
det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon vedlagt søknad om utslippstillatelse, kan 
Fylkesmannen kreve tilleggsundersøkelser før saken kan ferdigbehandles. 
 
Massehåndtering og rensebasseng/sedimentasjonsbasseng 
Det fremgår av planprogrammets punkt 5.7.2 at planarbeidet skal avklare behov for 
massedeponier. Fylkesmannen forventer at regulert veikorridor viser nødvendig areal til 
permanente og midlertidige massedeponier, og at virkningene for ikke-prissatte konsekvenser 
av eventuelle massedeponier konsekvensutredes. Det samme gjelder for nødvendige arealer 
for eventuelle rensebasseng/sedimentasjonsbasseng. 
 
Vannforskriften 
Ny E39 fra Mandal til Lyngdal vest vil kunne ha vesentlig påvirkning på flere vannforekomster. 
I alle saker hvor vannmiljøet påvirkes vesentlig, skal vannforskriften §§ 4 til 6 vurderes. 
Dersom saken kan medføre at miljøtilstanden i berørte vannforekomster forringes eller 
forhindrer at miljømålene kan nås, skal vannforskriften § 12 vurderes. 
 
Vurderingen av vannforskriften §§ 4 til 6 og § 12 må gjøres i lys av naturmangfoldlovens 
prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§ 8 til 12. Ved mangelfull kunnskap om 
miljøtilstanden og effekten av påvirkninger på de mest sensitive miljøparameterne, skal føre-
var-prinsippet tillegges vekt. Den samlede forurensning som vannforekomstene er, eller vil bli 
utsatt for som følge av plansaken, skal vurderes. Prinsippene om at kostnadene ved 
miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, 
er sentrale i å finne gode løsninger for både samfunn og vannmiljø. 
 
Støy 
Vi gjør oppmerksom på at støyhensyn må ivaretas i anleggsfasen. Det vil også bli fastsatt 
generelle støykrav i vilkår i utslippstillatelse. 
 
Drikkevann 
Veianleggets påvirkning på drikkevannskilder for Mandal har vært en sentral problemstilling i 
eksterne samarbeidsmøter. Fylkesmannen forventer at veianleggets påvirkning på nåværende 
og framtidige drikkevannskilder vies særlig oppmerksomhet i konsekvensutredningen, og at 
problemstillingen knyttet til drikkevannssikkerhet blir del av ROS-analysen. 
 

Med hilsen 
 
 
Pia Karine Hem Molaug (e.f.) Bjørn Loland  
faggruppeleder plan rådgiver 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Bjørn Loland, tlf.: 38 17 62 23 
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Oppstart av områdereguleringsplan med KU for ny E39 Mandal - Lyngdal øst 

- innspill 

Viser til oversendelse datert 1.10.2018 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, 

vegnormaler, og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. 

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransporten. 

 

For varslet plan gir vi ikke innspill som vegeier for ny E39, vi har rolle som eier/forvalter av 

tilstøtende sekundærvegnett. 

 

I forbindelse med planarbeidet skal mulige kryssløsninger med tilhørende tilførselsveier  

mellom ny og dagens E39 utredes. Vi forutsetter at disse nye vegene blir fylkesveger. Deler 

av dagens E39 må da omklassifiseres fra riksveg til fylkesveg. Nye Veier er gitt ansvar for 

omklassifisering av veger om dette er nødvendig. Omfang og nødvendig tiltak må avklares i 

forbindelse med reguleringsplanarbeidet, i tråd med NA-rundskriv 97/13. 

 

Nye tilførselsveger må dimensjoneres for modulvogntog. Ved behov for omkjøring må 

sekundærvegnettet også være dimensjonert for samme type vogntog. Nye Veier og Statens 

vegvesen har dialog om emnet og eventuelle tilrettelegginger på aktuelle strekninger vil 

avklares. 

 

Eventuell behov for g/s-veg langs nye tilførselsveger bør også vurderes i forbindelse med 

planarbeidet. 



  

 

 

2 

 

For Statens vegvesen er det generelt viktig at de løsningene som velges ikke medfører større 

belastninger på sidevegnettet (økt trafikk, støy mm.). Om det blir stor avstand mellom ny 

E39 og tettstedene kan dette medføre at en større andel av trafikken velger lokalvegnettet. 

 

Løsning for kollektivtrafikk og sideanlegg (innfartsparkering, kollektivholdeplasser, 

rasteplasser, kontrollplasser, etc.) blir ivaretatt i det videre planarbeidet. Likeså ombygging 

eller justering av lokalveger for å få et godt fungerende og helhetlig vegsystem. 

 

 

 

 

 

Vegavdeling Agder, seksjon for planforvaltning og miljø. 

Med hilsen 

 

Glenn Solberg 

Seksjonsleder Inger Egeland 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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NVEs innspill - Varsel om oppstart og høring av planprogram - 

Områderegulering for fremtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst - 

Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner 

Viser til oversendelse 24.09.2018 med varsel om oppstart og høring av planprogram for 

områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst. NVE deltok på oppstartmøte i ekstern samarbeidsgruppe 

04.06.2018 og ga skriftlig innspill 15.06.2018 til arbeidet med siling av korridoralternativer. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven. Vi viser for øvrig til vår veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser 

innen NVEs saksområder i arealplanlegging.  

Allmenne interesser i vassdraget 

Vurdering av korridoralternativer må inkludere vurdering av hvorvidt alternativene (med tilhørende 

kostnadsoverslag) forutsetter vassdragstiltak (fyllinger, brupillarer, deponier med mer) som kan medføre 

skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget (eller sjøen). Planforslaget kan ikke 

forutsette vassdragstiltak uten at slike virkninger er tilstrekkelig belyst og vurdert. Vannressurslovens §8 

angir i utgangspunktet et forbud mot slike vassdragstiltak. 

Dersom korridoralternativer forutsetter et konkret tiltak som kan gi skade/ulempe for allmenne interesser 

i vassdraget, må alternative korridorer og alternative konkrete tiltak, utredes og vurderes, jamfør 

vannressurslovens §23, 3. ledd. For eksempel må kryssing av vassdrag på bru utredes og vurderes, 

dersom kryssing på fylling kan gi skade eller ulempe for allmenne interesser. 

Lyngdalselva med sidevassdrag inngår i verneplan for vassdrag. Planområdet ligger delvis innenfor 

dette nedslagsfeltet. Vernegrunnlaget faller inn under allmenne interesser, og eventuelle vassdragstiltak 

her må vurderes også opp mot dette, jamfør rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag. 
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Flomfare 

Planområdet krysser flere vassdrag. Det er positivt at planprogrammet angir at fare knyttet til elveflom 

og overvann skal utredes, og at løsninger for å krysse vassdrag og dreneringsveier uten at flom og 

overvannsituasjon forverres, skal være en viktig del av planarbeidet. Vi er særlig opptatt av at 

planforslaget ivaretar sikkerhet for 3. part, både oppstrøms og nedstrøms.  

Med klimaendringene forventes flere intense nedbørshendelser, jamfør klimaprofil Agder. Statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning angir at planer skal ta hensyn til 

behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. 

Bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger bør vurderes. Dersom andre løsninger 

velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort. 

Skredfare 

Områderegulering og kostnadsoverslag kan ikke forutsette gjennomføring av tiltak som kan øke fare for 

skred for 3. part. Hvis det planlegges tiltak under marin grense, må sikkerhet mot områdeskred vurderes 

og ivaretas på siste plannivå, jamfør veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

Vi forutsetter at sikkerhet mot skred for selve veianlegget tydeliggjøres i plandokumentene og ivaretas 

gjennom hensynssoner og planbestemmelser. 

Energianlegg 

Vi forutsetter at eiere av anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft – som kan bli 

berørt av reguleringsplanen – blir involvert i planarbeidet. 

Kartgrunnlag 

I oversendelsesbrev ber Sweco om bistand til å få oversikt over utredninger og undersøkelser knyttet til 

geologi, geoteknikk og flom innenfor og i nærheten av varslet planområde – som ikke finnes i offentlig 

tilgjengelige databaser. NVE har ikke oversikt over konkrete utredninger og undersøkelser i 

planområdet utover det som finnes tilgjengelig gjennom offentlige databaser. For oversikt over 

kartdatabaser som forvaltes av NVE, se NVEs kartkatalog. 

Videre prosess 

Planområdet for deler av strekningen er relativt smalt i forhold til planarbeidets mål om å finne ny 

korridor for E39. NVE forbeholder seg retten til å fremme innsigelse til planforslaget eller påfølgende 

detaljregulering, dersom det viser seg at nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder ikke kan ivaretas tilstrekkelig. 

NVE ber om å fremdeles bli holdt orientert om planarbeidet. Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon 

ved konkrete spørsmål knyttet til NVEs saksområder. 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Lars Ove Gidske 

seniorrådgiver 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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UTTALELSE TIL PLANPROGRAM OG TRASÉVALG NY E39 MANDAL – LYNGDAL 
 
Rådmannen er glad for at en ny E 39 gjennom kommunen snart kan bli en realitet til beste 
for både veifarende og innbyggerne i Mandal kommune. Rådmannen er også ansvarlig for 
drikkevannsforsyningen både for dagens innbyggere og for fremtidige generasjoners. 
Planprogrammet for ny E39 samt trasévalg gir utfordringer knyttet til drikkevannet fordi det 
mangler vesentlige konsekvensutredninger samt at to av tre trasévalg direkte berører 
drikkevannskildene med tilhørende nedslagsfelt.  
 

Uttalelse til planprogram 

De foreslåtte veitraséene som går gjennom den nordlige delen av kommunen er etter 
rådmannens oppfatning ikke tilstrekkelig utredet av Nye Veier. To av de foreslåtte 
korridorene går tvers igjennom Mandal kommunes drikkevannskilder. Etter vannforskriften 
kreves det en utredning som godtgjør at «alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å 
begrense en negativ utvikling i en vannforekomsts tilstand». Nye Veier henviser kun til 
utredninger kommune selv har fått gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av hovedplan 
vann. Dette er utredninger som ikke ivaretar de krav som stilles til utredninger nødvendig for 
bygging av ny firefelts motorvei. Rådmannen forutsetter at Nye Veier utreder forhold blant 
annet knyttet til konsekvenser ved en eventuell reduksjon av tilgjengelig vann for Mandal 
vannverk, reduksjon i drikkevannets kvalitet og risiko for potensiell forurensing av 
vannkildene. «Nasjonale mål – vann og helse» vedtatt av regjeringen i 2014, setter strenge 
krav til de som setter i gang tiltak i områder med drikkevannskilder. I tillegg kommer krav til at 
flere skal koble seg på offentlige nett og derav økt behov for vannleveranser. En 
konsekvensutredning må omfatte denne type problemstillinger, samt risiko- og 
sårbarhetsanalyser for våre drikkevannskilder. Konsekvensene for drikkevannet og 
beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak og løsninger både under anleggsfasen og i 
driftsfasen forutsettes dekket av utredningene. Nye Veier bør også utrede bruken av tunnel 
som et alternativ.  

 

Uttalelse til trasévalg:  

Det er rådmannens oppfatning at valg av trasé er avgjørende for kommunens framtidige 
drikkevannsforsyning og kvaliteten på denne.  

 



 

Korridor A-B syd (gul trase)  

Denne traséen påvirker ikke drikkevannet eller nedslagsfeltet til drikkevannskildene. 
Rådmannen gjør oppmerksom på at traséen vil krysse over våre hovedledninger og 
forutsetter at det gjøres på en forsvarlig måte. 

Korridor A-B midt (grønn trase) 

Traséen ligger delvis i nedslagsfeltet til Moslandsvann, som er en framtidig kilde for Mandal 
vannverk, og direkte over Ommundsvann, som er kommunens viktigste suppleringsvannkilde 
i dag. Vår hovedkilde, Skadbergvann, er ikke tilstrekkelig til å gi vann til et helt årsforbruk, 
eller gi tilstrekkelig sikkerhet i vannforsyningen. Derfor har det, helt siden anlegget var nytt i 
1969, vært overført vann til Skadbergvann. Alt etter værforholdene, har den årlige overførte 
mengden variert fra 0,2 til 1,0 millioner kubikkmeter. Mandal kommune har rett til å ta ut inntil 
2,5 millioner kubikkmeter vann årlig fra denne kilden. Det er et relativt lite overflatevann med 
liten oppholdstid, som derfor er særlig sårbart for inngrep. 

Korridor A-B nord (blå trase) 

Traséen går gjennom nedslagsfeltet til både Ommundsvann, Møglandsvann og 
Moslandsvann. Dette er alle viktige vannkilder for Mandal. I tillegg krysser korridoren bekken,  
som også er viktig for vannforsyningen, fra Møglandsvann til Ommundsvann,.  

 

Rådmannen forutsetter at Nye Veier beskriver kompenserende tiltak slik at forurensning i 
form av svevestøv, tungmetaller, PAH (rester av ufullstendig forbrenning), mikroplast og salt 
fra vinterdrift, unngås direkte i drikkevannskilden, men også i nedslagsfeltet slik at kvaliteten 
på drikkevannet ikke forringes. Vi kjenner ikke til konvensjonelle vannrensemetoder som 
fjerner tungmetaller, PAH, mikroplast og salt fra drikkevannet.  

Nedslagsfeltene til våre drikkevannskilder vil bli redusert dramatisk hvis man skal ta ut 
avrenning fra veien og områdene utsatt for svevestøv. Samtidig med at nedslagsfeltene for 
drikkevannskildene blir redusert, tilsier fremtidsbildet at vi vil få et økende antall forbrukere av 
vann blant annet som følge av økt krav til påkobling av avløp til offentlig nett. Når kildene 
minker på grunn av forurensingshemmende tiltak i nedslagsfeltene, samtidig med at behovet 
for vann øker, vil det gi utfordringer for drikkevannsforsyningen. 

Videre forutsetter rådmannen at Nye Veier på et tidlig stadium i prosessen beskriver og 
ivaretar alle nødvendige sikkerhetstiltak slik at det ikke oppstår fare for at drikkevannet 
forurenses hverken under anleggsarbeidet eller i driftsfasen. ROS-analyser er et naturlig 
element i denne beskrivelsen.  

 
 
 
 
 
 

Med hilsen 
 
 
 

Irene Lunde 
Rådmann 



 

 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
Kopi til: 
Otto Nodeland    
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Saksprotokoll 

Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommune - Områderegulering ny 
E39 Mandal - Lyngdal øst 

 

Arkivsak-dok. 17/09038 
Saksbehandler Diderik Cappelen 

 
Behandlet av  Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 31.10.2018 80/18 
2 Fylkesutvalget 06.11.2018 117/18 

 
 

 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
 
Pkt. 1 
Fylkeskommunen mener at det er grunnlag for å vurdere alternative løsninger som 
blant annet kan bidra til å redusere utbyggingskostnadene for den nye stamveien. 
Fylkeskommunen ser det imidlertid som viktig at en eventuell kostnadsreduksjon ikke 
går på bekostning av nødvendige avbøtende tiltak i forhold til omgivelser og miljø. 
 
Pkt. 2 
Det forutsettes at det i sammenligningen mellom gjeldende kommunedelplaner og 
alternative korridorer, legges lik standard og premisser til grunn slik at 
sammenligningsgrunnlaget blir mest mulig reelt. Mulighetene for å optimalisere 
løsningene i gjeldende kommunedelplan, må også belyses.  
 
Pkt. 3 
Plassering av kryss og tilførselsvei(er) må vies særlig oppmerksomhet i planarbeidet. 
Utredningene må også belyse muligheten for etablering av to kryss/tilførselsveier i 
Lindesnes (Tredal og Udland nord). Fylkeskommunen forutsetter at tilførselsvei(er) 
mellom ny og eksisterende E39 inngår som en del av veianlegget og bygges i regi av 
Nye Veier A/S. 
 
Pkt. 4 
Fylkeskommunen ser det som positivt at det skal foretas en egen vurdering knyttet til 
næringsvirksomheten på Spangereid. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det 
ikke er avsatt fylkeskommunale midler til ny eller oppgradert forbindelse mellom 
dagens E39 og Spangereid.  
 
 
 
 
 
Pkt. 5 
Det er viktig at følgende forhold ivaretas i planarbeidet:   
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 I alle kryss må det legges til rette for parkering og fleksible løsninger for 

kollektivtrafikken.  

 Allmennhetens friluftsinteresser  

 Landskapshensyn 

 Vilt 

 Vannforekomstene i området 

 Det må søkes å komme frem til løsninger som i minst mulig grad berører 

dyrket mark. 

Det må inntas relevante rekkefølgebestemmelser som sikrer gjennomføring av 
nødvendige tiltak. 
 
Pkt. 6 
Fylkeskommunen mener at fremdriftsplanen må kvalitetssikres for å sikre tilstrekkelig 
tid til nødvendige utredninger og medvirkning.   
 
Pkt. 7 
Tiltakshaver bes om å nyttiggjøre seg de øvrige innspill og merknader som 
fremkommer i saksutredningen.  
 
Pkt. 8 
Fylkeskommunen legger til grunn at det gode samarbeidet i planprosessen fortsetter 
og at fylkeskommunen involveres i den videre prosessen. Det tas forbehold om at det 
da vil bli knyttet nærmere kommentarer til planarbeidet. 
 

 
 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 06.11.2018 sak 117/18 
 
Møtebehandling 
 
Representanten Stein Inge Dahn (V) ble permittert før voteringen i saken. Det var 
dermed 10 medlemmer til stede.  
 
Representanten Randi Øverland (Ap) fremmet følgende forslag til nytt 
kulepunkt 7 i punkt 5:  
Kulturminner 
 
Representanten Tore Askildsen (KrF) fremmet følgende endringsforslag til 
punkt 5: 
Kulepunkt 5 
Mulige konsekvenser for nåværende og fremtidige drikkevannskilder, må vektlegges 
særlig. 
 
Kulepunkt 6 
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Det bør så langt mulig unngås inngrep i dyrket mark. I den grad dette ikke er til å 
unngå er det viktig at det legges opp til løsninger for reetablering av jordbruksarealer. 
 
Votering 
Punkt 1-8 i fylkesrådmannens innstilling ble vedtatt med 9 mot 1 stemme (MDG).  
 
Ved votering over endringene i punkt 5, ble forslaget fra Ap vedtatt med 9 mot 1 
stemme (FrP), mens KrFs forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
Fylkesutvalgets vedtak  
Pkt. 1 
Fylkeskommunen mener at det er grunnlag for å vurdere alternative løsninger som 
blant annet kan bidra til å redusere utbyggingskostnadene for den nye stamveien. 
Fylkeskommunen ser det imidlertid som viktig at en eventuell kostnadsreduksjon ikke 
går på bekostning av nødvendige avbøtende tiltak i forhold til omgivelser og miljø. 
 
Pkt. 2 
Det forutsettes at det i sammenligningen mellom gjeldende kommunedelplaner og 
alternative korridorer, legges lik standard og premisser til grunn slik at 
sammenligningsgrunnlaget blir mest mulig reelt. Mulighetene for å optimalisere 
løsningene i gjeldende kommunedelplan, må også belyses.  
 
Pkt. 3 
Plassering av kryss og tilførselsvei(er) må vies særlig oppmerksomhet i planarbeidet. 
Utredningene må også belyse muligheten for etablering av to kryss/tilførselsveier i 
Lindesnes (Tredal og Udland nord). Fylkeskommunen forutsetter at tilførselsvei(er) 
mellom ny og eksisterende E39 inngår som en del av veianlegget og bygges i regi av 
Nye Veier A/S. 
 
Pkt. 4 
Fylkeskommunen ser det som positivt at det skal foretas en egen vurdering knyttet til 
næringsvirksomheten på Spangereid. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det 
ikke er avsatt fylkeskommunale midler til ny eller oppgradert forbindelse mellom 
dagens E39 og Spangereid.  
 
Pkt. 5 
Det er viktig at følgende forhold ivaretas i planarbeidet:   
 

 I alle kryss må det legges til rette for parkering og fleksible løsninger for 

kollektivtrafikken.  

 Allmennhetens friluftsinteresser  

 Landskapshensyn 

 Vilt 

 Mulige konsekvenser for nåværende og fremtidige drikkevannskilder, må 

vektlegges særlig. 
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 Det bør så langt mulig unngås inngrep i dyrket mark. I den grad dette ikke er til 

å unngå er det viktig at det legges opp til løsninger for reetablering av 

jordbruksarealer  

 Kulturminner 

Det må inntas relevante rekkefølgebestemmelser som sikrer gjennomføring av 
nødvendige tiltak. 
 
Pkt. 6 
Fylkeskommunen mener at fremdriftsplanen må kvalitetssikres for å sikre tilstrekkelig 
tid til nødvendige utredninger og medvirkning.   
 
Pkt. 7 
Tiltakshaver bes om å nyttiggjøre seg de øvrige innspill og merknader som 
fremkommer i saksutredningen.  
 
Pkt. 8 
Fylkeskommunen legger til grunn at det gode samarbeidet i planprosessen fortsetter 
og at fylkeskommunen involveres i den videre prosessen. Det tas forbehold om at det 
da vil bli knyttet nærmere kommentarer til planarbeidet. 
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Møteinnkalling 

Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 

 
Dato: 31.10.2018 kl. 09:30   
Sted: Farsund Fjordhotell   
Arkivsak: 18/03504   
 
Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere 
beskjed. 
 
Eventuelle forfall bes snarest meldt til politisk sekretariat på e-post: 
politisk.sekretariat@vaf.no. 
 
Representanter som mener seg inhabile i en sak, bes også melde fra på forhånd. 
 
Orienteringer 
 

 Orienteringer fra Nye Veier AS 
o Ytre Ring 
o Grauthelleren – Mandal Øst 
o Mandal Øst – Mandal By 
o Videre mot Vest 

 Orientering om Null-visjonen i Lister v /Torstein Salvesen 
 

Sakskart Side 

Saksliste 

Godkjenning av protokoll 

Behandling av utvalgssak 

78/18  Oppfølging av samarbeids- og utviklingsavtalene med 
kommunene i 2018 

3 

79/18  Omdisponering innenfor investeringsbudsjett for fylkesveg 2018 4 

80/18  Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommune - Områderegulering ny 
E39 Mandal - Lyngdal øst - Oppstart av planarbeid 

6 

81/18  Besøksstrategi for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og 
Frafjordheiane - uttalelse til høring 

16 
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Delegerte saker 

Referatsaker 

82/18  Mandal kommune - by- og tettstedsutvikling - tilskudd til 
prosjekter 2018 - utvidet søknad om midler til byutvikling på 
Nedre Malmø 

24 

83/18  Kristiansand kommune - uttalelse til offentlig ettersyn av 
detaljreguleringsplan - Rv. 41 og Rv. 451 Timenes - Kjevik 

24 

84/18  Kopi: Statlig medvirkning til sikring av Herstøl, gnr. 58/1 i 
Lindesnes kommune som statlig sikret friluftslivsområde for 
allmennheten 

24 

 
 
Kristiansand, den 18.10.2018 
 
 
 
Christian Eikeland 
Leder i utvalg 
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80/18 Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommune - Områderegulering ny 
E39 Mandal - Lyngdal øst - Oppstart av planarbeid 
 
 

Arkivsak-dok. 17/09038-63 
Saksbehandler Diderik Cappelen 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 31.10.2018 80/18 
2 Fylkesutvalget 06.11.2018  

  
 

Fylkesrådmannens forslag til vedtak 
 
Pkt. 1 
Fylkeskommunen mener at det er grunnlag for å vurdere alternative løsninger som blant 
annet kan bidra til å redusere utbyggingskostnadene for den nye stamveien. 
Fylkeskommunen ser det imidlertid som viktig at en eventuell kostnadsreduksjon ikke 
går på bekostning av nødvendige avbøtende tiltak i forhold til omgivelser og miljø. 
 
Pkt. 2 
Det forutsettes at det i sammenligningen mellom gjeldende kommunedelplaner og 
alternative korridorer, legges lik standard og premisser til grunn slik at 
sammenligningsgrunnlaget blir mest mulig reelt. Mulighetene for å optimalisere 
løsningene i gjeldende kommunedelplan, må også belyses.  
 
Pkt. 3 
Plassering av kryss og tilførselsvei(er) må vies særlig oppmerksomhet i planarbeidet. 
Utredningene må også belyse muligheten for etablering av to kryss/tilførselsveier i 
Lindesnes (Tredal og Udland nord). Fylkeskommunen forutsetter at tilførselsvei(er) 
mellom ny og eksisterende E39 inngår som en del av veianlegget og bygges i regi av 
Nye Veier A/S. 
 
Pkt. 4 
Fylkeskommunen ser det som positivt at det skal foretas en egen vurdering knyttet til 
næringsvirksomheten på Spangereid. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det ikke 
er avsatt fylkeskommunale midler til ny eller oppgradert forbindelse mellom dagens E39 
og Spangereid.  
 
Pkt. 5 
Det er viktig at følgende forhold ivaretas i planarbeidet:   
 

 I alle kryss må det legges til rette for parkering og fleksible løsninger for 

kollektivtrafikken.  

 Allmennhetens friluftsinteresser  

 Landskapshensyn 
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 Vilt 

 Vannforekomstene i området 

 Det må søkes å komme frem til løsninger som i minst mulig grad berører dyrket 

mark. 

Det må inntas relevante rekkefølgebestemmelser som sikrer gjennomføring av 
nødvendige tiltak. 
 
Pkt. 6 
Fylkeskommunen mener at fremdriftsplanen må kvalitetssikres for å sikre tilstrekkelig tid 
til nødvendige utredninger og medvirkning.   
 
Pkt. 7 
Tiltakshaver bes om å nyttiggjøre seg de øvrige innspill og merknader som fremkommer 
i saksutredningen.  
 
Pkt. 8 
Fylkeskommunen legger til grunn at det gode samarbeidet i planprosessen fortsetter og 
at fylkeskommunen involveres i den videre prosessen. Det tas forbehold om at det da vil 
bli knyttet nærmere kommentarer til planarbeidet. 
 

 
 
Vedlegg 
 

 Planprogram - høringsutgave 

 Silingsrapport 

 Oversiktskart med inntegnet plangrense 

 Mandal kommune – behandling av planprogram 

 Lindesnes kommune - behandling av planprogram 

 Lyngdal kommune - behandling av planprogram 

Det er etablert en nettløsning der prosjektet er omtalt og illustrert nærmere: 
https://e39mandal-lyngdal.no/  
 
 
 

  



  side 8 av 24 

Saksopplysninger 
Kommunedelplaner for ny E39 på strekningen Mandal Øst (Døle bru) – Lyngdal øst 
(Herdalen) ble vedtatt i 2015 og 2016 av kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal. 
Planene var utarbeidet av Statens vegvesen.  
 
Nye Veier A/S vil stå for oppfølgende reguleringsplanlegging og bygging.  
 
Det er allerede igangsatt reguleringsplanarbeid for etappen Mandal øst – Mandalselva – 
Mandal by. Oppstart av dette planarbeidet ble varslet av Nye Veier A/S i juni 2018. 
Oppstartsmeldingen ble behandlet i SAM-utvalget i møte 29.08.2018.  
 
Nye Veier v/Sweco A/S har nå i ekspedisjon av 24.09.2018 varslet oppstart av 
områderegulering for en alternativ veiløsning på strekningen mellom Mandalselva og 
Lyngdal øst (Herdal). Den nye løsningen følger en "indre linje" nord for dagens E39 og 
nord for gjeldende kommunedelplaner. Se nedenstående kart. 
 

 
Kart som viser området som nå er tatt opp til regulering (Kilde: Nye Veier/Sweco) Påtegnet  
korridor for gjeldende kommunedelplaner er utført av VAF 

 
Bakgrunnen for planarbeidet er følgende (sitat fra planprogrammet): 
 

Nye Veier ønsker å se på et alternativ til vedtatt kommunedelplan for å se om det kan øke den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten, få kortere kjøretid, få innsparing på utbyggingskostnader 
og få reduserte konsekvenser på ikke prissatte verdier. Den alternative veikorridoren vil gå 
nord for dagens E39. 

 
Det er bl.a. inntatt følgende konkrete effektmål for prosjektet: 
 

Korridor i vedtatte kommunedelplaner (skjematisk) 

Mandalselva 

Vigeland 

Livold 

Dagens 
E39  

Dagens 
E39  

Udland 

Tredal 

Lyngdal øst 
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"Planprosjektet E39 Mandal – Lyngdal skal muliggjøre minimum 40% reduksjon i 
klimagassutslipp målt i CO2e verdier i forhold til gjeldende kommunedelplan, i byggefase og 
75% reduksjon i driftsfase".  

 
 
Det er etter forutgående "siling" foreslått en del ulike korridorer som skal utredes 
nærmere – se nedenstående kart. 
 

 
Landskapsmodell med korridorer som foreslås utredet videre (Kilde: Nye Veier/Sweco) Dette kartet ligger 
interaktivt på https://www.cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39  
 

De foreslåtte korridorene ligger nord for dagens E39 og følger en mer rettlinjet linje enn 
gjeldende kommunedelplaner. I østre del av området foreslås utredet tre ulike 
korridorer. Over Audna foreslås en relativt kort kryssing av elva ved Skofteland nord for 
Vigeland, i motsetning til gjeldende kommunedelplan som viser en lengre viadukt over 
dalen syd for Vigeland. I vest foreslås utredet en korridor som stort sett går i dagen, 
samt en søndre korridor der det inngår en tunnel med lengde ca. 2,4 km. Generelt 
legges imidlertid opp til mindre bruk av tunneler enn hva som er tilfelle i gjeldende 
kommunedelplaner.  
 
I likhet med gjeldende kommunedelplaner planlegges for 4-felts motorvei med skiltet 
hastighet 110 km/t.  
 
Nedenstående tabell viser foreløpig anslåtte utbyggingskostnader (i milliarder kr.) for de 
ulike alternativene som foreslås utredet videre. Dette er nærmere redegjort for i 
silingsrapporten som er vedlagt denne saken. 
 

Etappe Nord Midt  Syd 

A-B Mandalselva – Blørstad 1.2 2.2 1.5 

B-C Blørstad – Udland Nord 1.7 (lav bro) Ikke foreslått Ikke foreslått 

C-D Udland Nord – Herdal Ikke foreslått 1.4 1.7 

 
Det vurderes to ulike kryssløsninger i Lindesnes kommune – da med tilførselsvei til hhv. 
Tredal og Udland. I tillegg omfatter planen nytt kryss Lyngdal øst (Herdal). 
 

Gjeldende  
kommunedelplan 

Eksist. E39 vist  
med grønn strek 
kommunedelpla
n 
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Planarbeidet utløser krav om full konsekvensutredning. Det vil i tillegg bli gjennomført 
en egen vurdering av konsekvensene for næringstrafikken til Spangereid (bl.a. GE-
Healthcare) i forhold til kryssplassering og en eventuell ny FV 460 mellom Spangereid 
og E39 ved Udland.   
 
Dersom prosessen med områdereguleringen tilsier at en skal fravike gjeldende 
kommunedelplaner, vil det i neste planfase bli utarbeidet detaljregulering for 
veianlegget.  
 
Fylkeskommunen har deltatt administrativt i innledende runder forut for oppstart av 
planarbeidet. 
 
Statens vegvesen, jf. sams vegadministrasjon, vil også knytte merknader til 
planarbeidet hva gjelder forholdet til fylkesveinettet.  
 

Vurderinger 
 
Fylkesrådmannen vil gjennomgå planprogrammet og oppstartsmeldingen etter følgende 
hoveddisposisjon: 
 

 Bør det i det hele tatt vurderes andre løsninger enn gjeldende kommunedelplan 

 Hvis ja, er de foreslåtte korridorene dekkende for planarbeidet? 

 Er utredningsprogrammet dekkende for planarbeidet? 

 Konkrete innspill til planarbeidet  

Bør det i det hele tatt vurderes andre løsninger enn gjeldende kommunedelplaner? 
Gjeldende kommunedelplaner ble til etter et omfattende planarbeid som berørte tre 
kommuner og der det ble foretatt grundige avveininger av en rekke prissatte og  
ikke-prissatte konsekvenser. I forbindelse med planarbeidet ble et stort antall korridorer 
vurdert – herunder korridorer nær opp til de som nå er forslått. 
 
En utfordring med den nye løsningen er at to av korridorene øst i området (mellom 
Mandalselva og Blørstad) berører Mandals drikkevannskilder. Den søndre korridoren 
synes i mindre grad å berøre drikkevann, men er samtidig ikke den rimeligste.   
 
Det bemerkes også at når veien flyttes nordover, sammenholdt med lengre dagsoner 
(mindre tunnel), vil dette i større grad utfordre uberørt natur enn hva som er tilfelle med 
gjeldende kommunedelplaner. Flere av de aktuelle korridorene ser også ut til å berøre 
dyrket mark.  
 
Det er også en utfordring at alle de nye alternativene ligger relativt langt unna dagens 
E39, med de negative konsekvenser dette kan få for lokal utvikling, lang(e) 
tilførselsvei(er), kollektivtrafikk samt gjenværende trafikk på eksisterende E39.  
 
Fylkesrådmannen er på denne bakgrunn i tvil om dette planarbeidet vil bringe frem en 
ny løsning som både er billigere og samtidig ivaretar arealbevarende og andre hensyn 
på en akseptabel måte.  
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Fylkesrådmannen vil på den andre siden bemerke at kostnadene knyttet til den nye 
stamveien gjennom Vest-Agder vil bli høye og det er av interesse både for samfunnet 
og brukerne av veien, å få ned kostnadene.  En skal heller ikke utelukke at andre 
korridorer kan være fordelaktige for enkelte ikke-prissatte konsekvenser.  
 
Det som også kan tale for å vurdere nye traseer, er at Livold (Lindesnes) tidligere var et 
såkalt fikspunkt (fastpunkt) som alle mulige veikorridorer måtte passere. Fikspunktet 
hadde som hensikt dels å tilrettelegge for en etappevis utbygging, samtidig som det 
tidligere lå som en premiss å "gjenbruke" eksisterende tre-feltsvei i Fardalen. 
Vegvesenet var i sitt planarbeid bundet av disse premissene. Nye Veier har en annen 
utbyggingsstrategi, og mulighet, der det legges opp til utbygging av lange 
sammenhengende etapper. Det gjør at hensynet til etappevis utbygging gjelder i mindre 
grad, blant annet med den konsekvens at man ikke lenger er bundet av et fikspunkt på 
Livold.  
 
Fylkesrådmannen har også merket seg målsetningen i planarbeidet om å redusere 
CO2-utslipp fra utbyggings- og driftsfase med hhv. 40 og 75% i forhold til vedtatte 
kommunedelplaner. Særlig sistnevnte synes ambisiøst og fylkesrådmannen har i 
utgangspunktet noe vanskelig for å se at de nye korridorene vil kunne gi 75% mindre 
utslipp av CO2e i driftsfasen, enn løsningen i gjeldende kommunedelplaner. I den grad 
dette likevel måtte være mulig å få til, er dette i seg selv et vektig argument for å 
vurdere alternative løsninger.  
 
Fylkesrådmannen mener etter en samlet vurdering at det er grunnlag for å se om det 
finnes alternative løsninger på strekningen Mandalselva – Lyngdal øst.  
 
Utredningene og den videre prosessen vil gi svar på om det faktisk er grunnlag for å 
fravike gjeldende kommunedelplan.  
 
Er forslag til korridorer dekkende for planarbeidet? 
Etter fylkesrådmannens mening er de nå foreslåtte nye korridorene dekkende for det 
forestående planarbeidet. Fylkesrådmannen er imidlertid noe i tvil om det er nødvendig 
å ta med den midtre korridoren mellom Mandalselva og Blørstad ettersom denne er 
dyrest og samtidig utfordrende i forhold til drikkevann. Tiltakshaver ønsker imidlertid å 
ha denne med videre med sikte på mulig optimalisering. Fylkesrådmannen tar dette til 
etterretning.  
 
Utredninger 
Konsekvensutredningene vil bli utført i tråd med Vegvesenets standardmal - håndbok 
V712. Denne vil i utgangspunktet være dekkende for de interesser fylkeskommunen 
skal ivareta.  
 
Det har imidlertid i de innledende rundene forut for oppstart av planarbeidet, vært noe 
diskusjon om utredningsmetodikken. Standard utredningsmetodikk tilsier at de nye 
korridorene skal sammenlignes med dagens E39.  
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Dette vil her være av mindre interesse, ettersom det er ulikheten mellom de vedtatte 
kommunedelplanene og alternative løsninger som reelt sett har relevans for 
beslutningen om en skal fravike gjeldende kommunedelplaner.  
 
Tiltakshaver er derfor innstilt på å utarbeide et eget notat der det redegjøres for 
ovennevnte forskjeller. Dette er positivt. Fylkesrådmannen forutsetter at det i 
sammenligningen mellom gjeldende kommunedelplan og alternative løsninger, legges 
samme forutsetninger til grunn (standard på avbøtende tiltak, veistandard, anlegg i 
tilknytning til veianlegget, m.m.). 
 
Fylkesrådmannen mener også at det må ses på muligheter til å optimalisere løsningene 
som ligger i vedtatte kommunedelplaner – både i forhold til prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser – herunder CO2 utslipp. Dette må etter fylkesrådmannens mening 
fremgå av planprogrammet.  
 
Løsningen i gjeldende kommunedelplaner tangerer Livold like ved kommunesenteret 
Vigeland. Dette er positivt bl.a. i forhold til lokal utvikling og kollektivtrafikk. Dersom 
veien legges nord for Vigeland, endres dette forholdet betydelig. Det er derfor særlig 
viktig at plassering av ny(e) kryss og tilførselsvei(er) utredes grundig. I dette ligger også 
at tilkobling til FV 460 må utredes. Det må etter fylkesrådmannens mening også foretas 
en kost/nytte-vurdering for etablering av to kryss i Lindesnes – altså kryss både ved 
Treland og Udland nord.  
 
Fylkesrådmannen er positiv til at det skal gjennomføres en egen vurdering knyttet til 
næringsvirksomhet i Spangereidområdet. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at det 
ikke er avsatt fylkeskommunale midler til ny eller oppgradert forbindelse mellom E39 og 
Spangereid.  
 
Kollektivtrafikk  
Det må legges til rette for fremtidsrettede og fleksible løsninger for avvikling av 
kollektivtrafikk i alle de nye motorveikryssene. Det vises her til prinsippløsningen som 
generelt gjelder for alle kryssene langs ny E39 i Vest-Agder. I tilknytning til kryssene må 
det samtidig avsettes tilstrekkelig areal til parkeringsplasser.  
 
Gang- og sykkelvei 
Et eventuelt nytt kryss ved Blørstad vil antakeligvis bli liggende relativt nær eksisterende 
lokalveinett som står i forbindelse med dagens E39 ved Tredal. En bør her se på 
muligheten til å knytte lokalveien opp mot nytt kryss slik at dagens lokalvei kan tjene 
som sykkelforbindelse mot Tredal/Vigeland.  
 
Forholdet til eksisterende E39 
I forbindelse med nedklassifisering av dagens E39, vil det være en prosess knyttet til 
hvilke krav fylkeskommunen stiller for å overta veien.   
 
Nye Veier AS har inngått avtale med Samferdselsdepartementet om at rundskriv NA 
97/13 skal ligge til grunn for hvilke oppgraderingstiltak som må gjøres før en vei kan 
klassifiseres ned. I Vest-Agder fylkeskommune er det også gjort vedtak om krav til 
veilys før overtakelse, jf. FT sak 24/16. Nye Veier A/S bør ha samme krav til veilys som 
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stilles til kommunene. Det er også utfordringer knyttet til modulvogntog og dersom 
dagens E39 skal være omkjøringsvei må det gjøres tilpasninger en del steder for å få 
det til. Kryss mellom ny(e) tilførselsvei(er) og eksisterende E39 må utformes og 
dimensjoneres for å kunne betjene modulvogntog. 
 
Veibelysning 
Nye Veier A/S vurderte å sløyfe "tradisjonell" veibelysning på deler av etappen Breimyr 
– Døle bru. Fylkeskommunen ga for sin del råd om at hele den nye motorveien gjennom 
fylket burde utstyres med full belysning, og etter det fylkesrådmannen erfarer er dette 
rådet fulgt. Fylkesrådmannen vil imidlertid for ordens skyld gjenta og fastholde dette 
synet. Både av hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet bør hele motorveien 
gjennom fylket utstyres med full belysning. Dette gjelder også tilførselsveier.  
 
Vannforvaltning  
Samlet effekt av ny vei vil kunne påvirke allmenne interesser i så stor grad at det må 
konsesjonspliktvurderes av NVE, jf. vannressurslovens § 8. For best ivaretakelse av 
leveområder for fisk og andre ferskvannsorganismer må krysningspunkter mellom vei 
og vassdrag utføres slik at det ikke etableres vandringshindre.  
 
Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021 skal legges til grunn 
for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet 
i regionen jf. plan- og bygningslovens § 8-2. Vannforvaltningsplanen skal sikre en mest 
mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene, og 
vannkvalitetens skal heller ikke forringes. Det må utredes hvordan tiltaket vil påvirke 
vannforekomstene både innenfor og utenfor planområdet, og eventuelle avbøtende 
tiltak. Dette bør også samordnes med eventuelle øvrige tiltak som er planlagt for 
vannene i området (se vann-nett.no). Ved nye tiltak i vann må det vurderes om 
vannforskriftens § 12 kommer til anvendelse. Det er kommunen som har ansvar at 
denne vurderingen blir gjort.  
 
Når det formelt gjelder forholdet til drikkevann vil dette bli ivaretatt av Mattilsynet som 
forvalter Drikkevannsforskriften. 
 
Viltforvaltning  
Den nye veien vil bli en barriere for hjorteviltets trekk mellom nord og syd. Det legges til 
grunn at dette forholdet vil bli grundig utredet i den videre prosessen.  
 
I det videre planarbeidet må det vises hvordan hjorteviltets muligheter for trekk på tvers 
av ny E39 skal ivaretas på en tilfredsstillende måte. Det må i den forbindelse gjøres en 
faglig vurdering av hvor mange viltpassasjer som trengs og hvordan disse bør plasseres 
for at trekkmulighetene skal sikre en funksjonell og reell sammenheng i leveområdene 
for hjorteviltet. 
 
Hjortebestanden i fylket har økt kraftig de siste årene og veksten forventes å fortsette. 
Det er også et vedtatt regionalt mål at hjortebestanden skal økes. Samtidig er 
elgbestanden i dag på et nivå som trolig ligger noe under hva som vil være bærekraftig i 
fremtiden. Fylkesrådmannen mener derfor at reguleringsplanen må ta høyde for en 
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større hjorteviltbestand i fremtiden og at den sikrer gode trekkmuligheter mellom 
områdene nord og sør for veien.  
 
Viltoverganger/underganger er ofte er dyre å bygge og effekten avhenger av at de blir 
bygget på riktig måte både med tanke på lengde, bredde, støyskjerming, 
vegetasjonsdekning, samt plassering og arrondering mot omkringliggende terreng og 
eksisterende trekkruter. For at viltpassasjene skal fungere optimalt må det etter 
fylkesrådmannens mening derfor stilles konkrete krav til utforming, plassering og 
funksjon. Det bør i den forbindelse stilles krav om at kommunen eller andre med 
tilstrekkelig kompetanse skal godkjenne detaljplan for utforming av viltpassasjene.  
 
Jordvern 
Det må så langt mulig unngås inngrep i dyrket mark. I den grad dette ikke er til å unngå 
er det viktig at det legges opp til løsninger for reetablering av jordbruksarealer.  
 
Friluftsliv og landskap 
De nye alternativene synes i større grad å utfordre allmennhetens friluftsinteresser enn 
hva som er tilfelle i gjeldende kommunedelplaner. Det er viktig at dette forholdet utredes 
grundig og at det legges opp til relevante avbøtende tiltak som støyskjerming, 
overganger m.m. 
 
Det er viktig at det legges vekt på god landskapsestetikk og landskapspleie – særlig 
gjelder dette der ny vei legges nær vann og eksponerte partier.  
 
Forholdet til kulturminneloven  
Det er igangsatt arkeologiske undersøkelser i planområdet. Registreringene ble bestilt i 
2017 – da med utgangspunkt i noe ulike traseer enn de som nå ønskes utredet. De nye 
linjene overlapper kun delvis linjene som fylkeskonservatoren har jobbet med tidligere, 
med den konsekvens at en har måttet begynne på nytt flere steder. 
 
Registreringene er imidlertid godt i gang, men det gjenstår noen korridorer, herunder 
mulig ny tilførselsvei til Udland. Registreringene ventes å være avsluttet tidlig sommer 
2019. Det er allerede registrert flere automatisk fredete kulturminner.  
 
Når registreringene er ferdig og rapporten foreligger (tidlig sommer 2019) vil det bli søkt 
om dispensasjon fra kulturminneloven for å frigi automatisk fredete kulturminner som 
måtte bli berørt. Dispensasjonssaken behandles av Riksantikvaren. Denne prosessen 
tar minst 3 måneder – det vil si opp til september 2019. Fylkeskonservatoren er derfor 
bekymret for fremdriftsplanens mål om at planen skal vedtas sommeren 2019. Dette er 
en omfattende sak med høy tetthet av kulturminner langs alle traseene. Både 
Riksantikvaren og Kulturhistorisk museum trenger tid til å sette seg i saken. 
Fylkeskonservatoren vil på denne bakgrunnen allerede nå påpeke at tidspunkt for 
sluttbehandling av planen ikke må settes før slutten av september 2019. 
 
Andre planfaglige forhold  
Det opplyses i planprogrammet at "I denne områdereguleringen vil vi regulere et 
handlingsrom, som er vesentlig større enn nødvendighetsrommet til veien".   
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Det er noe uklart hva som ligger i begrepet "vesentlig større". 
 
Fylkesrådmannen har forståelse for at det vil være ønskelig fra tiltakshavers side å 
legge inn en viss fleksibilitet i reguleringsplanen.  
 
Det er likevel viktig at slik fleksibilitet ikke svekker og utydeliggjør gjennomføring av 
viktige avbøtende tiltak. Det er også viktig at tiltakshaver og kommunene har en 
omforent oppfatning av planens detaljnivå og fleksibilitet. Dette for å unngå uklarheter 
og unødig tids- og kostnadsbruk i ettertid.  
 
Det er også grunn til å minne om at konsekvensutredningene som nå foretas må 
knyttes til konkrete veiløsninger. Dersom det i ettertid legges opp til vesentlige avvik, vil 
dette kunne utløse krav om tilleggsutredninger i neste planfase.  
 
Prosess/fremdrift 
Det tas sikte på at et konkret planforslag skal legges frem for 1. gangs behandling i 
kommunene allerede i januar 2019. Planlagt sluttbehandling av planen er satt til 
sommeren 2019. Dette er en meget stram fremdrift, noe også kommunene har gitt 
uttrykk for. Det nå forestående planarbeidet reiser komplekse problemstillinger som 
krever grundige utredninger og god forankring lokalt. Det vurderes å være en reell fare 
for at den foreslåtte fremdriftsplanen hindrer en tilstrekkelig grundig utredningsprosess 
og reell medvirkning. Fylkesrådmannen mener at fremdriftsplanen må kvalitetssikres 
slik at det blir bedre tid til å gjennomføre nødvendige utredninger. Det vises også til eget 
innspill knyttet til fylkeskonservatorens forvaltningsområde.  

 
Økonomiske konsekvenser 
Planarbeidet gir i seg selv ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen.  
Bygging av den nye stamveien med tilhørende tilførselsvei(er) m.m. dekkes av statlige 
midler og bompenger og vil heller ikke få direkte økonomiske konsekvenser for 
fylkeskommunen.  
 
Gjennomføring av enkeltelementer i reguleringsplanen som ikke inngår som en 
nødvendig/naturlig del av stamveien og tilførselsvei(er), kan imidlertid måtte dekkes helt 
eller delvis av andre enn Nye Veier A/S. I den grad dette måtte berøre fylkeskommunen 
økonomisk, vil dette bli lagt frem som egen/egne sak(er) eller vurdert gjennom 
fylkeskommunens budsjettbehandling eller handlingsprogrammet for fylkesveier. 
 
Fylkeskommunen kan i ettertid få økte driftskostnader som følge av at dagens E39 
omklassifiseres til fylkesvei. Etablering av ny vei kan også få konsekvenser for 
fylkeskommunens kostnader knyttet til drift av kollektivnettet. Dette er forhold som vil bli 
vurdert særskilt.  
 
Kristiansand, 21. september 2018 
 
Kristin Tofte Andresen 
fungerende fylkesrådmann     Kenneth Andresen 
   regionalsjef  
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SWECO NORGE AS 
Att. Iversen, Åslaug 
Postboks 80 Skøyen 
0212  OSLO 
 
 
 
 
Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 
 2018/7947 07.11.2018 
 
Supplerende innspill fra Fylkesmannens landbruksavdeling - E39 Mandal - 
Lyngdal øst 
 
 
Under tema naturressurser mener vi det er viktig med et arealregnskap der avgang av 
jordbruks og skogbruksarealer kommer tydelig fram.  I planarbeidet bør en søke løsninger 
som fører til minst mulig tap av jordbruksarealer.  Det bør legges opp til kompensasjonstiltak 
ved flytting av jord dersom det finnes muligheter for dette.  Det er viktig at en beholder god 
tilgjengelighet til jord og skogarealer. Det bør i planarbeidet være god dialog med jord og 
skogeiere for å finne gode løsninger for driftsveier slik at legger til rette for rasjonell drift av 
gjenværende jord og skogarealer. 
 
Under beskrivelse av dagens situasjon kap 4.1 i planprogrammet står det at det mellom 
Mandalselva og Audnedalen finnes det enkelte småbruk. Det er for så vidt riktig da brukene 
for det meste har forholdsvis små arealer. I og med at brukene er små blir de heller ikke så få. 
Det er imidlertid to store melkeproduksjonsbruk innenfor planområdet. De ligger i området A-
B, der det er 3 alternative linjer. Det bør derfor komme fram i beskrivelsen at det er to større 
driftsenheter her. Disse berøres av nordre linje, og den ene også at midtre linje. 
 
Konsekvensene for disse må være en del av vurderingene i konsekvensutredningen under 
tema naturressurser.  Dersom midtre eller nordre linje blir valgt bør en ved videre planlegging 
søke å berøre disse i minst mulig grad og legge til rette for at disse kan drives videre. En bør i 
den forbindelse vurdere kompensasjonstiltak.  
 
I planprogrammet er det på slutten en oversikt over aktuell lover. Her kunne jordlova (LOV-
1995-05-12-23) være tatt med. Dersom en setter opp tilsvarende oversikt i plandokumentet 
mener vi denne bør være med. 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Loland (e.f)  
rådgiver  
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
Saksbehandler: Bjørn Loland, tlf: 38 17 62 23
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Postboks 80 Skøyen 
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Dato:  08.11.2018 
Vår ref:  18/03508-2 
Deres ref:      

 

Uttalelse til planoppstart og offentlig ettersyn av planprogram for 
områderegulering for E39 Mandal–Lyngdal øst i Mandal, Lindesnes 
og Lyngdal kommuner 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til  
ovennevnte sak, datert 24. september 2018. DMF beklager noe forsinket svar i saken. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Det er varslet om oppstart av planarbeid i Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner 
ved Nye Veier. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny 
trase for E39 på strekningen Mandal – Lyngdal øst i de tre kommunene. Vegtrase er 
ønsket nord for dagens vegstrekning for E39. Ved varsel om oppstart er det utarbeidet 
forslag til planprogram, og det er vedlagt silingsrapport som gjennomgår alternative 
traseer. Strekningen er et ledd i et større hovedprosjekt for E39 mellom Vest-Agder og 
Rogaland. 
 
DMF er spesielt bedt om uttalelse om krav til, og omfang av, de registrerte 
mineralforekomstene fra Malm-, Industrimineral- og Natursteinsdatabasene til Norges 
geologiske undersøkelse (NGU). 
 
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet 
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig 
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det 
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den 
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.  
 
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging: 

 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode 
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre 
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en 
regional sammenheng.  

 
Uttalelse fra DMF 

Leiv Erikssons vei 39 
Postboks 3021 Lade 

N-7441 Trondheim  

 

TELEFON + 47 73 90 46 00  

E-POST mail@dirmin.no  

WEB www.dirmin.no  

 

GIRO 7694.05.05883  

SWIFT DNBANOKK 

IBAN NO5376940505883   

ORG.NR. NO 974 760 282  

 

SVALBARDKONTOR 

TELEFON +47 79 02 12 92 
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Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan utnyttes der de 
naturlig forekommer. Som de nasjonale forventningene peker på, omfatter forvaltning 
av mineralressurser ikke bare å avsette nye områder for råstoffutvinning, men også å 
sikre tilgang på gode mineralforekomster for fremtiden og kommende generasjoner. 
Dette innebærer at kommunene, så langt det er mulig, unngår å båndlegge registrerte 
mineralressurser.  
 
I tilknytning til det foreslåtte planområdet er det registrert fire kjente 
forekomstområder for jernmalm, to forekomstområder for feltspat, samt en 
natursteinsregistrering. Vi henviser her til NGU sine databaser for videre informasjon 
om de enkelte forekomstene; 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/imiobj.kommune?f_fylkenr=10&p_sprak=N  
 
Forekomst for naturstein har tidligere vært i drift som granittbrudd for gatestein, 
gravsteiner og til bruk i kai i Kristiansand. Det er ikke tidligere tatt ut vesentlig i dybden 
i bruddet, noe som kan indikere et fremtidig uttakspotensiale. Malmforekomstene i 
området fordeles mellom jern-titan og sulfidmineraler (kopper) i tilknytning til de to 
industrimineral-registeringene for feltspat. Registreringene er av NGU definert til å 
være av lokal betydning. Ut over dette er det sparsommelig med informasjon om 
forekomstene. 
 
I forbindelse med større infrastrukturprosjekter ser DMF også etter potensielle 
problemstillinger tilknyttet gamle gruvestrukturer. Den aktuelle delstrekningen A-B 
nord, og i mindre grad delstrekning A-B midt, kommer nært Lien jerngrube/Lia 
mangan-, jern-titanforekomst; den østligste registrering for malmforekomster i Figur 
14 (Link til faktaark for forekomstområdet; 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=5044&p_spraak=N).  
DMF/Bergvesenet har ikke registrert aktive sikringstiltak for forekomstområdet Lia 
som krever tilsyn. Men vår database er ikke uttømmende for dette området.  
 
Det er her noe konflikterende rapportering for Lia/Lien, som av NGU sin rapport viser 
til en mindre gruve, men potensielt viser til feil lokalitet. På denne bakgrunn råder 
DMF å kontakte NGU direkte for videre informasjon for Lia/Lien, og derfra ser an 
behov for ytterligere vurderinger for Lia/Lien. 
 
Ved Skofteland i Lindesnes er det registrert grus- og pukkressurser i tilknytning til de 
foreslåtte trasévalgene. Forekomstområde for pukk er registrert med høyere lokal 
viktighet enn de to grusressursene. Skofteland er registrert med pukkverk i drift. 
 
Sentrale tema i planprogrammet 
Det er registrert store forskjeller i massebalanse for de valgte alternativene. Under 
kapittel 5.2.7 er det slått fast fire punkter under massehåndtering som må avklares, 
med fokus på mellom- og permanent lagring av massene. Fra et perspektiv om 
bærekraftig forvaltning og miljømessig påvirkning er det ønskelig med en så høy grad 
av gjenbruk som mulig av eventuelle masseoverskudd. De forslåtte avklaringene 
dekker et kortsiktig behov for deponering. DMF anbefaler for øvrig å se 
masseoverskudd som potensiell ressurs i et noe mer langsiktig perspektiv for de 
aktuelle kommunen. DMF anbefaler derfor masseoverskuddets potensiale som 
byggeråstoff kartlegges og eventuelt inngår i videre planlegging.  
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For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Håvard Hammerstad 
seksjonsleder rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

Saksbehandler: Håvard Hammerstad 
 
 
 

Mottakere: 

SWECO Norge AS Postboks 80 Skøyen 0212 OSLO 

Kopi  ti l:  

Fylkesmannen i  Aust- og 

Vest-Agder 

Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

 
 



From: Tryland, Oystein (GE Healthcare)
To: E39ML@sweco.no
Cc: Noddeland, Jon Gabriel (GE Healthcare)
Subject: Planprogram E39 Mandal-Lyngdal
Date: 12. oktober 2018 11:26:42

Hei!
 
Påvegne av GE Healthcare Lindesnes fabrikker ønsker jeg å sende inn følgende innspill til
Planprogrammet:
 

Det er svært viktig at tilførselsvei til og fra E39 i Lindesnes plasseres strategisk iforhold til
veiforholdene ut til Spangereid og vår bedrift.

Dagens FV460 holder en standard som er en utfordring for oss som bedrift, som har stort
antall tungtransporter og deriblant farlig gods. Våre fremtidige prognoser viser at dette
vil øke betraktelig i kommende år.
En utbedring av dagens FV460 er ikke formålstjenlig, og vi mener i likhet med kommune
og fylkeskommune at det er kun en ny trase som er aktuelt.
Derfor er svært viktig at tilførselsvei sees opp mot en fremtidig ny trasee for FV460, og
da er Udlandsområdet det som er mest aktuelt.

 
Vi som en Serveso (stor-ulykke) bedrift er avhenging av forutsigbarhet og gode
rammevilkår, også når det kommer til infrastruktur til og fra bedriften.

Dette gjelder for varetransport, men også en trygg arbeidsvei for våre ansatte.
 
Vi har itillegg til dette innspillet også tidligere gitt våre synspunkter til Nye Veier via
Sewco på «mernytte» ved valg av Udlandsområdet som tilførselsvei på ny E-39. Det er i
den forbindelse gitt faktaopplysninger om bedriften, samt fakta om antall transporter,
fremtidige prognoser, risikoforhold m.m.
 

Mvh / Best regards
 
Øystein Tryland
Department Leader Recovery Plant and Logistics
GE Healthcare Lindesnes Site
 
T +47 38 25 81 00 | M +47 45 24 67 63
www.ge.com
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Beqiri, Venera

Fra: Geir Myre <gm243@kirken.no>
Sendt: 15. oktober 2018 14:08
Til: E39ML@sweco.no
Kopi: 'haakon.lohne@nyeveier.no'; Øen, Sara Maria Sabelstrøm; Hollingsholm,

Karl Arne
Emne: 18/04282-1 - E39 Mandal-Lyngdal øst

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Fullført

Vi viser til tilsendt plan for E39 Mandal – Lyngdal øst. Vi viser også til telefonsamtale med saksbehandler hos Sweco
på vegne av Nye Veier. Så langt vi kan se er det ingen av bispedømmets kirker som berøres direkte av foreslått
korridor. Høye brospenn vil imidlertid kunne være synlige over lange strekninger og vi ønsker som høringspart å
uttale oss i den videre prosessen etter hvert som den visualiseres.

Mvh

Geir Myre

From: E39ML@sweco.no [mailto:E39ML@sweco.no]
Sent: Monday, September 24, 2018 1:46 PM
To: haakon.lohne@nyeveier.no
Cc: Øen, Sara Maria Sabelstrøm <Sara.Oen@sweco.no>; Hollingsholm, Karl Arne
<karl.arne.hollingsholm@sweco.no>
Subject: E39 Mandal-Lyngdal øst; varsling og materiale til publisering

Hei,

På vegne av Nye Veier oversendes revidert planprogram etter politisk vedtak i Mandal, Lindesnes og Lyngdal
kommune om utleggelse på høring og offentlig ettersyn med vedleggene silingsrapport og varslingskart i forbindelse
med områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst.

På grunn av størrelsen på dokumentene oversendes følgende varslingsmateriale i egen mail:
- Oppstartsvarsel; annonse og brev
- Varslingskart gjeldende KDP
- Invitasjon til åpen kontordag og folkemøte i uke 42

Varsel om oppstart planarbeid og utleggelse av planprogram på høring og offentlig ettersyn kunngjøres mandag 24.
september i de lokale avisene Fædrelandsvennen, Lindesnes avis, Lister 24 og Lyngdal avis. Dette vil også kunngjøres
på Nye Veiers nettside https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-soervest/e39-mandal-lyngdal og prosjektnettsiden
www.e39mandal-lyngdal.no. Varslingsbrev til berørte grunneiere, naboer, myndigheter og organisasjoner blir sendt
ut samme dag.

Høringsperioden er 24. september til 5. november.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet kan sendes inn via:
· Digital medvirkningsportal; Din E39: https://www.cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39
· E-post: e39ML@sweco.no
· Post: til Sweco Norge AS v/ Sara Øen, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo, Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal

øst»
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Nye Veier inviterer i høringsperioden til åpne kontordager og folkemøter i uke 42 i de tre kommunene, se vedlagte
invitasjon.

Vennlig hilsen

Med vennlig hilsen

Din E39
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Number: 32
Id: d51fb980-dafc-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-28, 22:00:07, UTC
E-mail: rolf-arne@live.no
Navn: Rolf Arne Holte
alder: 37
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (87274, 1011938)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
har merket opp viltsprang som vilt vald vest er blitt
tipset om rundt ny e39 trasse. Sprang fra Audnaelva
og mot Hovstøl er jeg ikke sikker på ligger hekt
riktig. men det må være overgang på denne heia.
 merknad på Hovstøl. er mye trafikk i fra dalene inn
forbi ny trasse og ut til tjødna spesielt fra rådyr som
er ute og drikker i Hovstøl tjødna går en godt brukt
sti over jorde og ut til tjødna.

Merknad rundt Landåstjødna  detter er et godt brukt
sprang spesielt for elg både hvor de krysser syd nord
men også syd vest

Merknad solhellerstemmen Spranget går i dalsøkket
mellom stemmen og Landåstjødna sprangretning er
hovedsakelig syd nord, men går også nord for
Solheller stemmen og vestover mot vest enden av
lille faksevann

Merknad til vest siden lille faksevann. Det går et
stort sprang som kommer i fra Stilandsvegen og
følger høydedragene utover og daler er flerre sprang
som ender ut ved utløpet av lille faksevann. brukt av
både elg og hjort

Merknad litt vest for store faksevann . Dette er jeg
ikke helt sikker på om ligger riktig. Men det går
viktig sprang på vest siden av store faksevann som
kommer fra Ås toppen via Hola fjellet og det
kommer sprang fra Heddan og ned som igjen krysser
på vest siden av Store Faksevann. Er mye trafikk i
dette området i retning Steggedalen. Er mye hjort
som holder seg i området ( ble sett flokker med hjort
på 6 dyr i følge under jakta)

Merknad Banken dette spranget hvet jeg heller ikke
hvor går hen. Men blitt fortalt at det går et sprang fra
Heddan og mot banken og videre mot Steggedalen.
Godt område for hjort

For jaktlagene i aktuelt område så er det mest gunstig
å legge trassen i korridor c-d syd. Da tunnel løsning
er meget gunstig for viltet. med tanke på å få bredere
korridor å flytte seg på en ei normal vilt overgang

Ved dette trasevalget så blir både Foss jaktlag,
Roland, Ås og Stiland jaktlag og Østbygda  jaktlag
berørt av ny e 39 .



  
  

Ved denne trassen så blir Foss sitt terreng delt i 2 fra
Audnaelva og til Hovstøl . Det blir en del av
terrenget mot Hovstøl som det blir dårligere adkomst
til.

For Roland, Ås og Stiland jaktlag så er denne trassen
gunstig da den vil gå i utkanten av terrenget. Ved bu
myra og inn til Landåstjødna så blir jaktlaget berørt
av veien.  men fortsatt i utkanten av terrenget.
For Østbygda jaktlag så for de terrenget delt i 2 i fra
solhellestemmen og mot Banken den delen av
terrenget som bli liggende på nordsiden av e39
trassen blir utilgjengelig for de.
Rolf Arne Holte vald leder i vilt vald vest Lindesnes

Organisasjon:
Leder vilt vald vest i Lindesnes og jaktleder Roland,
Ås og Stiland jaktlag

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 54
Id: 6fb30690-e071-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 20:37:24, UTC
E-mail: rolf-arne@live.no
Navn: Rolf Arne  Holte
alder: 37
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (89517, 1012153)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Viltsprang for hjortedyr i dette området

Organisasjon:
leder vilt vald vest Lindesnes

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 55
Id: 281ec980-e072-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 20:42:33, UTC
E-mail: rolf-arne@live.no
Navn: Rolf Arne  Holte
alder: 37
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (89261, 1012026)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
mye brukt område av spesielt rådyr som skal ut til
Hovstøl tjødna  for å drikke vann.

Organisasjon:
Vilt vald vest Lindesnes

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 56
Id: a7b34f40-e072-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 20:46:07, UTC
E-mail: rolf-arne@live.no
Navn: Rolf Arne  Holte
alder: 37
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (88588, 1012058)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
sprang hjortedyr. spesielt av elg

Organisasjon:
vilt vald vest Lindesnes

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 57
Id: fe65fb30-e072-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 20:48:33, UTC
E-mail: rolf-arne@live.no
Navn: Rolf Arne  Holte
alder: 37
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (88304, 1011941)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
vilt sprang hjortedyr

Organisasjon:
vilt vald vest Lindesnes

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 58
Id: 2c2456c0-e073-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 20:49:50, UTC
E-mail: rolf-arne@live.no
Navn: Rolf Arne  Holte
alder: 37
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (87967, 1011882)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
vilt sprang hjortedyr

Organisasjon:
vilt vald vest Lindesnes

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 59
Id: 584e2fa0-e073-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 20:51:04, UTC
E-mail: rolf-arne@live.no
Navn: Rolf Arne  Holte
alder: 37
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (87302, 1011923)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
vilt sprang hjortedyr

Organisasjon:
vilt vald vest Lindesnes

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 60
Id: c03f1d30-e074-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 21:01:08, UTC
E-mail: rolf-arne@live.no
Navn: Rolf Arne  Holte
alder: 37
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (85749, 1013236)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
viltsprang på vest siden av store Faxsevann. Går et
viktig sprang i dette området som knytter områdene
Heddan og Steggedalen sammen. Sammen med
spranget i området rundt Banken

Organisasjon:
vilt vald vest Lindesnes

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



From: synnøve aspvik
To: E39ML@sweco.no
Subject: Innspill E 39 Mandal-Lyngdal øst
Date: 2. november 2018 19:12:06

Sweco Norge AS

V/Sara Øen

boks 80

 

0212 OSLO

                                                                                                                            Skofteland 31.10.18

 

 

Vedr.E-39 Mandal -Lyngdal øst,Nordre/Midtre trase -valg .  Innspill

 

 

Innspillet her gjelder området fra Grundelandsvannet til Audna elva . Dette trase -valget byr på
utfordringer for Skofteland jaktlag .Vårt jaktterreng blir delt og dette vil bety store endringer i
kvote (elg og hjort ) og terrengutnyttelse .I Skoftedalen er det beregnet en stor fylling over
«Naudemyra» som vil beslaglegge hele myra og effektivt gjøre hele terrenget på nordsiden av
fyllinga fullstendig ubrukelig for oss. «Naudemyra « og området omkring er for øvrig ett av de
beste områdene for hjortevilt (dyretråkk),samt hekking av fugler .Totalt vil det bli mellom 500 og
1000 mål av jaktterrenget vårt som bortfaller.

 

Det er selvsagt slik at bygging av firefelts vei vil måtte legge beslag på store områder og
grunneiere vil måtte tilpasse sitt bruk av terrenget deretter. På deler av vårt område skal vi nok
få til dette ,men en så stor fylling i Skoftedalen vil ødelegge veldig mye for oss .Vi har derfor et
ønske om at det sees på andre alternativer her . En bro i stedet for fylling ville  etter vårt syn
være en god løsning .Det ville være til minst skade for både terreng og miljø og all ferdsel for  vilt
og mennesker kunne fortsette som før .Vilt-overganger vil også kunne bortfalle på den nye veien
i dette området.

 

Vi mener også at jaktlaget som kjenner terrenget og dyrelivet godt ,kan være en ressurs og kan
benyttes i planlegging av viltoverganger i området.

 

Skofteland jaktlag er en flott gjeng som har det sosialt og hyggelig sammen og jaktturene skaper
mye glede for 22 grunneiere med både barn og voksne.

 

 

Mvh Skoftelandjaktlag

v/Synnøve Aspvik

 

 



 

 

   

Bondelagets Servicekontor AS 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: E-postadresse  

Postboks 298. 4663 Kristiansand. Gyldenløvesgt. 2A 38 07 19 71 38 07 19 79 agder@bondelaget.no  
      

Norges Bondelag Agderkontoret Org.nr.:  939678670 Bankkonto: 6319.07. 00161 Internet:  

Bondelagets Servicekontor AS Org.nr.:  985063001 MVA Bankkonto: 8101.05. 91392 www.bondelaget.no/agder  

 

Sweco Norge AS 

E39ML@sweco.no   

 

 

Kristiansand, 31.10.2018 

 

 

E39 Mandal – Lyngdal - Innspill planprogram 
 

 

Vest-Agder Bondelag viser til utsendte høringsdokumenter (Planprogram – høringsutgave 

m. vedlegg) og til kort møte med Frode Løset, Håkon Lohne og Terje Bjorheim på Buen i 

Mandal 17. oktober, og vil gjerne gi våre innspill til planprosessen. 

 

Vest-Agder Bondelag har ca. 1.150 medlemmer og har som formål å «samle alle som er, 

eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta 

bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser». 

 

Vi representerer den gruppen av grunneiere som i størst grad har sin 

næringsvirksomhet på de arealer som blir påvirket av nye vegtraséer. 

 

 

Korridorvalg og vern om jordbrukets næringsarealer (jordvern) 

Valg av, og framtidig innsnevring av, korridorer er av stor interesse for ny vegs effekter på 

landbrukets produksjonsarealer.  

Vi er opptatt av at jordvernhensynet løftes høyt og tydelig, tidligst mulig i prosessen.  

 

I kap. 2.1 om rammer og nasjonale føringer savner vi tydelig omtale av jordvernet. 

 

Et enstemmig Storting har vedtatt en ambisiøs målsetting om at maks 4.000 daa dyrka 

mark kan omdisponeres årlig.  

Se: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Vedtak/Sak/?p=62920  

 
Vi viser også til følgende politiske føringer: 

 

I Meld.St.33 (2016-2017) Nasjonal Transport plan 2018 -2029 slås det fast at «Jordvern er en 

nasjonal interesse som transportetatene, Avinor og Nye Veger AS skal vie stor oppmerksomhet i 

retningslinjer og arbeid.   Regjeringen vil at det ved planlegging av samferdselsanlegg i størst 

mulig grad skal unngås å omdisponere dyrka mark». (side 249) 

 

Da transport – og kommunikasjonskomiteen behandlet Nasjonal Transportplan 2018 – 2029, 

Innst.460 S (2016-2017), hadde komiteens flertall følgende merknad: «Komiteens flertall, 

medlemmene fra H, FrP, KrF og V, mener at jordvern er en nasjonal interesse, og viser til at 

Stortinget har blitt enige om en nasjonal jordvernstrategi i Innst. 56 S (2015–2016). Denne ligger 

fast og er gjeldende også ved utbygging av transportinfrastruktur. Flertallet viser i det videre til at 

det i denne strategien blir satt et årlig mål for omdisponering av dyrket mark til 4 000 dekar, og at 

dette målet skal nås gradvis innen 2020.»  
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 Vår dato Vår referanse 

 2018-10-31  

 

 

Vi ber om at disse føringen kommer tydeligere fram i dette kapittelet i 

planprogrammet. 

 

(Vi viser gjerne til Nye Veiers utkast til planprogram for E18 Dørdal – Grimstad. I dette 

dokumentet (kapittel 2.3) vises det til «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, 

areal- og transportplanlegging» og siteres flere formuleringer om vern av matjord. 

Også i kapittel 6.4.6 i samme dokument vises det til den nasjonale jordvernstrategien.) 

 

Det er høyst nødvendig at konsekvenser for dyrka arealer i de korridorer, inklusiv kryss, 

nødvendige lokalveger og anleggsområder, som velges, og seinere detaljplanlegges, må 

utredes grundig og holdes på et minimum.  

Vi ber om at det utarbeides gode arealregnskaper for alle korridoralternativer under 

arbeidet med KU. 

 

Vi ber om at det i planprogrammet beskrives: 

 At kun korridorer der konsekvenser for dyrka mark anses som minimale vurderes 

for nærmere utredninger. 

 At det gjennomføres detaljerte arealregnskaper i arbeidet med konsekvensanalyser 

for jord- og skogarealer for alle relevante korridorer 

 At vegtekniske løsninger som for eksempel tuneller, miljøtuneller, broer og kryss 

velges der dette kan gi positiv effekt på ivaretakelsen av dyrka mark. 

 At det også registreres matjord over større arealer der det planlegges kryss. Vi vet 

at interessen for å etablere næringsarealer nær nye vegkryss er stor.  

 At det skal utarbeides planer for håndtering og ivaretakelse av matjord som må 

fjernes permanent eller midlertidig. Det må legges til rette for lagring og/eller 

etablering ny jord på en faglig forsvarlig måte.  

 

 

Korridorvalg og drikkevann 

Rent vann uten forurensing er en svært verdifull ressurs for mennesker, dyr og planter. 

 

Vi ber om at drikkevannskilder gis betydelig vekt når forskjellige hensyn skal veies 

opp mot hverandre. Ny veg må planlegges slik at drikkevann påvirkes minimalt. 

Oppdatert kunnskap om effekter av mikroplast og veisalt må vektlegges. 

 

 

Medvirkning i planprosesser 

Nye Veier AS har i oppstarten av dette arbeidet lagt stor vekt på muligheten for god 

kontakt med, og medvirkning fra, kommuner og andre berørte parter.   

 

 Bondelaget ber om at medvirkning og samarbeid beskrives ennå tydeligere i 

planprogrammet, og gjerne slik at Bondelaget lokalt og regionalt inviteres til dialog 

underveis i arbeidet. Vi kan bidra med god lokalkunnskap.  
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 Vår dato Vår referanse 

 2018-10-31  

 

 

Grunneierkontakt, innløsning, erstatninger og avbøtende tiltak 

Allerede i planprogrammet bør det framgå hvordan utbygger tenker å opptre overfor 

berørte grunneiere og hvordan innløsing, erstatningsspørsmål og avbøtende tiltak tenkes 

gjennomført. Vi viser både til Nye Veier AS sin brosjyre «Grunnerverv» og til Statens 

Vegvesens «Etiske retningslinjer for grunnerverv» (Håndbok R730).   

 

 

Med hilsen 

 

Vest-Agder Bondelag  

Tor Erik Leland 

leder    

 

Finn Aasheim 

       Organisasjonssjef Agder 
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Beqiri, Venera

Fra: Olsen, Helge <Helge.Olsen@ae.no>
Sendt: 1. november 2018 09:46
Til: E39ML@sweco.no
Kopi: Tesaker, Arild; Fossnes, Arve; Aasen, Terje; Rustad, Svein Erik; Børresen,

Thor Walter; Gliddi, Arne
Emne: Innspill til planarbeidet til E39 Mandal-Lyngdal øst
Vedlegg: SV: [AE Nett:1962207] E39 Mandal-Lyngdal

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommune. Dette
innebærer at vi etablerer og drifter strømnett i kommunene (høyspent og lavspent fordelingsnett). I tillegg har AEN
anlegg som er etablert etter anleggskonsesjon innenfor kommunene (regionalnett).

AEN har en rekke energianlegg som kommer i konflikt med planlagte traceer.
I god tid før utbygging må det avklares hvordan nye anlegg i planområdet skal forsynes med elektrisk strøm. Det
må avklares i hvilken grad eksisterende ledninger/kabler eventuelt kan benyttes, om nye ledninger/kabler må legges
og om det er behov for ny(e) nettstasjon(er).

Den eller de som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som hovedregel
dekke kostnadene med tiltaket, inkludert eventuelle kostnader til erverv av nye rettigheter. Nye traséer må gis
rettigheter med minst like gode vilkår som det vi har til de eksisterende traséene. Normalt er dette stedsevarige
(evigvarende) bruksrettigheter.

Er det behov for å avklaring/utredning/bestilling bes henvendelsen gå via vår hjemmeside www.aenett.no.
Link til bestillingsskjema : https://www.aenett.no/bygge-og-grave/tilknytning-til-nett/nytilknytning-storre-
anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/

Viser til vedlagte mail til Henrik Mangard i Sweco den 18.09.2018  der AEN har utlevert kart og sosifiler over vårt
nett.

AEN har etablert høyspentanlegg og lavspent anlegg i området. (Høyspent luftlinje som rød heltrukket strek,
høyspent jordkabel vist som røde stiplet streker i kartet, 230V jordkabel vist som stiplet blå streker og 230V luftnett
vist som heltrukket blå streker i kartene)

Det er en byggeforbudssone på 22 meter dvs 11 meter fra senter av 110 kV luftlinje til nærmeste bygningsdel.
Det er en byggeforbudssone på 15 meter dvs 7,5 meter fra senter av 22 kV luftlinje til nærmeste bygningsdel.
Det er en byggeforbudssone på 4 meter dvs 2 meter fra senter av 22 kV kabel til nærmeste bygningsdel.
Det er en byggeforbudssone på 5 meter fra nettstasjon til nærmeste bygningsdel.
Dette gjelder også lekeplass og andre parkanlegg.

Angående elektromagnetiske felt, se:
http://www.nrpa.no/

Generelle vilkår.
1.            Anlegg etablert etter anleggskonsesjon (regionalnett)

1.1          Eksisterende høyspenningsanlegg i regionalnettet
Vi vil gjøre oppmerksom på at det i planområdet er høyspenningsanlegg som er del av vårt regionalnett og bygget
etter anleggskonsesjon gitt av Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). Kraftledninger og kabelanlegg bygget
etter anleggskonsesjon er i hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven, og for disse kan det derfor ikke vedtas
planbestemmelser eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema.
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Utgangspunktet er derfor at kraftledninger ikke skal inntegnes som et arealformål i en plan, men bør innarbeides
som hensynssone (faresone). Vedlagte kart viser luftledningene med tilhørende byggeforbudsbelte, som er etablert
i henhold til anleggskonsesjon.

Ved bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er samsvar mellom
hvilken avstand som er nødvendig for å komme under anbefalt utredningsgrense for magnetfelt og gjeldende
byggeforbudsbelte.

Vi vil også gjøre oppmerksom på at det i utbyggingsområder kan finnes høyspenningskabler. Disse kablenes
beliggenhet må det tas hensyn til i kommende reguleringsplanarbeid.

1.2          For anlegg etablert etter anleggskonsesjon gjelder følgende
Planlagt ny bebyggelse, eller andre tiltak, som kommer i konflikt med elektriske anlegg må følges særlig opp i det
videre planarbeidet. Vi må oppstille en del vilkår for at eventuelle omlegginger av regionalnett skal kunne
gjennomføres (se også pkt 3.3):

•             Eventuelle nye kabler eller luftledninger som skal erstatte eksisterende anlegg, må minimum ha
overføringskapasitet som tilsvarer den kapasiteten anlegget har i dag.

• Eventuelle ønsker om omlegging av eksisterende anlegg må meldes inn til oss i god tid før omleggingen
ønskes utført. Omlegging kan være en tidkrevende prosess, og det er en fordel om det tas hensyn til dette ved
utarbeidelse av eventuelle bestemmelser om særskilt rekkefølge for gjennomføring av de enkelte tiltakene i planen.

•             Dersom tiltak skal gjøres på den aktuelle luftledning eller kabelanlegg, må det påregnes at det kan bli
nødvendig å stille krav om tider på året som utkobling må være avgrenset til og hvor lenge anlegget kan være
utkoblet. Dette begrunnes med behovet for kontinuerlig forsyning av strøm til kundene, jfr. også leveringsplikten i
energiloven § 3-3.

•             Omlegging av anlegg med spenning høyere enn 24 kV fordrer at vi søker NVE om endringer i de respektive
anleggskonsesjonene for anleggene. Endring i anleggskonsesjon forutsetter blant annet at det finnes ekstern evne
og vilje til full kostnadsdekning, slik at nettkundene ikke belastes omleggingen. Dette betyr at vi vil kreve full
kostnadsdekning for omlegging. Utfallet av en konsesjonsbehandling kan ikke forskutteres.

2.            Anlegg etablert etter områdekonsesjon (distribusjonsnett)

Anlegg under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av områdekonsesjon.
Omlegging av disse anleggene fordrer ikke søknad om endring av konsesjon, men en del hensyn må likevel ivaretas.

2.1          Forholdet til eksisterende frittliggende nettstasjoner
Det må tas hensyn til eksisterende nettstasjoner innenfor planområdet. For både nye og eksisterende nettstasjoner
gjelder at disse må stå minst 5 meter fra bygning med brennbare overflater. Avstanden gjelder også til terrasser og
lignende brennbare utstikk som er direkte knyttet til bygget.

Vi ser at det ofte dessverre ikke blir tatt hensyn til disse avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres.
Dette skaper problemer både for grunneiere og for nettselskapet. Det er derfor viktig å synliggjøre byggegrenser
mot nettstasjoner i planbestemmelsene.

2.2          Forholdet til eksisterende luftledninger og kabler i distribusjonsnettet
Det må tas hensyn til eksisterende luftledninger og kabler innenfor planområdet. For nye og eksisterende
høyspennings luftledninger gjelder både privatrettslige og forskriftsmessige byggegrenser på inntil 10 m fra
senterlinje.

AEN skal alltid kontaktes før plassering av nye bygg langs byggegrensen for høyspenningsanlegg.



3

Anlegg under 24 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av områdekonsesjon.
Omlegging av disse anleggene fordrer ikke søknad om endring av konsesjon, men en del hensyn må likevel ivaretas.

•             Inntegning på plankart.
Vi gjør oppmerksom på at spenningsnivået for ledningsanleggene ikke må påføres i planen, herunder plankartet.
Kraftledninger skal på kart ha en enhetlig utforming, uavhengig av spenningsnivå og eventuelle fysiske forskjeller.
Parallelle ledninger som går i samme trasé, skal tegnes som én ledning. Høyspenningskabler under bakken tegnes
ikke inn på kartet. Vi viser i denne sammenheng til Forskrift om beredskap i kraftforsyningen § 6-2, og NVEs
Veiledning til forskrift om beredskap i kraftforsyningen, pkt 6.2.5.

Arealer og eiendommer som brukes til, eller i fremtiden skal brukes til, transformatorstasjoner evnt nettstasjoner
avsettes i kommuneplanen til arealformål bebyggelse og anlegg, underformål «Andre typer bebyggelse og anlegg»,
energianlegg kode 1500, jf. vedlegg I til kart- og planforskriften.

AENs ledninger er ikke innmålt og nøyaktigheten til traseer på oversendte kart vil være varierende. Bebyggelse eller
andre installasjoner langs traseen må alltid planlegges ut ifra målinger i marka.

Med vennlig hilsen

Helge Olsen
tlf: +47 38 60 77 42

Agder Energi Nett AS
Postboks 794 Stoa | 4809 Arendal
tlf: +47 38 60 70 00
www.aenett.no

Fra: E39ML@sweco.no <E39ML@sweco.no>
Sendt: mandag 24. september 2018 13.46
Til: haakon.lohne@nyeveier.no
Kopi: Øen, Sara Maria Sabelstrøm <Sara.Oen@sweco.no>; Hollingsholm, Karl Arne
<karl.arne.hollingsholm@sweco.no>
Emne: E39 Mandal-Lyngdal øst; varsling og materiale til publisering

Hei,

På vegne av Nye Veier oversendes revidert planprogram etter politisk vedtak i Mandal, Lindesnes og Lyngdal
kommune om utleggelse på høring og offentlig ettersyn med vedleggene silingsrapport og varslingskart i forbindelse
med områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst.

På grunn av størrelsen på dokumentene oversendes følgende varslingsmateriale i egen mail:
- Oppstartsvarsel; annonse og brev
- Varslingskart gjeldende KDP
- Invitasjon til åpen kontordag og folkemøte i uke 42

Varsel om oppstart planarbeid og utleggelse av planprogram på høring og offentlig ettersyn kunngjøres mandag 24.
september i de lokale avisene Fædrelandsvennen, Lindesnes avis, Lister 24 og Lyngdal avis. Dette vil også kunngjøres
på Nye Veiers nettside https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-soervest/e39-mandal-lyngdal og prosjektnettsiden
www.e39mandal-lyngdal.no. Varslingsbrev til berørte grunneiere, naboer, myndigheter og organisasjoner blir sendt
ut samme dag.

Høringsperioden er 24. september til 5. november.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet kan sendes inn via:
· Digital medvirkningsportal; Din E39: https://www.cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39
· E-post: e39ML@sweco.no
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· Post: til Sweco Norge AS v/ Sara Øen, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo, Merk innspill med «E39 Mandal-Lyngdal
øst»

Nye Veier inviterer i høringsperioden til åpne kontordager og folkemøter i uke 42 i de tre kommunene, se vedlagte
invitasjon.

Vennlig hilsen

Med vennlig hilsen

Din E39



 

 

Til den det måtte gjelde         02.11.2018 

 

 

 

Vi forstår og er enige at det trengs en ny og bedre vei mellom Kristiansand og Sandes. Et slikt stort 

prosjekt vil selvfølgelig gå ut over visse bygder, områder, enkeltpersoner og ikke minst naturen. 

Oss bekjent vil 1-2 husstander i «Buhølen og omegn vel» miste sine hus pga denne veien (bren over 

dalen). Vi skulle selvfølgelig ønske at det ikke hadde skjedd og at veien hadde kommet en annen 

plass slik at det ikke vår ut over vårt området, vår natur og våre medbeboere. Men nå ser det jo ut 

som om veien og broen sannsynligvis vil passerer dalen her, så da ønsker vi inderlig at det tas hensyn 

til at dette gjøres så skånsomt som overhodet mulig ovenfor området, mennesker, natur, dyr og 

fisk... 

Derfor er vi veldig negative til nyheten om at det planlegges å fylle deler av Skoftedalen 

(Naudemyra) med stein og masse istenfor den planlagte broen. Dette vil få mange unødvendige 

negative konserkvenser for oss som vil få veien i øyesyn flere ganger daglig. Denne «stemmen» 

(fyllingen) vil sperre for dyrene i området, Skofteland hadde en av de første hjortestammene her 

helt i sør og det er fortsatt godt med dyr i området. Det er også stor sjanse for at forholdene i en god 

gytebekk for anadrome fisk (sidebekk til Audnaelva) vil forringes og kanskje ødelegges.. Vi som bor i 

området vil miste en fint turområdet og man vil miste tilgang til et kulturminne i Lindesnes 

kommune (gamle Skoftelandkleivene). «Avrenning» fra denne 60meter høye «stemmen» vil nok 

skape mye unødvendig forurensing for alle de private drikkevannskildene på Skofteland. Denne store 

«veggen/stemmen» vil ødelegge og se stygg ut for alle som bor her samt de som passerer området 

og det vil i tillegg ødelegge mye av naturen i området vårt. 

Vi håper derfor at dere går tilbake til det originale forslaget med en bro over Skoftedalen, da dette 

vil ødelegge langt mindre enn en stor fylling...! 

Håper på et positivt resultat. 

 

PS. Ellers håper vi også at det vuderes et påkjøringsfelt på toppen av Fuskeladskleivene, slik at vi som 

sannsynligvis får veien i nabolaget får en mulighet til en påkjøring i nærheten. 

 

 

 

 

Mvh 

Styret i Buhøen og omegn vel 



«E39 Mandal-Lyngdal øst» 

 

 

Til Nye Veier AS 

Vestbygda 03.11.2018  

Uttalelse fra Stensland-Sandnes jaktlag om behov for viltpassasjer for ny E39-

trasè, og forslaget om påkjørseltrasè Udland-ny E39 ved Svartetjønn. 

Dersom ny E39 trasè mellom Faksevann og Bjeddansvannet (i Nye Veiers modell kalt Osestadvannet) 

ikke blir forsynt med tilstrekkelig antall viltunder-/overganger, ser vi svært alvorlig på framtida for en 

levedyktig storviltbestand i området sør for ny E39. Stensland-Sandnes jaktlag er på 13000da, og 

utgjør det største av jaktlagene i Lindesnes Storvald Sør, som ligger mellom ny E39 i nord, Tarvannet i 

øst og Lehnefjorden i vest. Storvaldet strekker seg helt ut til og med Lindesneshalvøya. Vårt jaktlag 

hadde jaktsesongen 2017, 39 registrerte jegerdager og der ble sett kun 1 elg. Heldigvis ser det i år ut 

for noe bedring på elg, mens hjortebestanden er forholdsvis god.  

Avstanden mellom Faksevannene og Bjeddansvannet (Osestadvannet), er på ca.3,5km. Denne 

strekningen er helt nødt til å bli forsynt med tilstrekkelig med muligheter for viltpassasje. Det burde 

være ganske innlysende hvor viktig denne strekningen er, m.h.p. mulighetene for spesielt storvilt å 

kunne passere mest mulig naturlig. Alle jaktlagene sør for E39 i dette området er helt avhengig av 

det. 

Forslag til plasseringer av viltunder-/overgang: 

Angitt fra øst, bør der være en i område Faksevann. 

Den neste bør ligge et sted midt mellom Faksevann og Banken (noe usikre på hvor trekket går her) 

Den tredje bør ligge like nord for Banken. 

Den fjerde bør ligge like øst for Bjeddansvannet (Osestadvannet) 

Tunnell vest for Bjeddansvann blir en god løsning i området Haddelandsheia. 

 

Ellers er det viktig for oss å påpeke at påkjørseltrasè mellom Udland og Svartetjønna krysser det 

viktigste trekkområdet for elg og hjort i vårt jaktlag. En påkjørseltrasè i dette området ville vært 

svært uheldig plassering for vårt jaktlag. 

Styret i Stensland-Sandnes jaktlag: 

Jon Harald Rømteland 

Per Alf Stensland 

Børge Støle 

Norleiv Fardal 

Steffen Andersen 

Jan Erik Eilertsen 
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Beqiri, Venera

Fra: Svein Haugen <svein@pgas.no>
Sendt: 4. november 2018 20:56
Til: E39ML@sweco.no
Emne: E39 Mandal - Lyngdal øst

Det vises til annonsert oppstart av regulering og høring av planprogram.

Ved gjennomgang av planprogram og varsel om oppstart, så ser vi at traseen for ny E39 kan komme til å gå omtrent
rett gjennom speiderhytta som gruppa vår disponerer.
Hytta ligger på ei halvøy i vannet Stemmen, på Gnr 97, Bnr 2.  Lindesnes kommune.

I planforslaget som blir fremmet ønsker vi konsekvensen for speiderhytta utredet.
Vi ønsker også en dialog rundt konsekvensene når den tid kommer.

Lindesnes KFUK KFUM speidere
v/Svein Haugen



 

den blå streken viser ca vei. Tykke røde streken som kommer fra Audna elv/ Skofteland/valleheia og 

går opp i heia på foss(monefjellet),er ett aktiv å godt sprang for hjort og elg. Storvilt. Er ofte hjort på 

jordene. Det krysser ca der rød strek krysser blå for så forsvinne videre mot 

fænemyr,Sørdalen,skolbergåsen. Denne vilt spranget betyr mye for foss jaktlag med lite areal.ca 

5000. I område blå strek krysser rød har det i de senere år å tidligere blitt skutt elg og hjort. 

Mesteparten av storvilt har falt i dette område i litt lenge nordvest. Den tynne røde streken som 

kommer fra roland er der å dyre trekk men ikke så stort som det andre. Monefjellet har vakker utsikt 

mot sniksfjorden å Vigeland, noe som betyr masse for oss her oppe, er benk å bålplass. Betyr mye for 

stort å smått å dra opp der da det kan kjøres å gåes opp der. Med ei over undergang kan nok alt 

brukes av dyr å folk selv om det kommer vei.  Mvh Trond Vidar. Styret i foss jaktlag. 

 

 



  
  

Number: 48
Id: 558b6c50-e056-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 17:23:24, UTC
E-mail: trond-v@hotmail.com
Navn: trond vidar
alder: 37
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (89835, 1011929)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Utsiktpunkt viktig tur område for trim. utsikt over
sniksfjorden . mange som tar turen opp til benk som
er satt ut med bålplass. gangvei fra foss fører opp
ditt. mye elg og hjorte trokk i terreng. er blitt felt
mye elg hjort i område i de siste over. å mye
hjortevilt på kameraene som står i område, trekker
fra skofteland/valleheia vilt over undergang . da kan
alle benytte seg av det uansett om veien kommer her
:-)

Organisasjon:
styre i foss jaktlag

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 62
Id: 5831edb0-e076-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 21:12:32, UTC
E-mail: egiljonsered@hotmail.no
Published: true
Coordinate: (91282, 1008426)
Agrees: 1
Popularity: 1

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Angående tilfartsvei.  Det er stor aktivitet når det
gjelder fritidsaktiviteter i dette området. Det gjelder
trening, bading og jakt. Når det gjelder jakt er det
mye trafikk av diverse hjortedyr her.  Med tanke på
den lave bestanden av elg vi har her i sør er det
meget beklagelig at den vil forverres. Det er flere
betydningsfulle krysningspunkter for elg og hjort i
denne traseen.
  Egil Johnsen  på vegne av Sjølingstad jaktlag.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



From: Håkon Lohne
To: Øen, Sara Maria Sabelstrøm; Halvorsen, Anja Husa
Cc: Løset, Frode
Subject: Fwd: Krysningspunkt for vilt.
Date: 4. november 2018 22:28:52

To

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: einar@hovsdal.no
Dato: 04.11.2018 14:53 (GMT+01:00)
Til: Håkon Lohne <haakon.lohne@nyeveier.no>
Ko: christoffer@hovsdal.no
Emne: Krysningspunkt for vilt.

Øst og vest for Stemmen i Lindesnes kommune er viktige krysningspunkt for all vilt til og fra
Lindesneshalvøya.
Mvh. Christoffer Hovsdal
Østbygda jaktlag
Denne e-postsendingen (inkludert vedlegg) er kun ment for adressaten og kan inneholde
konfidensiell informasjon. Har du mottatt e-posten ved en feil, vær vennlig å ta kontakt med oss
så raskt som mulig og merk at enhver tilgjengeliggjøring, kopiering og distribusjon av
konfidensiell informasjon ikke er tillatt.
Denne e-postsendingen (inkludert vedlegg) er kun ment for adressaten og kan inneholde
konfidensiell informasjon. Har du mottatt e-posten ved en feil, vær vennlig å ta kontakt
med oss så raskt som mulig og merk at enhver tilgjengeliggjøring, kopiering og
distribusjon av konfidensiell informasjon ikke er tillatt.



 
 

NLF Agder og Rogaland | Mjåvannsvein 3, 4628 Kristiansand | Telefon: 90773207 | E-post: rr@lastebil.no | Hjemmeside: 
http://www.lastebil.no/nlf_roa/xp/pub/hoved/nyheter 

Tilsluttet: Nordisk Lastebil Union, International Road Transport Union, Transfrigoroute Europe. Utsteder av TIR Carnet. Medlemsblad: ”Bladet Norsk Transport” 

 
Sweco Norge AS v/ Sara Øen,  
Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo,  
 
 
Innspill med «E39 Mandal-Lyngdal øst»       
 
 
 
 

Kristiansand, 05.11.2018 
 
 
 
OMRÅDEPLAN FOR E39 MANDAL - LYNGDAL ØST 
 
NLF Agder og Rogaland har følgende innspill til E39 Mandal - Lyngdal øst. 
 
For vår del er ikke trasevalg viktig. Vi ser på miljø og utslipp, trafikksikkerhet og 
tidskostnader som noen av de viktigste elementene i trasevalget.  
 
Det er kortere transporttid / avstand vil gi som er viktigste faktorer for oss sammen med 
reduserte utslipp i form av redusert drivstoff. I den forbindelsen vil vi foretrekke den trasen 
som best mulig vis oppfyller våre krav: 

- Den traseen som er kortest i avstand 
- Mest mulig jomfruelig terreng for å ha fri ferdsel i byggeperioden 
- Minst mulig stigninger 
- Minst mulig kurvaturer 
- Hele strekningen må være 4-felts 
- At prosjektet gjennomføres helhetlig 
- At prosjektet gjennomføres på så kort tid som mulig 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Norges Lastebileier-Forbund 
 
 
 
Reidar Retterholt  
Regionsjef Agder og Rogaland 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 



 

 

                      Forum for natur og friluftsliv Agder  Telefon: 91816471 
                      Postboks 101, 4662 Kristiansand  E-post: agder@fnf-nett.no  
                      Org.nr: 914 046 831  Web: www.fnf-nett.no/agder  

 

Sweco Norge AS v/Sara Øen 

Boks 80 Skøyen 

0212 Oslo           05.11.18 

 

 

 

Dette brevet sendes på vegne av: 4H Norge - Region Agder, Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, 

DNT Sør, Lister Friluftsråd, Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og 

fiskerforbund Vest-Agder, Norsk zoologisk forening Sørlandsavdelingen, Skogselskapet i Agder. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

E39 Mandal – Lyngdal Øst, merknader til 
oppstartsmeldingen – områdeplan og 
planprogrammet 
 

Viser til brev mottatt per e-post 24.09.18 med varsel om igangsetting av planarbeid i forbindelse med 

områderegulering, og offentlig ettersyn av planprogram. Samtidig varsles det om igangsetting av planarbeid for å 

oppheve gjeldende kommunedelplan for E39 Dølebro-Livold, og strekningen Fardal-Herdal i gjeldende 

kommunedelplan for E39 Fardal-Vatlandstunnelen Forum for natur og friluftsliv Agder har følgende innspill; 

 

Generelt  
Det er foreslått at ny vei skal komme i et nytt område i forhold til dagens E39, derfor vil utbyggingen føre til store 

inngrep og negative konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv i planområdet. Ved en så stor utbygging, blir den 

samlede belastningen på naturmangfold og friluftsliv stor. Nye E39 skal i tillegg ha en vegstandard som fører til 

barriereeffekt og fragmentering. Derfor ber vi om at det legges stor vekt på ikke-prissatte konsekvenser som 

naturmangfold og friluftsliv ved valg av veikorridor, og at man strekker seg langt i å tilpasse seg terreng og legge til 

rette løsninger som kan virke avbøtende på konsekvensene for naturmangfold og friluftsliv.  

 

Forslaget til planområde omfatter både naturreservater, utvalgte naturtyper, deler av det vernede vassdraget 

Lyngdalselva, og her er gjort observasjoner av flere rødlistearter. Alternative veikorridorer vil komme i konflikt med 

både natur- og friluftsinteresser, og vi ber om en grundig utredelse og mulighet for medvirkning fra frivillige 

interesseorganisasjoner i det videre arbeidet. 

 

Vi oppfordrer Nye Veier til å legge opp til aktiv medvirkning fra lokale interesseorganisasjoner underveis i 

planprosessen, spesielt i forhold til alternativer til veikorridorer. 



 

 

                      Forum for natur og friluftsliv Agder  Telefon: 91816471 
                      Postboks 101, 4662 Kristiansand  E-post: agder@fnf-nett.no  
                      Org.nr: 914 046 831  Web: www.fnf-nett.no/agder  

Vi ber om at det gjøres nye kartlegginger og grundige feltundersøkelser for å sikre at man oppfyller 

Naturmangfoldloven §§ 8 og 9.  

 

Fremdriftsplan 
Fremdriftsplanen legger opp til en planprosess over kort tid, og at planen skal sluttbehandles i kommunestyrene i 

alle tre berørte kommuner sommeren 2019. Planforslaget skal sendes på høring allerede i februar/mars. Vi er 

bekymret for at en så rask planprosess vil føre til at beslutninger tas på grunnlag av dagens kunnskap om 

naturmangfold og friluftslivsinteresser. Vi vet at det er store mangler i kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold på 

generell basis, og det må legges opp til at det gjøres nye undersøkelser i forbindelse med konsekvensutredningene 

slik at man sikrer at man har best mulig kunnskap. Dette må gjøres i løpet av våren og sommeren, og vi foreslår at 

man ikke gjør ferdig planforslaget før dette er gjennomført. Høring av planforslag kan gjennomføres oktober 2019, 

og sluttbehandling av plan i kommunestyrene gjøres i mars 2020. Det må også legges opp til 2.gangs høring av 

endringer som gjøres etter høring av planforslag. 

 

Innspill til planområdet foreslått av Nye Veier 
Nye Veier må legge til rette for viltoverganger der hjortevilt har sine naturlige trekkorridorer i dag for å redusere 

barriereeffekten av veien, og for å forhindre fragmentering av leveområdene. 

Forslag til planområde berører flere vannforekomster som vil bli påvirket både gjennom de fysiske inngrepene ved 

veiutbygging, men også gjennom at den kjemiske vannkvaliteten og dermed også miljøtilstanden forringes. De fleste 

vannforekomstene i planområdet har i dag kun en moderat miljøtilstand, og denne veiutbyggingen vil kunne 

redusere miljøtilstanden ytterligere, og gjøre det enda vanskeligere å nå vannforvaltningsmålet om god miljøtilstand 

i vannforekomstene. I planområdet finner vi også fire vann som Mandal kommune bruker som drikkevannskilde; 

Ommundsvatnet, Homsvatnet, Skadbergvatnet og Møglandsvatnet. I følge drikkevannsforskriften er det forbudt å 

forurense drikkevann, og dette forbudet omfatter alle aktiviteter og også for vanntilsiget 

(https://lovdata.no/forskrift/2016-12-22-1868/§4). Møglandsvatnet er i tillegg en rik kulturlandskapssjø med lokal 

verdi (https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00005555). De tre andre drikkevannskildene er del av Sjølingstadbekken 

(https://vann-nett.no/portal/#/waterbody/022-803-R) som renner ut i terskelfjorden Skogsfjorden (https://www.e-

h.kommune.no/getfile.php/2048800.1622.tcrerwwvxv/Mandal-Audna+vannomr%C3%A5de+-

+Vesentlige+vannforvaltningssp%C3%B8rsm%C3%A5l+p%C3%A5+kommuneniv%C3%A5.pdf). Forurensing av dette 

vassdraget vil derfor også kunne føre til redusert vannkvalitet i Skogsfjorden. 

Ved Audnedalen, Lene og Herdal vil veiutbyggingen berøre viktige naturtyper som rik edelløvskog og gammel fattig 

edelløvskog. I Audnedalen er dette større områder, og derfor ekstra viktig å ta vare på da det ofte er små arealer 

igjen av slike naturtyper igjen på Agder. 

Ved Gåseland er det et stort statlig sikret friluftslivsområde med regionalt bruk, og verdsatt til svært viktig 

(https://faktaark.naturbase.no/?id=FS00000835). Her er det gode fiskevann, og Lindesnes JFF sitt friluftslivsanlegg på 

Gåseland brukes til barne- og ungdomsarbeid i NJFF. Nye Veier legger planområdet for ny E39 svært nær disse 

områdene i sør, og derfor er det viktig at man ser på muligheten for å legge veien i tunell eller legger opp til 

støyreduserende tiltak slik verdien for friluftslivet ikke forringes ved veiutbyggingen. 



 

 

                      Forum for natur og friluftsliv Agder  Telefon: 91816471 
                      Postboks 101, 4662 Kristiansand  E-post: agder@fnf-nett.no  
                      Org.nr: 914 046 831  Web: www.fnf-nett.no/agder  

Mandal kommune har gjennomført kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder, og temakartet som følger 

kommuneplanen 

(http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1002/AndreDokumenter/201511%20Kommuneplan%202015-

2027%20Temakart.pdf) viser at den sørlige korridoren som foreslås som planområde av Nye Veier kommer svært 

nær det viktige friluftslivsområdet mellom Håland og Helland/Spetteland. Dersom dette alternativet velges, er det 

viktig at man ser på muligheten for å legge veien i tunell eller legger opp til støyreduserende tiltak slik verdien for 

friluftslivet ikke forringes ved veiutbyggingen. 

 

For Forum for natur og friluftsliv Agder 

 
Camilla Moseid, koordinator 
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HØRINGSINNSPILL 

Planprogram E 39 Mandal – Lyngdal øst 

  

I Naturvernforbundet Mandal har vi gjennomgått Planprogrammet og vil her 
kommentere det ut fra følgende synsvinkler: 

• Hensynet til byens drikkevannskilde som ikke må settes i fare. Dette 
drikkevannet har ved flere undersøkelser de siste år blitt kåret blant 
landets beste.  
 

• Hensynet til matjord, som særlig de senere år har blitt satt under sterkt 
press pga. boligbygging, store landbruksbygg, infrastruktur, industri- og 
handelsvirksomhet. 
 

• Hensynet til naturressursene som i økende grad blir bygget ned av hus, 
hytter og veganlegg. 
 

Alt innledningsvis i dette Planprogram heter det, sitat: ”Det kan etter 
folkehelseloven § 11 stilles krav om helsekonsekvens-utredning. Siden dette 
planarbeidet blir konsekvensutredet på de temaene som skulle vært omtalt i en 
helsekonsekvensutredning (HKU), så kan det ikke stilles krav om 
helsekonsekvensutredning etter folkehelseloven § 11”. 

For oss synes dette noe uklart, men det kan tyde på at Nye Veier her prøver å 
vri seg bort fra kravet om en helsekonsekvensutredning. Dette er etter vårt syn 
uforståelig, etter som den mest anbefalte trase går rett over Ommundsvann, 
ett av vannene som utgjør byens drikkevannskilde. Dersom det, mot all 
formodning, arbeides videre med utredning av en eller begge de to nordligste 
traseer, vil vi be Bystyret stiller krav om at Nye Veier får foretatt en 
helsekonsekvensutredning. For ordensskyld vil vi her referere lovens krav: 

§ 11.Helsekonsekvensutredning 

Kommunen kan pålegge den som planlegger eller driver virksomhet, eller den ansvarlige for 
forhold ved en eiendom, for egenregning å utrede mulige helsemessige konsekvenser av tiltaket 
eller forholdet. Slik utredning kan bare kreves dersom ulempene ved å foreta utredningen står i 
rimelig forhold til de helsemessige hensyn som tilsier at forholdet utredes. 

Klageinstansen har ved behandling av klagesaker tilsvarende rett til å kreve 
helsekonsekvensutredning. 
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Vi går ut fra at Bystyret vektlegger byens drikkevann høyere enn 
ulempene ved å foreta en slik utredning. 

For øvrig vil vi her også peke på den store usikkerhet som knytter seg til 
denne regulering. Det skyldes bredden på den korridor som båndlegges 
for regulering. Enkelte steder er denne bredden opp mot 3 km. Dette gjør 
det vanskelig for oss å kommentere enkeltheter som på det nåværende 
tidspunkt i prosessen ikke er fastlagt.  

Vi forutsetter derfor at vi kommer tilbake til vårt syn på trasevalg når 
saken sendes ut på ny høring i begynnelsen av 2019.  

I punkt 2.6.1 vises det til Hovedplan vannforsyning (Mandal kommune). 
Konklusjonen her er: ”Dersom det velges annen trase for fremtidig E39 
enn gjeldende kommunedelplan, så må hovedplan for vannforsyning 
revideres.”  Dette er vi enig i da planen opprinnelig er fra 1996 og har 
siden bare blitt revidert i forhold til de utbedringer som har blitt utført. 
Men vi vil be bystyret sørge for at det ikke blir vedtatt en trase for ny E39 
som går i område ved byens drikkevann eller berører nedslagsfeltet, før 
en ny Hovedplan for vannforsyning til den nye Lindesnes kommune er på 
plass. Her bør det innarbeides rekkefølgebestemmelse. I hht. EØS-
regelverket må selvsagt planen være i samsvar med EUs´ nye og 
strenge krav til drikkevannskvalitet. 

Den fare for forurensning av byens drikkevann som veien medfører er 
godt oppsummert i Statens veivesens egen rapport. Se denne: 
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/foruren
sning/vann. 

I Silingsrapporten punkt 3 som omhandler Silingsprosessen kan vi lese 
sitat: ”Klimagassutslipp ble ikke så utslagsgivende som først antatt, 
mens drikkevann ble ansett som løsbart.” Dette sies uten at det antydes   
hvordan det tenkes løst. For oss fremkommer dette som en ren påstand 
basert på en noe lettvint holdning i strid med det som fremkommer av 
rapporten fra Statens Veivesen.  

Flere forskningsartikler i den senere tid har spesielt rettet et kritisk 
søkelys mot mikro- og nanoplast som spredes fra bildekk. Forskning har 
også vist at denne spredning øker vesentlig ved større hastigheter. Det 
er derfor tankevekkende at Nye Veier nå prosjekterer veier med 
hastigheter på opp til 120 km/t. Med våtere og villere klima vil denne 
spredning lett finne veien til vassdrag i område. 
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 Vi savner en rapport som sier noe om hvordan Nye Veier ser for seg å 
håndtere dette problem.  

 Nye  forskningsrapporter har for øvrig nå påvist mikro- og nanoplast i 
mennesker. 

For øvrig savner vi også en analyse som tar for seg hvordan denne 
veibygging står i forhold til de forpliktelser som Norge har tatt på seg ved 
underskriving av Paris-avtalen. Vi har vel alle sett at analyser viser at vi 
ligger langt bak der vi burde befinne oss for å nå målet. Et mål som 
stadig blir mer og mer uoppnåelig og som fjerner seg i takt med den 
forserte veiutbygging. 

Hensynet til LNF-områder (Landbruk, natur og friluftsliv). 

Dette er områder som i Planprogrammet fremstår mer vagt formulert. 

Vi vil derfor påpeke viktigheten av at de hensyntas på en alvorlig og 
seriøs måte. Vi ser det som særs viktig at de som er bønder i området får 
mulighet til å drive sitt landbruk mest mulig inntakt, og at folk i området 
gis mulighet til å drive friluftsliv mest mulig uforstyrret. 

I punkt 6.6.2 Friluftsliv/ by- og bygdeliv ser vi at dette tema skal utredes. 
Skal en slik utredning ha noe verdi, bør det knyttes en 
rekkefølgebestemmelse til den, slik at den foretas før den endelige trase 
velges. Det samme gjelder utredningene som omtales i punkt 6.6.3 
Naturmangfold og i punkt 6.6.5. Vi har tidligere omtalt drikkevannskilden 
til Mandal kommune som vi mener bør utredes i hht. § 11 i 
Helseforskriftene, se side 1. 

 
Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet i Mandal/v 

Gunnar Ervik 

nestleder 



From: Naturvernforbundet i Mandal
To: E39ML@sweco.no
Subject: E-39 Mandal-Lyngdal øst - Informasjon om nytt lakseførende vassdrag
Date: 5. november 2018 23:12:39
Attachments: Fjerning av menneskeskapt vandringsbarriere for a gjenapne for vandring av anadrom fsk ved Sjølingstad

Uldvarefabrik_NIVAnotatHaraldstad2018.pdf
Terrateknikk studie 26 - 2018 - Sjøllingstadvassdraget.pdf

Naturvernforbundet i Mandal er med i prosjektgruppa som jobber for å gjenåpne det
anadrome strekket av Sjølingstadvassdraget oppstrøms dagens vandringshinder i Stuvann.
I gammel tid var vassdraget anadromt helt opp til Ommundsvann og innløpsbekkene til
dette. Prosjektet har som mål å restaurere hele vassdraget til naturtilstand, dvs få laksen
og sjøørreten helt til topps i vassdraget. Sjølingstadbekken er allerede den viktigste og
mest produktive sjøørretbekken i Mandal kommune og vil få økt produksjonsarealet
dramatisk gjennom dette prosjektet.

Vi gjør også oppmerksom på at Naturvernforbundet i samarbeid med Sjøørretklubben er
engasjert i flere pågående restaureringsprosjekter i Mandalselva. Sodelandsbekken er av
disse prosjektbekkene som risikerer å bli ødelagt av en veiutbygging. Vi ber derfor om
 dialog i tiden fremover for å avklare i mer detalj hvordan ting kan løses på best mulig
måte.

Mvh
Rådmund Steinsvåg
Tlf: 90160166
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Sak: Fjerning av menneskeskapt vandringsbarriere for å gjenåpne 


for vandring av anadrom fisk ved Sjølingstad Uldvarefabrik  


 
 
Laks og sjøaure er en betydelig biologisk ressurs som har stor rekreasjonsverdi for en stor del av 
landets befolkning. Laksebestandene på Sørlandet har hatt en formidabel utvikling de siste tretti 
årene etter at kalking ble iverksatt og bestandene ble re-etablert i elvene på Agder. De større 
kystvassdragene har derimot fått lite fokus, men bidrar antagelig til en betydelig produksjon av 
laks. Dynamikken mellom kystvassdragene og de store elvesystemene er lite undersøkt, men vi 
må anta at det er en betydelig utveksling av individer mellom dem, og at en mulig re-etablering av 
laks i kystvassdragene er basert på feilvandring fra elver i regionen. I kystvassdragene kan den 
effektive bestandsstørrelsen også være så stor at den har potensiale til å utvikle egne levedyktige 
laksestammer. Dette vil være viktige for den generelle stabiliteten til smoltproduksjonen i 
regionen.  
 
Sjøauren har på langt nær blitt tillagt samme vekt som laks innen forskning og forvaltning. 
Sjøaurefangstene er nær halvert på Vestlandet og i Midt-Norge de siste årene, mens tilstanden på 
Sørlandet synes bedre. De mange kystvassdragene lang Sørlandskysten er viktige gyte og 
oppvekstområder. Samtidig er disse under hardt press fra menneskeskapt aktivitet. Tilførsler av 
næringssalter, organisk stoff og erosjonspartikler påvirke forholdene for fisk pga begroing, 
oksygenforbruk ved lav vannføring og nedslamming av gyte- og oppvekstområder. Mindre bekker 
er også sårbare for episodiske utslipp av stoffer som kan påvirke fisk direkte eller indirekte fordi 
fortynningsmulighetene er små. Fysiske inngrep som kanalisering, bekkelukking og hugst av 
kantvegetasjon langs bekkene begrenser tilgjengelig gyte- og oppvekstareal. Ulike former for 
menneskeskapte vandringshindre som kulverter under veier og eldre dammer hindrer sjøauren 
fra å bruke øvre deler av mange gytebekker. I tillegg finnes det flere elvekraftverk i regionen. Uten 
spesifikke tiltak for opp og nedvandrende fisk vil dette gå hardt utover de berørte bestandene. 
Samlet er det derfor en rekke påvirkninger og trusler som hindrer sjøaurebestandene i å øke til 
sitt naturlige produksjonspotensial. 
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Sjølingstadbekken 
Sjølingstadbekken har et nedbørfelt på 23km2 med en middelvannføring på 647l/s. Sjøauren kan 
vandre fra Skogsfjorden og opp til Isumstadvannet og videre opp mot Uldvarefabrikken på 
Sjølingstad. Det kommer også en liten bekk inn i den østre enden av Isumstadvannet, 
Bjørkelundbekken. Denne er også farbar for sjøaure. Ved Frostestad, nedstrøms Isumstadvannet, 
er det restaurert en gammel mølle. Denne utgjør i dag ingen vandringshinder for sjøaure, men har 
antagelig gjort det i perioden den var i drift. Det er gode gyte og oppvekstområder for laks og aure 
i hele den anadrome delen av bekken, og den regnes i dag som en av de mest produktive 
sjøaurebekkene i regionen. Det er også dokumentert gyting av laks i bekken med fangst av 
gytelaks og flere årsklasser med laksunger. I tillegg er det fanget ål ved flere anledninger i hele 
den anadrome delen av vassdraget. 
 
Fjordsystemet utenfor Sjølingstadbekken består av flere mindre fjordbasseng, adskilt fra 
hverandre av grunne terskler og trange sund. Det største fjordbassenget er Skogsfjorden, der 
Sjølingstadbekken renner ut. Flere andre sjøaureførende bekken drenerer til fjordsystemet. 
Fjordområde er antagelig svært godt egnet som overvintringsområde for sjøaure, og 
strandnotundersøkelsene i 1995 dokumenterte svært høye tetthet av sjøaure. 
 
Tabell 1. Relevante data for nedbørfelt og den anadrome strekningen av Sjølingstadbekken 


Nedbørfelt 


Vassdragsnummer 022.4Z 


 


Vannområde 5103-04 


Vannregion 5103 


Utløp sjø  
Stopp anadrom strekning 
(UTM 32N)  


406016 6434900 
404942 6437604  


 


Areal nedbørfelt 23,43 km2 


Avrenning 3060 27,6 l/s/km2 


Elvelengde  13,47 km 


Middelvannføring  647 l/s 


Anadrom strekning 


Anadrom strekning 6000 m 


Bekkelengde med 
innsjøomkrets 


8600 m 


Produksjonsareal bekk Antar middelbredde 
på 7m  


33 600 m2 


Produksjonsareal bekk og 
innsjø 
(Inkludere 2m bred 
strandsone) 


38 800 m2 
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Gjenåpning av områder for anadrom fisk 
I dag kan laks og sjøørret vandre 4km opp til Sjølingstad ullvarefabrikk. Under elfiske 1.10.2018 
ble det påvist gytemoden sjøaure på toppen av fossen ved Sjølingstad, rett under dammen ved 
inntaket til kraftverket. Dette bekrefter at det ikke finnes naturlige vandringsbarrierer mellom 
sjøen og dammen. Før dammen ble konstruert ville fisken derfor ha vandret videre opp i 
Stuvvatnet. Dagen dam er et bjelkestengsel og under befaring var den omtrent 2m høy. Variasjon 
i høyden på denne dammen kan ha ført til at det periodevis kunne vandre fisk forbi. Sjøaure og 
laks har betydelig kapasitet til å hoppe ved forsering av fosser og stryk. Ett viktig kriteria for å 
utføre luftige svev er betydelig vanndyp i satskulpen. Nedstrøms bjelkestengelselet renner vannet 
over bart fjell/betong, dette gir betydelig begrenset hoppehøyde. Kombinasjonen av bjelkestengel 
og fravær av satskulp gjør dammen i dag til en vandringsbarriere. For å opprettholde dagens 
vannhøyde i Stuvatnet må det derfor bygges en fiskevandring for at gytefisk kan passere dammen. 
 
Ved å konstruere en fiskevandring 
forbi dette punktet vil anadrom fisk få 
tilgang til 2,4 km med bekkestrekning 
samt tre små innsjøer. De best gyte og 
oppvekstområder er antagelig i selve 
hovedbekken mellom 
Ommundsvatnet og Stuvvatnet samt 
utløpet av Stuvatnen ned mot 
dammen. I tillegg vil fisken kunne 
benytte Vassåkervatnet og 
Utjordsvatnet samt lonen mellom 
disse. Det er i dag en dam som hindrer 
videre vandring opp i 
Ommundsvatnet, også denne 
dammen er et menneskeskapt 
vandringshinder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur 1: Dagens anadrome bekkestrekk(blå), dammen 
ved Sjølingstad Uldvarefabrik (rød pil) samt arealer som 
vil bli tilgengelig ved gjenåpning (rød). 
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Kraftverket ved Sjølingstad Uldvarefabrik 
Kraftverket ved Sjølingstad har inntak ved dammen i Stuvvatnet og utnytter et fall på omtrent 
10m. En rørgate på omtrent 80m fører vannet fra inntaket gjennom en francisturbin og tilbake til 
elva ved bunnen av den opprinnelige fossen. Elvestrekningen med fraført vann er omtrent 110m 
og er i hovedsak en sammenhengende foss med bratte stryk og kulper. Kraftverket drives ikke 
kontinuerlig, men periodevis, nå vannføringen er høy. Vi vil forvente en svært høy dødelighet på 
fisk som vandrer gjennom francisturbiner. Dødeligheten vil også være størrelsesavhengig, med 
noe høyere overlevelse for liten fisk. Det vil imidlertid være mulig å legge forholdene til rette for 
at en kan produsere kraft samtidig som en ivaretar overlevelse og vandring av fisk. 
 
 
Fiskevandring 
Det er hovedsakelig tre fiskearter som vil vandre forbi Sjølingstad; laks, aure og ål. Artene og de 
ulike livsstadiene vandrer til ulik tid og i ulik retning (Tabell 2). Laks og sjøaure vandrer oppover 
vassdraget om sommeren og høsten for å gyte. Gytingen inntreffer i oktober/november, avhengig 
av temperatur. Etter gyting vil en del fisk vandre ut av elva, mens noen overvintrer og venter med 
utvandringen til våren. Ungfisken vokser opp i elva og etter 2-3 år vandrer de mot havet som 
smolt. Smoltutvandringen skjer om våren, normalt i mai måned. Ålen derimot, vandrer motsatt 
vei. Den lille glassålen vandrer oppover vassdraget om sommeren. Da kan den være alt fra noen 
cm opp mot 20-25cm. Etter å ha tilbragt noen år i ferskvann blir den kjønnsmoden og vandrer 
nedover elva mot havet. Da kalles den blankål. Denne utvandringen skjer fra september til 
november. De fleste ålene vandrer under flom og nesten utelukkende om natta.  
 
 
Tabell 2: Fiskearter og livsstadier på vandring forbi Sjølingstad gjennom året. 


Fiskearter og livsstadier på 
vandring 


Måned 


 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 


Oppover vassdraget 


Gytelaks og aure             


Ålefaringer             


 


Nedover vassdraget 


Utgytt laks og aure             


Smolt av laks og aure              


Blankål             
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Oppvandring og tiltak 
For å sikre at fisken kommer oppover vassdraget er det viktig at de ulike fiskevandringsløsningene 
får tilført tilstrekkelig med vann. Tiltaket ved Sjølingstad er derfor en kombinasjon av «rett» 
vannføring i den naturlige fossen samt en konstruksjon som hjelper fisken over inntaksdammen. I 
en naturlig foss vil det være variasjon i når fisken vandrer avhengig av temperatur og vannføring. 
Ved Sjølingstad vil en forvente at fisken kan ha problemer med å komme opp fossen ved spesielle 
vannføringer. Det vil antagelig være en innkjøringsperiode der en eksperimentere med ulike 
vannføringer for å optimalisere tiltaket. Fordelen med denne lokaliteten er at det finnes gode 
standplasser for fisk under fossen og mellom toppen av fossen og dammen. Fisken vil derfor 
kunne stå i disse kulpene å «vente» på gode forhold før den vandrer. Ål vil mest sannsynlig ha få 
problemer med å vandre opp fossen. Ålen hopper ikke på samme måte som laks og aure. Det bør 
derfor lages en renne ved inntaksdammen som er tilpasset oppvandring av ål. 
 
Nedvandring og tiltak 
Smolten og den utgytte fisken følger hovedvannnstrømmen nedover elva mot havet. I perioder vil 
denne vannstrømmen gå inn mot kraftverksinntaket. For fisketiltak ved slike inntak er det noen 
generelle prinsipper en kan forholde seg til. En ønsker å stoppe fisken, ved bruk av et gitter eller 
lignende, utnytte en svakt tverrgående vannstrøm for å lede fisken mot en alternativ 
vandringsvei. Denne vandringsveien kan ha en betydelig mindre vannmengde en det som går i 
kraftverkstunellen (6-7% av kraftverket) om den er plasser på riktig sted. Inntaket ved Sjølingstad 
har en rist med relativt liten lysåpning ca. 1,5cm. Dette lysåpningen er så liten at de fleste fisker 
ikke fysisk vil kunne vandre gjennom. I tillegg er inntaket noe skråstilt på hovedvannstrømmen 
(betagrind) slik at det i dag er en svak strøm fra inntaket mot bjelkestengselet. Strømhastigheten 
ved inntaket er også lav, dette er gunstig slik at fisken ikke suges fast på grinda. For en enda bedre 
utforming vil vi anbefale at grinda flyttes noe ut slik at arealet av grinda blir større (lavere 
vannhastighet) og vannstrømmen på tvers går direkte mot bjelkestengselet. Da kan en også 
benytte seg av horisontale spiler som vil lette rensebehovet. 
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Laks og sjøaure er en betydelig biologisk ressurs som har stor rekreasjonsverdi for en stor del av 
landets befolkning. Laksebestandene på Sørlandet har hatt en formidabel utvikling de siste tretti 
årene etter at kalking ble iverksatt og bestandene ble re-etablert i elvene på Agder. De større 
kystvassdragene har derimot fått lite fokus, men bidrar antagelig til en betydelig produksjon av 
laks. Dynamikken mellom kystvassdragene og de store elvesystemene er lite undersøkt, men vi 
må anta at det er en betydelig utveksling av individer mellom dem, og at en mulig re-etablering av 
laks i kystvassdragene er basert på feilvandring fra elver i regionen. I kystvassdragene kan den 
effektive bestandsstørrelsen også være så stor at den har potensiale til å utvikle egne levedyktige 
laksestammer. Dette vil være viktige for den generelle stabiliteten til smoltproduksjonen i 
regionen.  
 
Sjøauren har på langt nær blitt tillagt samme vekt som laks innen forskning og forvaltning. 
Sjøaurefangstene er nær halvert på Vestlandet og i Midt-Norge de siste årene, mens tilstanden på 
Sørlandet synes bedre. De mange kystvassdragene lang Sørlandskysten er viktige gyte og 
oppvekstområder. Samtidig er disse under hardt press fra menneskeskapt aktivitet. Tilførsler av 
næringssalter, organisk stoff og erosjonspartikler påvirke forholdene for fisk pga begroing, 
oksygenforbruk ved lav vannføring og nedslamming av gyte- og oppvekstområder. Mindre bekker 
er også sårbare for episodiske utslipp av stoffer som kan påvirke fisk direkte eller indirekte fordi 
fortynningsmulighetene er små. Fysiske inngrep som kanalisering, bekkelukking og hugst av 
kantvegetasjon langs bekkene begrenser tilgjengelig gyte- og oppvekstareal. Ulike former for 
menneskeskapte vandringshindre som kulverter under veier og eldre dammer hindrer sjøauren 
fra å bruke øvre deler av mange gytebekker. I tillegg finnes det flere elvekraftverk i regionen. Uten 
spesifikke tiltak for opp og nedvandrende fisk vil dette gå hardt utover de berørte bestandene. 
Samlet er det derfor en rekke påvirkninger og trusler som hindrer sjøaurebestandene i å øke til 
sitt naturlige produksjonspotensial. 
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Sjølingstadbekken 
Sjølingstadbekken har et nedbørfelt på 23km2 med en middelvannføring på 647l/s. Sjøauren kan 
vandre fra Skogsfjorden og opp til Isumstadvannet og videre opp mot Uldvarefabrikken på 
Sjølingstad. Det kommer også en liten bekk inn i den østre enden av Isumstadvannet, 
Bjørkelundbekken. Denne er også farbar for sjøaure. Ved Frostestad, nedstrøms Isumstadvannet, 
er det restaurert en gammel mølle. Denne utgjør i dag ingen vandringshinder for sjøaure, men har 
antagelig gjort det i perioden den var i drift. Det er gode gyte og oppvekstområder for laks og aure 
i hele den anadrome delen av bekken, og den regnes i dag som en av de mest produktive 
sjøaurebekkene i regionen. Det er også dokumentert gyting av laks i bekken med fangst av 
gytelaks og flere årsklasser med laksunger. I tillegg er det fanget ål ved flere anledninger i hele 
den anadrome delen av vassdraget. 
 
Fjordsystemet utenfor Sjølingstadbekken består av flere mindre fjordbasseng, adskilt fra 
hverandre av grunne terskler og trange sund. Det største fjordbassenget er Skogsfjorden, der 
Sjølingstadbekken renner ut. Flere andre sjøaureførende bekken drenerer til fjordsystemet. 
Fjordområde er antagelig svært godt egnet som overvintringsområde for sjøaure, og 
strandnotundersøkelsene i 1995 dokumenterte svært høye tetthet av sjøaure. 
 
Tabell 1. Relevante data for nedbørfelt og den anadrome strekningen av Sjølingstadbekken 


Nedbørfelt 


Vassdragsnummer 022.4Z 


 


Vannområde 5103-04 


Vannregion 5103 


Utløp sjø  
Stopp anadrom strekning 
(UTM 32N)  


406016 6434900 
404942 6437604  


 


Areal nedbørfelt 23,43 km2 


Avrenning 3060 27,6 l/s/km2 


Elvelengde  13,47 km 


Middelvannføring  647 l/s 


Anadrom strekning 


Anadrom strekning 6000 m 


Bekkelengde med 
innsjøomkrets 


8600 m 


Produksjonsareal bekk Antar middelbredde 
på 7m  


33 600 m2 


Produksjonsareal bekk og 
innsjø 
(Inkludere 2m bred 
strandsone) 


38 800 m2 
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Gjenåpning av områder for anadrom fisk 
I dag kan laks og sjøørret vandre 4km opp til Sjølingstad ullvarefabrikk. Under elfiske 1.10.2018 
ble det påvist gytemoden sjøaure på toppen av fossen ved Sjølingstad, rett under dammen ved 
inntaket til kraftverket. Dette bekrefter at det ikke finnes naturlige vandringsbarrierer mellom 
sjøen og dammen. Før dammen ble konstruert ville fisken derfor ha vandret videre opp i 
Stuvvatnet. Dagen dam er et bjelkestengsel og under befaring var den omtrent 2m høy. Variasjon 
i høyden på denne dammen kan ha ført til at det periodevis kunne vandre fisk forbi. Sjøaure og 
laks har betydelig kapasitet til å hoppe ved forsering av fosser og stryk. Ett viktig kriteria for å 
utføre luftige svev er betydelig vanndyp i satskulpen. Nedstrøms bjelkestengelselet renner vannet 
over bart fjell/betong, dette gir betydelig begrenset hoppehøyde. Kombinasjonen av bjelkestengel 
og fravær av satskulp gjør dammen i dag til en vandringsbarriere. For å opprettholde dagens 
vannhøyde i Stuvatnet må det derfor bygges en fiskevandring for at gytefisk kan passere dammen. 
 
Ved å konstruere en fiskevandring 
forbi dette punktet vil anadrom fisk få 
tilgang til 2,4 km med bekkestrekning 
samt tre små innsjøer. De best gyte og 
oppvekstområder er antagelig i selve 
hovedbekken mellom 
Ommundsvatnet og Stuvvatnet samt 
utløpet av Stuvatnen ned mot 
dammen. I tillegg vil fisken kunne 
benytte Vassåkervatnet og 
Utjordsvatnet samt lonen mellom 
disse. Det er i dag en dam som hindrer 
videre vandring opp i 
Ommundsvatnet, også denne 
dammen er et menneskeskapt 
vandringshinder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figur 1: Dagens anadrome bekkestrekk(blå), dammen 
ved Sjølingstad Uldvarefabrik (rød pil) samt arealer som 
vil bli tilgengelig ved gjenåpning (rød). 
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Kraftverket ved Sjølingstad Uldvarefabrik 
Kraftverket ved Sjølingstad har inntak ved dammen i Stuvvatnet og utnytter et fall på omtrent 
10m. En rørgate på omtrent 80m fører vannet fra inntaket gjennom en francisturbin og tilbake til 
elva ved bunnen av den opprinnelige fossen. Elvestrekningen med fraført vann er omtrent 110m 
og er i hovedsak en sammenhengende foss med bratte stryk og kulper. Kraftverket drives ikke 
kontinuerlig, men periodevis, nå vannføringen er høy. Vi vil forvente en svært høy dødelighet på 
fisk som vandrer gjennom francisturbiner. Dødeligheten vil også være størrelsesavhengig, med 
noe høyere overlevelse for liten fisk. Det vil imidlertid være mulig å legge forholdene til rette for 
at en kan produsere kraft samtidig som en ivaretar overlevelse og vandring av fisk. 
 
 
Fiskevandring 
Det er hovedsakelig tre fiskearter som vil vandre forbi Sjølingstad; laks, aure og ål. Artene og de 
ulike livsstadiene vandrer til ulik tid og i ulik retning (Tabell 2). Laks og sjøaure vandrer oppover 
vassdraget om sommeren og høsten for å gyte. Gytingen inntreffer i oktober/november, avhengig 
av temperatur. Etter gyting vil en del fisk vandre ut av elva, mens noen overvintrer og venter med 
utvandringen til våren. Ungfisken vokser opp i elva og etter 2-3 år vandrer de mot havet som 
smolt. Smoltutvandringen skjer om våren, normalt i mai måned. Ålen derimot, vandrer motsatt 
vei. Den lille glassålen vandrer oppover vassdraget om sommeren. Da kan den være alt fra noen 
cm opp mot 20-25cm. Etter å ha tilbragt noen år i ferskvann blir den kjønnsmoden og vandrer 
nedover elva mot havet. Da kalles den blankål. Denne utvandringen skjer fra september til 
november. De fleste ålene vandrer under flom og nesten utelukkende om natta.  
 
 
Tabell 2: Fiskearter og livsstadier på vandring forbi Sjølingstad gjennom året. 


Fiskearter og livsstadier på 
vandring 


Måned 


 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 


Oppover vassdraget 


Gytelaks og aure             


Ålefaringer             


 


Nedover vassdraget 


Utgytt laks og aure             


Smolt av laks og aure              


Blankål             
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Oppvandring og tiltak 
For å sikre at fisken kommer oppover vassdraget er det viktig at de ulike fiskevandringsløsningene 
får tilført tilstrekkelig med vann. Tiltaket ved Sjølingstad er derfor en kombinasjon av «rett» 
vannføring i den naturlige fossen samt en konstruksjon som hjelper fisken over inntaksdammen. I 
en naturlig foss vil det være variasjon i når fisken vandrer avhengig av temperatur og vannføring. 
Ved Sjølingstad vil en forvente at fisken kan ha problemer med å komme opp fossen ved spesielle 
vannføringer. Det vil antagelig være en innkjøringsperiode der en eksperimentere med ulike 
vannføringer for å optimalisere tiltaket. Fordelen med denne lokaliteten er at det finnes gode 
standplasser for fisk under fossen og mellom toppen av fossen og dammen. Fisken vil derfor 
kunne stå i disse kulpene å «vente» på gode forhold før den vandrer. Ål vil mest sannsynlig ha få 
problemer med å vandre opp fossen. Ålen hopper ikke på samme måte som laks og aure. Det bør 
derfor lages en renne ved inntaksdammen som er tilpasset oppvandring av ål. 
 
Nedvandring og tiltak 
Smolten og den utgytte fisken følger hovedvannnstrømmen nedover elva mot havet. I perioder vil 
denne vannstrømmen gå inn mot kraftverksinntaket. For fisketiltak ved slike inntak er det noen 
generelle prinsipper en kan forholde seg til. En ønsker å stoppe fisken, ved bruk av et gitter eller 
lignende, utnytte en svakt tverrgående vannstrøm for å lede fisken mot en alternativ 
vandringsvei. Denne vandringsveien kan ha en betydelig mindre vannmengde en det som går i 
kraftverkstunellen (6-7% av kraftverket) om den er plasser på riktig sted. Inntaket ved Sjølingstad 
har en rist med relativt liten lysåpning ca. 1,5cm. Dette lysåpningen er så liten at de fleste fisker 
ikke fysisk vil kunne vandre gjennom. I tillegg er inntaket noe skråstilt på hovedvannstrømmen 
(betagrind) slik at det i dag er en svak strøm fra inntaket mot bjelkestengselet. Strømhastigheten 
ved inntaket er også lav, dette er gunstig slik at fisken ikke suges fast på grinda. For en enda bedre 
utforming vil vi anbefale at grinda flyttes noe ut slik at arealet av grinda blir større (lavere 
vannhastighet) og vannstrømmen på tvers går direkte mot bjelkestengselet. Da kan en også 
benytte seg av horisontale spiler som vil lette rensebehovet. 
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Dammen sett fra oppstrøms side. De to segmentene i dam reguleres ved ilegging av horisontale nåler. 
Fisketrapp alternativ 1 planlegges plassert på høyre side av dam med vanninntak mellom betong og 
berg og kulper langs høyre side, hvor de tre trærne står på rad nedover.  
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1. Innledning. 
 
Etter forespørsel fra Mandal Sjøørretklubb og i samråd med Naturvernforbundet i Mandal, 
Sjøllingstad ullvarefabrikk (regulant/dameier) og NIVA - sør (fiskebiologisk sakkyndig) har 
terrateknikk foretatt en mulighetsundersøkelse hva gjelder tiltak for forbedring av 
fiskeoppgang forbi inntaksdammen for Sjøllingstad ullvarefabrikk.  
 
Behovet for forbedret oppgang er uttalt, da dammen er meget vanskelig passerbar for 
oppvandrende fisk, samtidig som store gyte- og oppvekstområder av egnethet for laks og 
sjøaure forefinnes oppstrøms denne hindringen.  
 
Innledende befaring med representanter fra alle samarbeidende organer som nevnt over ble 
gjennomført 1. Oktober 2018 under periode med midlere til høy vannføring og kraftverket i 
drift med fullt pådrag.  
 
Bildet under viser tiltaksområdet fra nedstrøms side; fallet fra overløp dam og til undervann 
er her straks under 2m. 
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2. Områdebeskrivelse. 
 
Storbekken/Sjøllingstadbekken er en liten elv med utløp til Skogsfjorden vest i Mandal 
kommune. Vassdraget omfatter en rekke innsjøer og tjern, mange sidebekker og har 
Møglandsvann som største vannforekomst. Oversikt over vassdragets hovedakse fra sjø til 
Møglandsvann på kart neste side.  
 
I Sjøllingstad, som er en verneverdig landsby tilknyttet Sjøllingstad ullvarefabrikk (industrielt 
kulturminne av nasjonal verdi), så har vassdraget vært utnyttet gjennom lang tid til 
ullvarefabrikkens eget kraftverk. Dette er i drift i uendret form i dag med unntak av 
oppgradering av rørgate til GUP og tilhørende justeringer av inntaksarrangement og rist. 
Dammen er gammel konstruksjon med manuell regulering med horisontale spiler.    
 
Vassdragets hydrologi er et blandet kapittel, idet Møglandsvann og Ommundsvann er 
regulert for Sjøllingstad ullvarefabrikk, samtidig som Mandal kommune har avtale med 
Ullvarefabrikken om overpumping av vann fra Ommundsvann til Skadbergvann som del av 
sin drikkevannsberedskap. Dette betyr at naturlige avrenningsmønster ikke lenger er 
gjeldende i vassdraget, samtidig som manøvreringsrutinene ved Sjøllingstad ullvarefabrikk er 
slik at det ikke forekommer tørrlegging av bekkestrekninger nedstrøms disse 
reguleringsanordningene tross begrenset grad av hjemling av slik plikt. Ut fra dette legges til 
grunn at vassdragets hydrologi er styrt slik at naturliknende vannregime opprettholdes på 
kontinuerlig basis, noe også vassdragets rike fiskebestander dokumenterer.  
 
Vassdragets løp er gjennom løvskogsområder tilgrensende kulturlandskap i nedre del, og 
utgjør et viktig og vakkert landskapsinnslag ved ullvarefabrikken og gjennom Sjøllingstad 
landsby.  
 
Anadrom sone og hoveddel av vannforekomster i nedre del er under marin grense, og 
sammen med innsjøkalking av Møglandsvann gjør dette at vassdraget har høy pH i forhold til 
forventet, og tilhørende egnethet som gyte- og oppvekstområde for laks og sjøaure. 
Vassdraget har – fra lokale opplysninger – også stor bestand av og egnethet for ål, som er 
en art avkrevende særlig oppmerksomhet grunnet internasjonalt sterk tilbakegang siste 
tiårene. Denne arten tas hensyn til ved de planlagte tiltakene.  
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Kart over sjøllingstadvassdraget fra 
største innsjø og til utløp sjø. 
Hovedakse i violett farge.  
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3. Metoder og grunnlag.  
 
Ut fra at Sjøørretklubben innledningsvis ønsker en mulighetsstudie har Terrateknikk 
begrenset arbeidene så langt til en dag med oppmåling og vurderingsarbeider ved 
damområdet og tilgrensende arealer (vurdering av maskinatkomst o.a.). Fiskebiologiske 
forhold er håndtert av NIVA ved Haraldstad samt Sjøørretklubben selv, og hydrologiske 
forhold er ikke tillagt vekt da vassdragets produksjon av anadrom fisk nedstrøms Sjøllingstad 
effektivt dokumenterer egnede forhold med hensyn på vannkjemi og vannføring.  
 
På stedet er høyder og utstrekning innmålt med LTI totalstasjon og manuelle innmålinger, 
viktig informasjon om fremherskende vannhøyder og manøvrering er velvilligst gitt av 
maskinansvarlig ved Sjøllingstad Ullvarefabrikk, Paul Haasund.  
 
I tillegg til å ivareta oppgang for anadrom laksefisk som primære mål for prosjektet, så vil 
man også legge til rette for samtidig etablering av åleyngelleder langs/tilknyttet fisketrappen. 
Disse løsningene er imidlertid ikke detaljert da de må tilpasses vanninntak for trapp og 
konstruksjoner på denne for øvrig, samtidig som de er så sparsomme i vannbruk at de kan 
plasseres innenfor ganske vide rammer av elvesengen forutsettes at vann kan føres fram til 
yngelledere. Det er ut fra dette derfor mest fornuftig at detaljeringen av denne 
konstruksjonen utestår til damkonstruksjon/trappekonstruksjoner foreligger i skisseform, 
fremfor å nytte ressurser til detaljering som må brekkes om ved bare små justeringer av 
primærkonstruksjon (fisketrappen).     
 
 
.  
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4. Resultater – teknisk beskrivelse. 
 
 
Fiskeoppgangen i Sjøllingstadbekken forhindres i vesentlig grad av inntaksdammen for 
Sjøllingstad kraftverk, selv om enkelte anadrome fisk klarer å passere dammen ved særlige 
vannføringer. I det følgende er det denne dammen som er enhetlig fokus på den 
problematikk og de løsninger som her turneres.   
 
 
4.1  Manøvreringsanordninger og vannveier 
 
Inntaksdammen for Sjøllingstad kraftverk er en eldre konstruksjon av stein og betong (nyere 
forsterkninger) og med to lukeavsnitt av 1.15m bredde x 1,5m (ca) høyde hvor vannhøyde 
styres av horisontale ilegg av bjelker. Plassering er mellom glatt, bratt fjell mot høyre 
landfeste, berg og løsmasser men tettet med betong mot venstre landfeste. Dammen er i en 
tilstand av nedbrytning, hvor øvre betongkrone på høyre landfeste har løsnet fra underlaget 
av stein. Det ble målt en høydeforskjell på 1,9m overvann/undervann ved befaringen.  
 
Vanninntaket er på venstre side, via 2,25m bred loddrett stillet inntaksgrind av stål med 
vertikale spiler med liten avstand (sikker for utvandrende ål, ikke sikker for smolt).  
 
Rørgaten er av nyere dato, og består av Ø 90cm GUP hvilende på plasstøpte betongføtter 
og i segmenter med gummitetting og stål tettebånd. Dette betyr at det er mulig å tømme 
rørgate og demontere (2 tettebånd + 2 x 2rørfester) et segment. Dette er høyst aktuelt for 
maskinatkomst til flere av de aktuelle løsningene for fisketrapp/oppgangstiltak.   
 
Overløpet fra dammen treffer hva som oppfattes som naturlig bekkeløp, som kort nedstrøms 
dammen entrer multiple lave stryk med god farbarhet ved de relevante vannføringer. Kun et 
strykparti midtveis mellom dam og ullvarefabrikken kan være aktuell å justere i begrenset 
grad, da fallet vil være krevende forserbart ved noen vannføringer. Dette er imidlertid ikke 
naturlig å fokusere på før man ser at dette behøves. Det skal her nevnes at det ble tatt en 
vakker sjøaure (litt under 1 kg) med EL-fiskeapparat straks nedstrøms dammen under 
befaringen 1. Oktober. Oppgangsmuligheten opp til dammen er derved uttrykkelig bekreftet.  
 
 
 
4.2 Særskilte beskrankninger i forhold til planlagt anlegg: 
 


 Sjøllingstad ullvarefabrikk er nasjonalt viktig industrielt kulturminne, og 
kraftverket er del av dette. Av denne grunn er det – i tillegg til 
fisketrappløsning som berører dammen direkte – også utarbeidet løsninger 
hvor dammen ikke berøres over hode.  


 
 Sjøllingstad ullvarefabrikk har behov for all kraft som kan produseres ved 


eget kraftverk, og det er derfor av stor betydning at vannforbruket til 
fisketrapp/oppgangsanlegg holdes så lavt som mulig.  


 
 Sjøllingstad ullvarefabrikks anlegg er – slik Terrateknikk har oppfattet det – 


under en fase hvor verneform/beskyttelse er under endring/oppgradering. Ut 
fra den fornemmelse at mennesker som arbeider med fornminner neppe er 
av de mest hurtigarbeidende, har Terrateknikk valgt å også beskrive en 
tilnærming på hva som er en midlertidig løsning med varighet +/- 10år, noe 
som vil kunne være en rimelig horisont i forhold til når inntaksdammens 
vernestatus og mulighet for tekniske tiltak tilknyttet denne endelig er avklart.   
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5 Resultater - plantilnærming 
 
I egenskap av å være innledende skisser til løsning er fremlagtte beskrivelser å betrakte som 
beskrivende og ikke måleriktige. Konferer tekstdel for beskrivelse.  
 
 
5.1  Kulptrapp langs høyre side av dam: 
Jf. forside av rapport samt vedlegg tegning 1.Dette utgjør anbefalte løsning hva gjelder 
etablering av permanent trappanlegg. Trappen bygges (anbefalt) av stein som i øvre del 
boltes/sikres mot fjell, i nedre del stablet. Trapp tettes med betong. Vanninntak utgjøres av 
en kanal som slipper flatt vann forbi dammen. Vannet leder frem til øverste kulp, som derved 
kan plasseres nedstrøms damkrona og uten konflikt med damlegemet. Bare ubetydelig plass 
til vannkanal behøves for å lede vann forbi dammen. Kanalen lages enten ved nedskjæring i 
betongdel av dam (som i dag er skadet, jf foto) og så påstøping av armert dam (= forsterking 
av dagens dam) eller ved nedskjæring i berg ved siden av damfestet (ingen påvirkning av 
dam). Inntaket lages 30cm bredt ogmed 0,5m vanndyp ved full kanal. Slisse for luke i begge 
ender av kanal. 
 
Fra kanal faller vannet ned i første kulp. Vannhøydeforskjell mellom øvre kulp og vannrenne 
0,5m. Kulp 1,2 – 1,5m lang og 1m bred. Forløpet repeteres med ytterligere 2 kulper. Siste 
kulp tilnærmet rund, Ø 1,5m og utløp ut i elv skrått i nedstrøms retning. Fall bestemt av 
vannhøyde i elva, maks 0,5m.  
 
Prinsipp for trapp er vist på etterfølgende to fotomontasjer; først inntak, neste side; trapp.   
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Prinsippskisse og plassering for fisketrapp sett fra nedstrøms side. Vann passerer dammen 
via kanalen, her nummerert ”4” (jf forrige side), og renner inn i kulp (”3”) med typisk fall 0,5m. 
Dette repeteres for kulp 2 og 1 før avsluttende fall til elv. Ved å renske opp området utenfor 
kulp 1 skapes tilstrekkelig dybde til at fisk kan entre kulp 1 og forsere et fall på 0,5m.  
 
Trappa kan bygges med inntakskanal (”4”) i hva som er betongdelen av eksisterende dam. 
Denne delen av damkrona blir da støpt på ny, forankret til berg, og vil forsterke dammen i 
forhold til eksisterende situasjon. Alternativt kan inntakskanalen plasseres i nedskjæring i 
skråfjell straks utenfor dammen, så dammen holdes urørt av tiltaket.    
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Bildene under viser situasjonen for høyre del av dammen, og viser at betongdelen av 
dammen er løs over damlegemet for øvrig. Dette vil bli håndtert dersom fiskerenne skal 
etableres i kant av dammen, og ny påstøping derved etableres.  
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5.2  Elveterskler:  
 
Det er gode men krevende oppgangsmuligheter for anadrom fisk opp til damområdet, med et 
par noe krevende strykpartier straks oppstrøms ullvarefabrikken som mest uttalte. Ut fra 
dette forholdet – at oppvandrende fisk må forsere allerede ganske betydelige naturfall før de 
kommer opp til dammen – så er det rimelig å vurder om det kan legges til rette for direkte 
forsering av dammen med mindre tilrettelegging. Slik terrateknikk vurderer dette, kan det 
tilrettelegges for oppgang forbi dammen med to terskler på tvers av løpet, samt begrensede 
arbeider nedstrøms disse. De to tersklene som må anlegges for dette, løfter undervannet 
ved dammen ca 1 meter i forhold til dagens situasjon. Dette åpner for at fisken kan forsere 
dammen med et hopp/svømming i strålen på 1 meter fall. Dette er ikke noe problem for 
verken sjøaure eller laks forutsatt at sprangkulpen har god utforming. Dette tiltaket kan også 
gjennomføres uten at eksisterende dam blir berørt, med eneste tiltakt tilgrensende dette en 
noe forhøyet mur mot rørgata for å forhindre at forhøyet overvann vasker inn rundt 
rørfundamentene. Prinsippene er meget enkle; det bygges to kulper av tørrmurt stein – 
lenket sammen - i avstand hhv 4m og 7m fra dammen. Dammen (sprekkene mellom stein) 
tettes med betong for at vannhøyden skal kunne holdes også med lite tilsig. Utløp av de to 
tersklene er ikke regulerbart, men det legges rør i bunn av hver terskel for å muliggjøre 
bunntapping av disse for vedlikehold av terskler eller dam.    
 
Bildet under er tatt fra topp dam og viser omtrentlig plassering av de to tersklene, på neste 
side er tersklene innplassert i elveløpet og sett fra nedstrøms side.  
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Fotomontasjen under gir et grovt men rimelig bilde av hvordan elvekulpene kan bli seende ut 
(se bilder side 4 og 10 for sammenlikning); de er relativt lave (0,5 og 1m over normal-
vannstand) og bygges av løs stein fra elveseng, og glir derved godt inn i terrenget. På våt 
side (= ikke synlig) tettes tørrmurene med betong så kulpene holdes vannfylte selv med liten 
vannføring/vannslipping. I bunnen av hver kulp er støpt inn rør som tillater bunntapping av 
kulp når dette er ønskelig, eksempelvis for frilegging av damfoten og for opprensking av 
kulpene.  
 
Ut over de to tersklene som skaper kulpene, så heves eksisterende mur mot rørgaten noe 
med mindre stein for å hindre at vann fra øvre kulp kan strømme inn under rørgate; dette 
utgjør en liten endring da eksisterende mur langs øvre kulp allerede er på ca 1m over 
normalvannstand, noe som gjør at ønsket vannhøyde kan etableres uten at vann drar inn 
under rørgata, men det er allikevel fornuftig å bygge på sidemuren litt for å sikre mot 
innstrømming også i perioder med større vannføring gjennom kulpene.  
 
Omfanget av arbeidene er relativt begrenset; øvre kulp bygges på et sted hvor elveløpet er 
4,6 meter bredt. Ved nedre terskel er bredden 6,6 meter, men her ligger allerede godt 
forankret naturstein som utgjør del av nødvendig terskelbase.   
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5.3  Kulptrapp og renne: 
 
Ut over de to alternativene behandlet i kapittel 5.1 og 5.2, så er det ytterligere to tilnærminger 
som kan være relevante. Den første av disse beskrives her i kapittel 5.3 i noe utfyllende 
form, det siste alternativet beskrives kort og kun tekstlig i kapittel 5.4. 
 
Alternativ 5.3 omfatter bygging av kanal fra oppstrøms dammen, forbi dammen, og ned til en 
kulptrapp av stein beliggende på venstre side av elva ved siden av rørgata. Konstruksjonen 
hvor vannkanal ledes utenom dam-området gjør det mulig å holde dammen helt urørt, men 
forutsetter: 
 


 Gjennomskjæring av sperremur av betong øverst i ledemuren ned mot 
dammen 
 


 Kryssing av rørgata med vannkanal (fiskevandring) for å tillate fisken å entre 
trappa fra elva.  


 
På fotomontasjen under er linjeføring for kanal trukket opp. Vanninntaket er straks 
oppstrøms betongmuren som føres ned mot dammen, men siden denne muren kompletteres 
av en tversgående betongmur – skjult i bakken, og formodentlig anlagt for å hindre vann å 
trekke gjennom grunnen forbi dammen og skape vanntak og eventuelt erosjon. Siden 
kanalen skal være vannfylt under fiskeoppgangen, og må ha en viss størrelse, typisk 1m dyp 
(0,5-0,6m vanndyp) og 0,7-1m bred, så må den lages av betong for å bli vanntett. Det er ikke 
fall i kanalen; det ville kreve alt for stort vannforbruk, så vannet i kanalen står tilnærmet stille, 
med første fallet i vannstrømmen fra kanalen og ned i første kulpen. Fra dette punktet 
bygges anlegget lik kulptrappen beskrevet i kapittel 5.1, og beskrives ikke videre her. 
 


 
 







 15 


 
Skjematisk fotomontasje under beskriver plassering av kulper i forhold til rørgate. Et lite fall 
fra kanalen under rørgata og ut i elv kan håndteres ved entring av kanalen, deretter må 
normale kulper bygges for å tillate oppvandring i 0,5m sprang opp til siste sprang opp i 
kanalen. Denne går så uten nevneverdig fall opp til inntaket ca 15m fra dammen.  
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5.4 Kulptrapp av bjelkeverk: 
 
Som et siste alternativ beskrives her kort hva som normalt vil være en midlertidig løsning for 
fiskeoppgang – primært for et +/- 10 års perspektiv. En slik løsning omfatter bygging av en 
frittstående kulptrapp i bjelkeverk som monteres mellom damvangene men hviler på 
elvebunnen, bare hektet over (grov flattjernforankring) basis for reguleringsnålene i dammen 
for kontakt med denne. Denne kan bygges uten inngrep i dammen, og vil utgjøre en 6 meter 
lang konstruksjon av trebjelker satt sammen til 4 kulper med 0,5m spranghøyde for største 
høyde 1,5 meter mot dammen, ned til 0,8m ved utløpet, bredde 1,5 meter i foten ved øverste 
kulp, en meter i nederste kulp. 
 
Konstruksjonen er forholdsvis enkel å anlegge, men er – med plassering direkte nedstrøms 
damoverløpet og også flomløpet - utsatt for skade av isgang og tømmer som slår inn i 
kulpene, og vil i større eller mindre grad ha begrenset varighet på grunn av materialet som 
benyttes. Ved bruk av egnede, særlig motstandsdyktige materiale, korrosjonssikre beslag og 
tilstrekkelig dimensjonering kan man imidlertid velge å bygge en slik kulptrapp av tre for å 
være en permanent konstruksjon, bare gjenstand for begrenset vedlikehold.  
 
En kulptrapp av bjelkeverk vil ikke skade dammen, men vil utgjøre en visuell konstruksjon 
direkte tilknyttet dammen. Bygging i bjelkeverk som raskt får patina av vann og vær vil 
imidlertid gjøre at en slik konstruksjon går godt sammen med de vanndrevne anleggene den 
er knyttet til.   
 
Konstruksjonen detaljeres ved behov, foreløpig begrenset til denne beskrivelsen.   
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5.5 Gjennomføring og forutsetninger 
 
Bygging av fisketrapp etter alternativ 5.1 (kulptrapp i naturstein), 5.2 (elveterskler i 
naturstein) eller 5.3 (vannkanal og kulptrapp) forutsettes adkomst med maskin frem til 
byggeområdet. Dette forutsetter at maskin kan flyttes over til høyre/nordre side av rørgata, 
mens atkomstveien går på venstre side av rørgata. Dette håndteres imidlertid forholdsvis 
enkelt ved et av to tiltak (detaljer av maskinadkomst er vist på foto nederst): 
 


 Rørgata er sammensatt av GUP-segmenter som ligger kant i kant og med 
gummitetting holdt fast av rustfrie stålbånd spent med grove umbrakoskruer. 
Når rørgate er tømt, så er det en overkommelig sak å ta av to av 
tettemansjettene og løfte av et segment (6 meter) for deretter å kunne belte 
over elveløpet.   
  


 Det er kjørbar vei for lastebil ned til ved siden av rørgata på 
krysningspunktet. Avstanden fra hjørne lastebil og til senter hvor liten 
beltemaskin kan plasseres, er 6 meter. Det betyr at en lastebil med kraftig 
og bakmontert kran kan løfte en ex. 3 tonns beltemaskin over rørgate og 
sette denne ned på elvesiden av rørgata (6 meter arm). Ved kraftigere kran 
kan større maskin løftes over.  


 
Byggearbeidene forutsettes gjennomført med tilnærmet tørr elv, dette ordnes enten ved drift i 
kraftverket underveis og styring av eksisterende reguleringsdammer i Systadvann og 
Møglandsvann, eller ved å slippe vann gjennom rørgate for utslipp enten fra avtatt 
rørsegment (jf beskrivelse over) eller ved gjennomløp i rør men utenom kraftverk. Dette vil 
vesentlig lette anleggsarbeidene og samtidig redusere faren for forurensning. 
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6. Juridiske forhold (ikke uttømmende)  
 
Bygging av fisketrapp i Sjøllingstadbekken/Sjøllingstadelva fordrer avklaring i forhold til et 
antall lovverk i tillegg til de privatrettslige forhold. Kort gjennomgås viktige bestemmelser idet 
utfyllende kommentarer kan fastsettes ved behov. 
 
Plan- og bygningsloven: Kommunen må orienteres om planlagte anlegg og virkninger av 
dette. Det er sannsynlig at saken håndteres som ren orienteringssak.    
 
Lov om laks- og innlandsfisk m.fl.: Bygging av fisketrapp omfattes av forskrift om 
fiskeforsterkingstiltak og hvor myndigheten innledende er tillagt Fylkesmannen  
 
Kommentar: . I dette tilfellet er situasjonen at vassdraget i dag er tilgjengelig for anadrom fisk 
ved særlige forhold, men trapp ønskes bygget for vesentlig forbedring av denne oppgangen. 
Derved utgjør ikke tiltaket åpning av nytt anadromt avsnitt. Videre gjelder at 
Sjøllingstadvassdraget ikke er åpnet for fiske etter anadrom laksefisk. Det betyr at tiltaket 
ikke medfører noen forflytning av fangbarhet på oppvandrende fisk og derfor ikke berører 
grunneierretter av slik betydning..  
 
 
Lov om forurensning:  F. lovens §7 om plikt til å unngå forurensning gjelder ved alle 
byggetiltak hvor det ikke er søkt særskilt om slik tillatelse.  
 
Kommentar:I gjeldende tilfelle er det terrateknikk sin vurdering at F. loven § 7 ikke kommer til 
anvendelse. Dette er basert på følgende forhold: 
 


 Det skal det bygges i et vassdragsområde som er tilnærmet fritt for finmasse 
og organisk material, dominert av stein i midlere til grovere fraksjoner og 
fjell. Grunnlag for forurensning ved oppvirvling av gravemateriale vurderes 
ikke å være til stede.  


 
 Vannstyring, jf kapittel 5.5, gjør det mulig å foreta arbeidene uten at vann 


slipper inn i tiltaksområdet. Dette reduserer muligheten for forurensning fra 
knusing samt fra mindre støpearbeider.  


 
 Bortsett fra drivmidler og hydraulikkolje i maskin, sp forutsettes alle 


petroleumsprodukter og kjemikalier lagret utenfor vassdraget under 
byggingen. Entreprenørs HMS system ivaretar dette.   


 
 Forurensende produkter underveis begrenses til bruk av betong i små 


mengder (tetting av tørrmur, bygging av hjelpevegg) og sydemasse. Ingen 
av disse avgir forurensning av betydning når tørket/herdet. Sement kan gi 
opphav til dramatisk pH økning derom sluppet ut i vann, men kun i knust 
eller ikke-herdet form; ingen av delene er relevant for dette prosjektet.  
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Naturmangfoldloven: NML forutsetter at man ved alle tiltak i naturen skal ha avklart et antall 
forhold mellom tiltak og virkning. NML §§ 6 – 12 er her relevante. Kort turneres disse slik:  
 
§ 6 Aktsomhetsplikt: Ansees oppfylt ved de beskrivelser av vannstyring og tid for anlegg som 
beskrevet i foregående kapittel. Det fremgår ikke uavklarte trusler som følge av arbeidene. 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlag: bestemmelsen er bare begrenset relevant idet atkomst benytter 
eksisterende vei ned til dam og rørgate (uten at det forventes nevneverdig skade her) og 
hvor selve arbeidene foregår i ikke-vegetert/bergdominert og til dels industridominert del av 
elveløp (damanlegg) uten skadepotensiale annet enn forurensning, jf foregående punkt. 
Noen få trær er aktuelle å fjerne under arbeidene, særlig ved alternativ 5.1 og 5.3, men dette 
er trær som står slik til at dam-eier vil ha ønske om å fjerne disse innen rimelig tid uansett av 
hensyn til skadepotensiale på dam og rørgate.   
 
§9  Om føre var prinsippet ved valg av løsninger: Ikke relevant her da det er vanskelig å se 
alternativer til valgt løsning.  
 
§ 10 om belastning på økosystemet: Minimalisert så langt mulig ut fra teknikk (tørrmuring),, 
tidspunkt (minst skadelige for fisk og vannorganismer) og vannstyring (minimal forurensning 
fra tiltaksområde da vann ledes aktivt forbi og bort fra dette). Videre vil tiltaket så langt mulig 
innarbeide oppvandringsanordning for ål (jf kapittel 3), noe som utgjør en vesentlig 
forbedring i forhold til dagens situasjon.  
 
§ 12 om miljøforsvarlige teknikker: Behandlet under § 10; kan vanskelig gjøres mindre 
belastende på miljø og vassdrag enn som her beskrevet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Kristiansand 12.10.18 
 
 
 


Tor Kviljo  
Terrateknikk as 
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Sak: Fjerning av menneskeskapt vandringsbarriere for å gjenåpne 

for vandring av anadrom fisk ved Sjølingstad Uldvarefabrik  

 
 
Laks og sjøaure er en betydelig biologisk ressurs som har stor rekreasjonsverdi for en stor del av 
landets befolkning. Laksebestandene på Sørlandet har hatt en formidabel utvikling de siste tretti 
årene etter at kalking ble iverksatt og bestandene ble re-etablert i elvene på Agder. De større 
kystvassdragene har derimot fått lite fokus, men bidrar antagelig til en betydelig produksjon av 
laks. Dynamikken mellom kystvassdragene og de store elvesystemene er lite undersøkt, men vi 
må anta at det er en betydelig utveksling av individer mellom dem, og at en mulig re-etablering av 
laks i kystvassdragene er basert på feilvandring fra elver i regionen. I kystvassdragene kan den 
effektive bestandsstørrelsen også være så stor at den har potensiale til å utvikle egne levedyktige 
laksestammer. Dette vil være viktige for den generelle stabiliteten til smoltproduksjonen i 
regionen.  
 
Sjøauren har på langt nær blitt tillagt samme vekt som laks innen forskning og forvaltning. 
Sjøaurefangstene er nær halvert på Vestlandet og i Midt-Norge de siste årene, mens tilstanden på 
Sørlandet synes bedre. De mange kystvassdragene lang Sørlandskysten er viktige gyte og 
oppvekstområder. Samtidig er disse under hardt press fra menneskeskapt aktivitet. Tilførsler av 
næringssalter, organisk stoff og erosjonspartikler påvirke forholdene for fisk pga begroing, 
oksygenforbruk ved lav vannføring og nedslamming av gyte- og oppvekstområder. Mindre bekker 
er også sårbare for episodiske utslipp av stoffer som kan påvirke fisk direkte eller indirekte fordi 
fortynningsmulighetene er små. Fysiske inngrep som kanalisering, bekkelukking og hugst av 
kantvegetasjon langs bekkene begrenser tilgjengelig gyte- og oppvekstareal. Ulike former for 
menneskeskapte vandringshindre som kulverter under veier og eldre dammer hindrer sjøauren 
fra å bruke øvre deler av mange gytebekker. I tillegg finnes det flere elvekraftverk i regionen. Uten 
spesifikke tiltak for opp og nedvandrende fisk vil dette gå hardt utover de berørte bestandene. 
Samlet er det derfor en rekke påvirkninger og trusler som hindrer sjøaurebestandene i å øke til 
sitt naturlige produksjonspotensial. 
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Sjølingstadbekken 
Sjølingstadbekken har et nedbørfelt på 23km2 med en middelvannføring på 647l/s. Sjøauren kan 
vandre fra Skogsfjorden og opp til Isumstadvannet og videre opp mot Uldvarefabrikken på 
Sjølingstad. Det kommer også en liten bekk inn i den østre enden av Isumstadvannet, 
Bjørkelundbekken. Denne er også farbar for sjøaure. Ved Frostestad, nedstrøms Isumstadvannet, 
er det restaurert en gammel mølle. Denne utgjør i dag ingen vandringshinder for sjøaure, men har 
antagelig gjort det i perioden den var i drift. Det er gode gyte og oppvekstområder for laks og aure 
i hele den anadrome delen av bekken, og den regnes i dag som en av de mest produktive 
sjøaurebekkene i regionen. Det er også dokumentert gyting av laks i bekken med fangst av 
gytelaks og flere årsklasser med laksunger. I tillegg er det fanget ål ved flere anledninger i hele 
den anadrome delen av vassdraget. 
 
Fjordsystemet utenfor Sjølingstadbekken består av flere mindre fjordbasseng, adskilt fra 
hverandre av grunne terskler og trange sund. Det største fjordbassenget er Skogsfjorden, der 
Sjølingstadbekken renner ut. Flere andre sjøaureførende bekken drenerer til fjordsystemet. 
Fjordområde er antagelig svært godt egnet som overvintringsområde for sjøaure, og 
strandnotundersøkelsene i 1995 dokumenterte svært høye tetthet av sjøaure. 
 
Tabell 1. Relevante data for nedbørfelt og den anadrome strekningen av Sjølingstadbekken 

Nedbørfelt 

Vassdragsnummer 022.4Z 

 

Vannområde 5103-04 

Vannregion 5103 

Utløp sjø  
Stopp anadrom strekning 
(UTM 32N)  

406016 6434900 
404942 6437604  

 

Areal nedbørfelt 23,43 km2 

Avrenning 3060 27,6 l/s/km2 

Elvelengde  13,47 km 

Middelvannføring  647 l/s 

Anadrom strekning 

Anadrom strekning 6000 m 

Bekkelengde med 
innsjøomkrets 

8600 m 

Produksjonsareal bekk Antar middelbredde 
på 7m  

33 600 m2 

Produksjonsareal bekk og 
innsjø 
(Inkludere 2m bred 
strandsone) 

38 800 m2 
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Gjenåpning av områder for anadrom fisk 
I dag kan laks og sjøørret vandre 4km opp til Sjølingstad ullvarefabrikk. Under elfiske 1.10.2018 
ble det påvist gytemoden sjøaure på toppen av fossen ved Sjølingstad, rett under dammen ved 
inntaket til kraftverket. Dette bekrefter at det ikke finnes naturlige vandringsbarrierer mellom 
sjøen og dammen. Før dammen ble konstruert ville fisken derfor ha vandret videre opp i 
Stuvvatnet. Dagen dam er et bjelkestengsel og under befaring var den omtrent 2m høy. Variasjon 
i høyden på denne dammen kan ha ført til at det periodevis kunne vandre fisk forbi. Sjøaure og 
laks har betydelig kapasitet til å hoppe ved forsering av fosser og stryk. Ett viktig kriteria for å 
utføre luftige svev er betydelig vanndyp i satskulpen. Nedstrøms bjelkestengelselet renner vannet 
over bart fjell/betong, dette gir betydelig begrenset hoppehøyde. Kombinasjonen av bjelkestengel 
og fravær av satskulp gjør dammen i dag til en vandringsbarriere. For å opprettholde dagens 
vannhøyde i Stuvatnet må det derfor bygges en fiskevandring for at gytefisk kan passere dammen. 
 
Ved å konstruere en fiskevandring 
forbi dette punktet vil anadrom fisk få 
tilgang til 2,4 km med bekkestrekning 
samt tre små innsjøer. De best gyte og 
oppvekstområder er antagelig i selve 
hovedbekken mellom 
Ommundsvatnet og Stuvvatnet samt 
utløpet av Stuvatnen ned mot 
dammen. I tillegg vil fisken kunne 
benytte Vassåkervatnet og 
Utjordsvatnet samt lonen mellom 
disse. Det er i dag en dam som hindrer 
videre vandring opp i 
Ommundsvatnet, også denne 
dammen er et menneskeskapt 
vandringshinder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Dagens anadrome bekkestrekk(blå), dammen 
ved Sjølingstad Uldvarefabrik (rød pil) samt arealer som 
vil bli tilgengelig ved gjenåpning (rød). 
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Kraftverket ved Sjølingstad Uldvarefabrik 
Kraftverket ved Sjølingstad har inntak ved dammen i Stuvvatnet og utnytter et fall på omtrent 
10m. En rørgate på omtrent 80m fører vannet fra inntaket gjennom en francisturbin og tilbake til 
elva ved bunnen av den opprinnelige fossen. Elvestrekningen med fraført vann er omtrent 110m 
og er i hovedsak en sammenhengende foss med bratte stryk og kulper. Kraftverket drives ikke 
kontinuerlig, men periodevis, nå vannføringen er høy. Vi vil forvente en svært høy dødelighet på 
fisk som vandrer gjennom francisturbiner. Dødeligheten vil også være størrelsesavhengig, med 
noe høyere overlevelse for liten fisk. Det vil imidlertid være mulig å legge forholdene til rette for 
at en kan produsere kraft samtidig som en ivaretar overlevelse og vandring av fisk. 
 
 
Fiskevandring 
Det er hovedsakelig tre fiskearter som vil vandre forbi Sjølingstad; laks, aure og ål. Artene og de 
ulike livsstadiene vandrer til ulik tid og i ulik retning (Tabell 2). Laks og sjøaure vandrer oppover 
vassdraget om sommeren og høsten for å gyte. Gytingen inntreffer i oktober/november, avhengig 
av temperatur. Etter gyting vil en del fisk vandre ut av elva, mens noen overvintrer og venter med 
utvandringen til våren. Ungfisken vokser opp i elva og etter 2-3 år vandrer de mot havet som 
smolt. Smoltutvandringen skjer om våren, normalt i mai måned. Ålen derimot, vandrer motsatt 
vei. Den lille glassålen vandrer oppover vassdraget om sommeren. Da kan den være alt fra noen 
cm opp mot 20-25cm. Etter å ha tilbragt noen år i ferskvann blir den kjønnsmoden og vandrer 
nedover elva mot havet. Da kalles den blankål. Denne utvandringen skjer fra september til 
november. De fleste ålene vandrer under flom og nesten utelukkende om natta.  
 
 
Tabell 2: Fiskearter og livsstadier på vandring forbi Sjølingstad gjennom året. 

Fiskearter og livsstadier på 
vandring 

Måned 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Oppover vassdraget 

Gytelaks og aure             

Ålefaringer             

 

Nedover vassdraget 

Utgytt laks og aure             

Smolt av laks og aure              

Blankål             
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Oppvandring og tiltak 
For å sikre at fisken kommer oppover vassdraget er det viktig at de ulike fiskevandringsløsningene 
får tilført tilstrekkelig med vann. Tiltaket ved Sjølingstad er derfor en kombinasjon av «rett» 
vannføring i den naturlige fossen samt en konstruksjon som hjelper fisken over inntaksdammen. I 
en naturlig foss vil det være variasjon i når fisken vandrer avhengig av temperatur og vannføring. 
Ved Sjølingstad vil en forvente at fisken kan ha problemer med å komme opp fossen ved spesielle 
vannføringer. Det vil antagelig være en innkjøringsperiode der en eksperimentere med ulike 
vannføringer for å optimalisere tiltaket. Fordelen med denne lokaliteten er at det finnes gode 
standplasser for fisk under fossen og mellom toppen av fossen og dammen. Fisken vil derfor 
kunne stå i disse kulpene å «vente» på gode forhold før den vandrer. Ål vil mest sannsynlig ha få 
problemer med å vandre opp fossen. Ålen hopper ikke på samme måte som laks og aure. Det bør 
derfor lages en renne ved inntaksdammen som er tilpasset oppvandring av ål. 
 
Nedvandring og tiltak 
Smolten og den utgytte fisken følger hovedvannnstrømmen nedover elva mot havet. I perioder vil 
denne vannstrømmen gå inn mot kraftverksinntaket. For fisketiltak ved slike inntak er det noen 
generelle prinsipper en kan forholde seg til. En ønsker å stoppe fisken, ved bruk av et gitter eller 
lignende, utnytte en svakt tverrgående vannstrøm for å lede fisken mot en alternativ 
vandringsvei. Denne vandringsveien kan ha en betydelig mindre vannmengde en det som går i 
kraftverkstunellen (6-7% av kraftverket) om den er plasser på riktig sted. Inntaket ved Sjølingstad 
har en rist med relativt liten lysåpning ca. 1,5cm. Dette lysåpningen er så liten at de fleste fisker 
ikke fysisk vil kunne vandre gjennom. I tillegg er inntaket noe skråstilt på hovedvannstrømmen 
(betagrind) slik at det i dag er en svak strøm fra inntaket mot bjelkestengselet. Strømhastigheten 
ved inntaket er også lav, dette er gunstig slik at fisken ikke suges fast på grinda. For en enda bedre 
utforming vil vi anbefale at grinda flyttes noe ut slik at arealet av grinda blir større (lavere 
vannhastighet) og vannstrømmen på tvers går direkte mot bjelkestengselet. Da kan en også 
benytte seg av horisontale spiler som vil lette rensebehovet. 
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Dammen sett fra oppstrøms side. De to segmentene i dam reguleres ved ilegging av horisontale nåler. 
Fisketrapp alternativ 1 planlegges plassert på høyre side av dam med vanninntak mellom betong og 
berg og kulper langs høyre side, hvor de tre trærne står på rad nedover.  
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1. Innledning. 
 
Etter forespørsel fra Mandal Sjøørretklubb og i samråd med Naturvernforbundet i Mandal, 
Sjøllingstad ullvarefabrikk (regulant/dameier) og NIVA - sør (fiskebiologisk sakkyndig) har 
terrateknikk foretatt en mulighetsundersøkelse hva gjelder tiltak for forbedring av 
fiskeoppgang forbi inntaksdammen for Sjøllingstad ullvarefabrikk.  
 
Behovet for forbedret oppgang er uttalt, da dammen er meget vanskelig passerbar for 
oppvandrende fisk, samtidig som store gyte- og oppvekstområder av egnethet for laks og 
sjøaure forefinnes oppstrøms denne hindringen.  
 
Innledende befaring med representanter fra alle samarbeidende organer som nevnt over ble 
gjennomført 1. Oktober 2018 under periode med midlere til høy vannføring og kraftverket i 
drift med fullt pådrag.  
 
Bildet under viser tiltaksområdet fra nedstrøms side; fallet fra overløp dam og til undervann 
er her straks under 2m. 
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2. Områdebeskrivelse. 
 
Storbekken/Sjøllingstadbekken er en liten elv med utløp til Skogsfjorden vest i Mandal 
kommune. Vassdraget omfatter en rekke innsjøer og tjern, mange sidebekker og har 
Møglandsvann som største vannforekomst. Oversikt over vassdragets hovedakse fra sjø til 
Møglandsvann på kart neste side.  
 
I Sjøllingstad, som er en verneverdig landsby tilknyttet Sjøllingstad ullvarefabrikk (industrielt 
kulturminne av nasjonal verdi), så har vassdraget vært utnyttet gjennom lang tid til 
ullvarefabrikkens eget kraftverk. Dette er i drift i uendret form i dag med unntak av 
oppgradering av rørgate til GUP og tilhørende justeringer av inntaksarrangement og rist. 
Dammen er gammel konstruksjon med manuell regulering med horisontale spiler.    
 
Vassdragets hydrologi er et blandet kapittel, idet Møglandsvann og Ommundsvann er 
regulert for Sjøllingstad ullvarefabrikk, samtidig som Mandal kommune har avtale med 
Ullvarefabrikken om overpumping av vann fra Ommundsvann til Skadbergvann som del av 
sin drikkevannsberedskap. Dette betyr at naturlige avrenningsmønster ikke lenger er 
gjeldende i vassdraget, samtidig som manøvreringsrutinene ved Sjøllingstad ullvarefabrikk er 
slik at det ikke forekommer tørrlegging av bekkestrekninger nedstrøms disse 
reguleringsanordningene tross begrenset grad av hjemling av slik plikt. Ut fra dette legges til 
grunn at vassdragets hydrologi er styrt slik at naturliknende vannregime opprettholdes på 
kontinuerlig basis, noe også vassdragets rike fiskebestander dokumenterer.  
 
Vassdragets løp er gjennom løvskogsområder tilgrensende kulturlandskap i nedre del, og 
utgjør et viktig og vakkert landskapsinnslag ved ullvarefabrikken og gjennom Sjøllingstad 
landsby.  
 
Anadrom sone og hoveddel av vannforekomster i nedre del er under marin grense, og 
sammen med innsjøkalking av Møglandsvann gjør dette at vassdraget har høy pH i forhold til 
forventet, og tilhørende egnethet som gyte- og oppvekstområde for laks og sjøaure. 
Vassdraget har – fra lokale opplysninger – også stor bestand av og egnethet for ål, som er 
en art avkrevende særlig oppmerksomhet grunnet internasjonalt sterk tilbakegang siste 
tiårene. Denne arten tas hensyn til ved de planlagte tiltakene.  
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Kart over sjøllingstadvassdraget fra 
største innsjø og til utløp sjø. 
Hovedakse i violett farge.  
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3. Metoder og grunnlag.  
 
Ut fra at Sjøørretklubben innledningsvis ønsker en mulighetsstudie har Terrateknikk 
begrenset arbeidene så langt til en dag med oppmåling og vurderingsarbeider ved 
damområdet og tilgrensende arealer (vurdering av maskinatkomst o.a.). Fiskebiologiske 
forhold er håndtert av NIVA ved Haraldstad samt Sjøørretklubben selv, og hydrologiske 
forhold er ikke tillagt vekt da vassdragets produksjon av anadrom fisk nedstrøms Sjøllingstad 
effektivt dokumenterer egnede forhold med hensyn på vannkjemi og vannføring.  
 
På stedet er høyder og utstrekning innmålt med LTI totalstasjon og manuelle innmålinger, 
viktig informasjon om fremherskende vannhøyder og manøvrering er velvilligst gitt av 
maskinansvarlig ved Sjøllingstad Ullvarefabrikk, Paul Haasund.  
 
I tillegg til å ivareta oppgang for anadrom laksefisk som primære mål for prosjektet, så vil 
man også legge til rette for samtidig etablering av åleyngelleder langs/tilknyttet fisketrappen. 
Disse løsningene er imidlertid ikke detaljert da de må tilpasses vanninntak for trapp og 
konstruksjoner på denne for øvrig, samtidig som de er så sparsomme i vannbruk at de kan 
plasseres innenfor ganske vide rammer av elvesengen forutsettes at vann kan føres fram til 
yngelledere. Det er ut fra dette derfor mest fornuftig at detaljeringen av denne 
konstruksjonen utestår til damkonstruksjon/trappekonstruksjoner foreligger i skisseform, 
fremfor å nytte ressurser til detaljering som må brekkes om ved bare små justeringer av 
primærkonstruksjon (fisketrappen).     
 
 
.  
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4. Resultater – teknisk beskrivelse. 
 
 
Fiskeoppgangen i Sjøllingstadbekken forhindres i vesentlig grad av inntaksdammen for 
Sjøllingstad kraftverk, selv om enkelte anadrome fisk klarer å passere dammen ved særlige 
vannføringer. I det følgende er det denne dammen som er enhetlig fokus på den 
problematikk og de løsninger som her turneres.   
 
 
4.1  Manøvreringsanordninger og vannveier 
 
Inntaksdammen for Sjøllingstad kraftverk er en eldre konstruksjon av stein og betong (nyere 
forsterkninger) og med to lukeavsnitt av 1.15m bredde x 1,5m (ca) høyde hvor vannhøyde 
styres av horisontale ilegg av bjelker. Plassering er mellom glatt, bratt fjell mot høyre 
landfeste, berg og løsmasser men tettet med betong mot venstre landfeste. Dammen er i en 
tilstand av nedbrytning, hvor øvre betongkrone på høyre landfeste har løsnet fra underlaget 
av stein. Det ble målt en høydeforskjell på 1,9m overvann/undervann ved befaringen.  
 
Vanninntaket er på venstre side, via 2,25m bred loddrett stillet inntaksgrind av stål med 
vertikale spiler med liten avstand (sikker for utvandrende ål, ikke sikker for smolt).  
 
Rørgaten er av nyere dato, og består av Ø 90cm GUP hvilende på plasstøpte betongføtter 
og i segmenter med gummitetting og stål tettebånd. Dette betyr at det er mulig å tømme 
rørgate og demontere (2 tettebånd + 2 x 2rørfester) et segment. Dette er høyst aktuelt for 
maskinatkomst til flere av de aktuelle løsningene for fisketrapp/oppgangstiltak.   
 
Overløpet fra dammen treffer hva som oppfattes som naturlig bekkeløp, som kort nedstrøms 
dammen entrer multiple lave stryk med god farbarhet ved de relevante vannføringer. Kun et 
strykparti midtveis mellom dam og ullvarefabrikken kan være aktuell å justere i begrenset 
grad, da fallet vil være krevende forserbart ved noen vannføringer. Dette er imidlertid ikke 
naturlig å fokusere på før man ser at dette behøves. Det skal her nevnes at det ble tatt en 
vakker sjøaure (litt under 1 kg) med EL-fiskeapparat straks nedstrøms dammen under 
befaringen 1. Oktober. Oppgangsmuligheten opp til dammen er derved uttrykkelig bekreftet.  
 
 
 
4.2 Særskilte beskrankninger i forhold til planlagt anlegg: 
 

 Sjøllingstad ullvarefabrikk er nasjonalt viktig industrielt kulturminne, og 
kraftverket er del av dette. Av denne grunn er det – i tillegg til 
fisketrappløsning som berører dammen direkte – også utarbeidet løsninger 
hvor dammen ikke berøres over hode.  

 
 Sjøllingstad ullvarefabrikk har behov for all kraft som kan produseres ved 

eget kraftverk, og det er derfor av stor betydning at vannforbruket til 
fisketrapp/oppgangsanlegg holdes så lavt som mulig.  

 
 Sjøllingstad ullvarefabrikks anlegg er – slik Terrateknikk har oppfattet det – 

under en fase hvor verneform/beskyttelse er under endring/oppgradering. Ut 
fra den fornemmelse at mennesker som arbeider med fornminner neppe er 
av de mest hurtigarbeidende, har Terrateknikk valgt å også beskrive en 
tilnærming på hva som er en midlertidig løsning med varighet +/- 10år, noe 
som vil kunne være en rimelig horisont i forhold til når inntaksdammens 
vernestatus og mulighet for tekniske tiltak tilknyttet denne endelig er avklart.   
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5 Resultater - plantilnærming 
 
I egenskap av å være innledende skisser til løsning er fremlagtte beskrivelser å betrakte som 
beskrivende og ikke måleriktige. Konferer tekstdel for beskrivelse.  
 
 
5.1  Kulptrapp langs høyre side av dam: 
Jf. forside av rapport samt vedlegg tegning 1.Dette utgjør anbefalte løsning hva gjelder 
etablering av permanent trappanlegg. Trappen bygges (anbefalt) av stein som i øvre del 
boltes/sikres mot fjell, i nedre del stablet. Trapp tettes med betong. Vanninntak utgjøres av 
en kanal som slipper flatt vann forbi dammen. Vannet leder frem til øverste kulp, som derved 
kan plasseres nedstrøms damkrona og uten konflikt med damlegemet. Bare ubetydelig plass 
til vannkanal behøves for å lede vann forbi dammen. Kanalen lages enten ved nedskjæring i 
betongdel av dam (som i dag er skadet, jf foto) og så påstøping av armert dam (= forsterking 
av dagens dam) eller ved nedskjæring i berg ved siden av damfestet (ingen påvirkning av 
dam). Inntaket lages 30cm bredt ogmed 0,5m vanndyp ved full kanal. Slisse for luke i begge 
ender av kanal. 
 
Fra kanal faller vannet ned i første kulp. Vannhøydeforskjell mellom øvre kulp og vannrenne 
0,5m. Kulp 1,2 – 1,5m lang og 1m bred. Forløpet repeteres med ytterligere 2 kulper. Siste 
kulp tilnærmet rund, Ø 1,5m og utløp ut i elv skrått i nedstrøms retning. Fall bestemt av 
vannhøyde i elva, maks 0,5m.  
 
Prinsipp for trapp er vist på etterfølgende to fotomontasjer; først inntak, neste side; trapp.   
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Prinsippskisse og plassering for fisketrapp sett fra nedstrøms side. Vann passerer dammen 
via kanalen, her nummerert ”4” (jf forrige side), og renner inn i kulp (”3”) med typisk fall 0,5m. 
Dette repeteres for kulp 2 og 1 før avsluttende fall til elv. Ved å renske opp området utenfor 
kulp 1 skapes tilstrekkelig dybde til at fisk kan entre kulp 1 og forsere et fall på 0,5m.  
 
Trappa kan bygges med inntakskanal (”4”) i hva som er betongdelen av eksisterende dam. 
Denne delen av damkrona blir da støpt på ny, forankret til berg, og vil forsterke dammen i 
forhold til eksisterende situasjon. Alternativt kan inntakskanalen plasseres i nedskjæring i 
skråfjell straks utenfor dammen, så dammen holdes urørt av tiltaket.    
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Bildene under viser situasjonen for høyre del av dammen, og viser at betongdelen av 
dammen er løs over damlegemet for øvrig. Dette vil bli håndtert dersom fiskerenne skal 
etableres i kant av dammen, og ny påstøping derved etableres.  
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5.2  Elveterskler:  
 
Det er gode men krevende oppgangsmuligheter for anadrom fisk opp til damområdet, med et 
par noe krevende strykpartier straks oppstrøms ullvarefabrikken som mest uttalte. Ut fra 
dette forholdet – at oppvandrende fisk må forsere allerede ganske betydelige naturfall før de 
kommer opp til dammen – så er det rimelig å vurder om det kan legges til rette for direkte 
forsering av dammen med mindre tilrettelegging. Slik terrateknikk vurderer dette, kan det 
tilrettelegges for oppgang forbi dammen med to terskler på tvers av løpet, samt begrensede 
arbeider nedstrøms disse. De to tersklene som må anlegges for dette, løfter undervannet 
ved dammen ca 1 meter i forhold til dagens situasjon. Dette åpner for at fisken kan forsere 
dammen med et hopp/svømming i strålen på 1 meter fall. Dette er ikke noe problem for 
verken sjøaure eller laks forutsatt at sprangkulpen har god utforming. Dette tiltaket kan også 
gjennomføres uten at eksisterende dam blir berørt, med eneste tiltakt tilgrensende dette en 
noe forhøyet mur mot rørgata for å forhindre at forhøyet overvann vasker inn rundt 
rørfundamentene. Prinsippene er meget enkle; det bygges to kulper av tørrmurt stein – 
lenket sammen - i avstand hhv 4m og 7m fra dammen. Dammen (sprekkene mellom stein) 
tettes med betong for at vannhøyden skal kunne holdes også med lite tilsig. Utløp av de to 
tersklene er ikke regulerbart, men det legges rør i bunn av hver terskel for å muliggjøre 
bunntapping av disse for vedlikehold av terskler eller dam.    
 
Bildet under er tatt fra topp dam og viser omtrentlig plassering av de to tersklene, på neste 
side er tersklene innplassert i elveløpet og sett fra nedstrøms side.  
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Fotomontasjen under gir et grovt men rimelig bilde av hvordan elvekulpene kan bli seende ut 
(se bilder side 4 og 10 for sammenlikning); de er relativt lave (0,5 og 1m over normal-
vannstand) og bygges av løs stein fra elveseng, og glir derved godt inn i terrenget. På våt 
side (= ikke synlig) tettes tørrmurene med betong så kulpene holdes vannfylte selv med liten 
vannføring/vannslipping. I bunnen av hver kulp er støpt inn rør som tillater bunntapping av 
kulp når dette er ønskelig, eksempelvis for frilegging av damfoten og for opprensking av 
kulpene.  
 
Ut over de to tersklene som skaper kulpene, så heves eksisterende mur mot rørgaten noe 
med mindre stein for å hindre at vann fra øvre kulp kan strømme inn under rørgate; dette 
utgjør en liten endring da eksisterende mur langs øvre kulp allerede er på ca 1m over 
normalvannstand, noe som gjør at ønsket vannhøyde kan etableres uten at vann drar inn 
under rørgata, men det er allikevel fornuftig å bygge på sidemuren litt for å sikre mot 
innstrømming også i perioder med større vannføring gjennom kulpene.  
 
Omfanget av arbeidene er relativt begrenset; øvre kulp bygges på et sted hvor elveløpet er 
4,6 meter bredt. Ved nedre terskel er bredden 6,6 meter, men her ligger allerede godt 
forankret naturstein som utgjør del av nødvendig terskelbase.   
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5.3  Kulptrapp og renne: 
 
Ut over de to alternativene behandlet i kapittel 5.1 og 5.2, så er det ytterligere to tilnærminger 
som kan være relevante. Den første av disse beskrives her i kapittel 5.3 i noe utfyllende 
form, det siste alternativet beskrives kort og kun tekstlig i kapittel 5.4. 
 
Alternativ 5.3 omfatter bygging av kanal fra oppstrøms dammen, forbi dammen, og ned til en 
kulptrapp av stein beliggende på venstre side av elva ved siden av rørgata. Konstruksjonen 
hvor vannkanal ledes utenom dam-området gjør det mulig å holde dammen helt urørt, men 
forutsetter: 
 

 Gjennomskjæring av sperremur av betong øverst i ledemuren ned mot 
dammen 
 

 Kryssing av rørgata med vannkanal (fiskevandring) for å tillate fisken å entre 
trappa fra elva.  

 
På fotomontasjen under er linjeføring for kanal trukket opp. Vanninntaket er straks 
oppstrøms betongmuren som føres ned mot dammen, men siden denne muren kompletteres 
av en tversgående betongmur – skjult i bakken, og formodentlig anlagt for å hindre vann å 
trekke gjennom grunnen forbi dammen og skape vanntak og eventuelt erosjon. Siden 
kanalen skal være vannfylt under fiskeoppgangen, og må ha en viss størrelse, typisk 1m dyp 
(0,5-0,6m vanndyp) og 0,7-1m bred, så må den lages av betong for å bli vanntett. Det er ikke 
fall i kanalen; det ville kreve alt for stort vannforbruk, så vannet i kanalen står tilnærmet stille, 
med første fallet i vannstrømmen fra kanalen og ned i første kulpen. Fra dette punktet 
bygges anlegget lik kulptrappen beskrevet i kapittel 5.1, og beskrives ikke videre her. 
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Skjematisk fotomontasje under beskriver plassering av kulper i forhold til rørgate. Et lite fall 
fra kanalen under rørgata og ut i elv kan håndteres ved entring av kanalen, deretter må 
normale kulper bygges for å tillate oppvandring i 0,5m sprang opp til siste sprang opp i 
kanalen. Denne går så uten nevneverdig fall opp til inntaket ca 15m fra dammen.  
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5.4 Kulptrapp av bjelkeverk: 
 
Som et siste alternativ beskrives her kort hva som normalt vil være en midlertidig løsning for 
fiskeoppgang – primært for et +/- 10 års perspektiv. En slik løsning omfatter bygging av en 
frittstående kulptrapp i bjelkeverk som monteres mellom damvangene men hviler på 
elvebunnen, bare hektet over (grov flattjernforankring) basis for reguleringsnålene i dammen 
for kontakt med denne. Denne kan bygges uten inngrep i dammen, og vil utgjøre en 6 meter 
lang konstruksjon av trebjelker satt sammen til 4 kulper med 0,5m spranghøyde for største 
høyde 1,5 meter mot dammen, ned til 0,8m ved utløpet, bredde 1,5 meter i foten ved øverste 
kulp, en meter i nederste kulp. 
 
Konstruksjonen er forholdsvis enkel å anlegge, men er – med plassering direkte nedstrøms 
damoverløpet og også flomløpet - utsatt for skade av isgang og tømmer som slår inn i 
kulpene, og vil i større eller mindre grad ha begrenset varighet på grunn av materialet som 
benyttes. Ved bruk av egnede, særlig motstandsdyktige materiale, korrosjonssikre beslag og 
tilstrekkelig dimensjonering kan man imidlertid velge å bygge en slik kulptrapp av tre for å 
være en permanent konstruksjon, bare gjenstand for begrenset vedlikehold.  
 
En kulptrapp av bjelkeverk vil ikke skade dammen, men vil utgjøre en visuell konstruksjon 
direkte tilknyttet dammen. Bygging i bjelkeverk som raskt får patina av vann og vær vil 
imidlertid gjøre at en slik konstruksjon går godt sammen med de vanndrevne anleggene den 
er knyttet til.   
 
Konstruksjonen detaljeres ved behov, foreløpig begrenset til denne beskrivelsen.   
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5.5 Gjennomføring og forutsetninger 
 
Bygging av fisketrapp etter alternativ 5.1 (kulptrapp i naturstein), 5.2 (elveterskler i 
naturstein) eller 5.3 (vannkanal og kulptrapp) forutsettes adkomst med maskin frem til 
byggeområdet. Dette forutsetter at maskin kan flyttes over til høyre/nordre side av rørgata, 
mens atkomstveien går på venstre side av rørgata. Dette håndteres imidlertid forholdsvis 
enkelt ved et av to tiltak (detaljer av maskinadkomst er vist på foto nederst): 
 

 Rørgata er sammensatt av GUP-segmenter som ligger kant i kant og med 
gummitetting holdt fast av rustfrie stålbånd spent med grove umbrakoskruer. 
Når rørgate er tømt, så er det en overkommelig sak å ta av to av 
tettemansjettene og løfte av et segment (6 meter) for deretter å kunne belte 
over elveløpet.   
  

 Det er kjørbar vei for lastebil ned til ved siden av rørgata på 
krysningspunktet. Avstanden fra hjørne lastebil og til senter hvor liten 
beltemaskin kan plasseres, er 6 meter. Det betyr at en lastebil med kraftig 
og bakmontert kran kan løfte en ex. 3 tonns beltemaskin over rørgate og 
sette denne ned på elvesiden av rørgata (6 meter arm). Ved kraftigere kran 
kan større maskin løftes over.  

 
Byggearbeidene forutsettes gjennomført med tilnærmet tørr elv, dette ordnes enten ved drift i 
kraftverket underveis og styring av eksisterende reguleringsdammer i Systadvann og 
Møglandsvann, eller ved å slippe vann gjennom rørgate for utslipp enten fra avtatt 
rørsegment (jf beskrivelse over) eller ved gjennomløp i rør men utenom kraftverk. Dette vil 
vesentlig lette anleggsarbeidene og samtidig redusere faren for forurensning. 
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6. Juridiske forhold (ikke uttømmende)  
 
Bygging av fisketrapp i Sjøllingstadbekken/Sjøllingstadelva fordrer avklaring i forhold til et 
antall lovverk i tillegg til de privatrettslige forhold. Kort gjennomgås viktige bestemmelser idet 
utfyllende kommentarer kan fastsettes ved behov. 
 
Plan- og bygningsloven: Kommunen må orienteres om planlagte anlegg og virkninger av 
dette. Det er sannsynlig at saken håndteres som ren orienteringssak.    
 
Lov om laks- og innlandsfisk m.fl.: Bygging av fisketrapp omfattes av forskrift om 
fiskeforsterkingstiltak og hvor myndigheten innledende er tillagt Fylkesmannen  
 
Kommentar: . I dette tilfellet er situasjonen at vassdraget i dag er tilgjengelig for anadrom fisk 
ved særlige forhold, men trapp ønskes bygget for vesentlig forbedring av denne oppgangen. 
Derved utgjør ikke tiltaket åpning av nytt anadromt avsnitt. Videre gjelder at 
Sjøllingstadvassdraget ikke er åpnet for fiske etter anadrom laksefisk. Det betyr at tiltaket 
ikke medfører noen forflytning av fangbarhet på oppvandrende fisk og derfor ikke berører 
grunneierretter av slik betydning..  
 
 
Lov om forurensning:  F. lovens §7 om plikt til å unngå forurensning gjelder ved alle 
byggetiltak hvor det ikke er søkt særskilt om slik tillatelse.  
 
Kommentar:I gjeldende tilfelle er det terrateknikk sin vurdering at F. loven § 7 ikke kommer til 
anvendelse. Dette er basert på følgende forhold: 
 

 Det skal det bygges i et vassdragsområde som er tilnærmet fritt for finmasse 
og organisk material, dominert av stein i midlere til grovere fraksjoner og 
fjell. Grunnlag for forurensning ved oppvirvling av gravemateriale vurderes 
ikke å være til stede.  

 
 Vannstyring, jf kapittel 5.5, gjør det mulig å foreta arbeidene uten at vann 

slipper inn i tiltaksområdet. Dette reduserer muligheten for forurensning fra 
knusing samt fra mindre støpearbeider.  

 
 Bortsett fra drivmidler og hydraulikkolje i maskin, sp forutsettes alle 

petroleumsprodukter og kjemikalier lagret utenfor vassdraget under 
byggingen. Entreprenørs HMS system ivaretar dette.   

 
 Forurensende produkter underveis begrenses til bruk av betong i små 

mengder (tetting av tørrmur, bygging av hjelpevegg) og sydemasse. Ingen 
av disse avgir forurensning av betydning når tørket/herdet. Sement kan gi 
opphav til dramatisk pH økning derom sluppet ut i vann, men kun i knust 
eller ikke-herdet form; ingen av delene er relevant for dette prosjektet.  
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Naturmangfoldloven: NML forutsetter at man ved alle tiltak i naturen skal ha avklart et antall 
forhold mellom tiltak og virkning. NML §§ 6 – 12 er her relevante. Kort turneres disse slik:  
 
§ 6 Aktsomhetsplikt: Ansees oppfylt ved de beskrivelser av vannstyring og tid for anlegg som 
beskrevet i foregående kapittel. Det fremgår ikke uavklarte trusler som følge av arbeidene. 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlag: bestemmelsen er bare begrenset relevant idet atkomst benytter 
eksisterende vei ned til dam og rørgate (uten at det forventes nevneverdig skade her) og 
hvor selve arbeidene foregår i ikke-vegetert/bergdominert og til dels industridominert del av 
elveløp (damanlegg) uten skadepotensiale annet enn forurensning, jf foregående punkt. 
Noen få trær er aktuelle å fjerne under arbeidene, særlig ved alternativ 5.1 og 5.3, men dette 
er trær som står slik til at dam-eier vil ha ønske om å fjerne disse innen rimelig tid uansett av 
hensyn til skadepotensiale på dam og rørgate.   
 
§9  Om føre var prinsippet ved valg av løsninger: Ikke relevant her da det er vanskelig å se 
alternativer til valgt løsning.  
 
§ 10 om belastning på økosystemet: Minimalisert så langt mulig ut fra teknikk (tørrmuring),, 
tidspunkt (minst skadelige for fisk og vannorganismer) og vannstyring (minimal forurensning 
fra tiltaksområde da vann ledes aktivt forbi og bort fra dette). Videre vil tiltaket så langt mulig 
innarbeide oppvandringsanordning for ål (jf kapittel 3), noe som utgjør en vesentlig 
forbedring i forhold til dagens situasjon.  
 
§ 12 om miljøforsvarlige teknikker: Behandlet under § 10; kan vanskelig gjøres mindre 
belastende på miljø og vassdrag enn som her beskrevet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristiansand 12.10.18 
 
 
 

Tor Kviljo  
Terrateknikk as 

 
 
 
 



From: Morten Reitan
To: E39ML@sweco.no; postmottak@vaf.no
Subject: 18/00626-1 Vest-Agder Mandal Lindesnes Lyngdal E39
Date: 6. november 2018 10:28:00

Hei,
Viser til oversendte dokumenter vedrørende ny E39 mellom Mandal og Lyngdal gjennom Lindesnes.
Norsk maritimt museum (NMM) er kulturminnevernets landsdelsinstitusjon for forvaltning av
kulturminner under vann i Sør-Norge. Vi vurderer planen ut fra hensynet til en eventuell konflikt med
kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, av Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml)
§4 eller §14.
Veien vil krysse vann ved flere punkter. Det må påregnes at NMM vil sette krav om å gjennomføre
arkeologiske registreringer der tiltak i vann kan komme i konflikt med verna kulturminner. Det er
hensiktsmessig å gjennomføre eventuelle undersøkelser etter at traseen er fastsatt og hvor eventuelle
utfyllinger, nye broer eller andre inngrep vil komme. Vi ber derfor på dette nivået om å bli holdt
oppdatert i planarbeidet. Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede.
 
Vennlig hilsen
Norsk maritimt museum
 
Morten Reitan
Arkeolog
Telefon +47 952 17 065
 
www.marmuseum.no
 

 

Fra: E39ML@sweco.no [mailto:E39ML@sweco.no] 
Sendt: 25. september 2018 09:07
Emne: E39 Mandal-Lyngdal øst; varsling og materiale til publisering del 2
 
Hei
 
På vegne av Nye Veier oversendes revidert planprogram etter politisk vedtak i Mandal, Lindesnes og
Lyngdal kommune om utleggelse på høring og offentlig ettersyn med vedleggene silingsrapport og
varslingskart i forbindelse med områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst.
 
På grunn av størrelsen på dokumentene oversendes følgende varslingsmateriale i egen mail:

-          Oppstartsvarsel; annonse og brev
-          Varslingskart gjeldende KDP
-          Invitasjon til åpen kontordag og folkemøte i uke 42

 
Varsel om oppstart planarbeid og utleggelse av planprogram på høring og offentlig ettersyn kunngjøres
mandag 24. september i de lokale avisene Fædrelandsvennen, Lindesnes avis, Lister 24 og Lyngdal avis.
Dette vil også kunngjøres på Nye Veiers nettside https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-soervest/e39-
mandal-lyngdal og prosjektnettsiden www.e39mandal-lyngdal.no. Varslingsbrev til berørte grunneiere,
naboer, myndigheter og organisasjoner blir sendt ut samme dag.
 
Høringsperioden er 24. september til 5. november.
 
Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet kan sendes inn via:

Digital medvirkningsportal; Din E39: https://www.cityplanneronline.com/sweco_norge/dine39



E-post: e39ML@sweco.no
Post: til Sweco Norge AS v/ Sara Øen, Boks 80 Skøyen, 0212 Oslo, Merk innspill med «E39
Mandal-Lyngdal øst»

 
Nye Veier inviterer i høringsperioden til åpne kontordager og folkemøter i uke 42 i de tre kommunene,
se vedlagte invitasjon.
 
Vennlig hilsen

 
 

 Med vennlig hilsen
 
Din E39

 

 

   
 

 
 
 

   
 

 

 
 



 
 
 
 
    
                                                     

____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Adresse: Miljøhuset Mariboes gate 8, 0183 Oslo – Telefon: +47 23 10 96 10 – Faks: +47 23 10 96 11 
E-post: naturvern@naturvernforbundet.no – Internett: www.naturvernforbundet.no – Bank: 7874.05.56001 – Org nr: 938 418 837 

 
 

NyeVeier 

 
Merknader til oppstartsmelding /planprogram for ny trase  E39 Mandal vest – Lyngdal Øst,  
 
Naturvernforbundet viser til varsel om igangsetting m.a. i aviser av planarbeid for områderegulering 
og offentlig ettersyn av planprogram og oppfordring på folkemøter 16. – 18.10. der det ble 
oppfordret til innspill.  
 
Samtidig varsles det om igangsetting av planarbeid for å oppheve gjeldende kommunedelplan for 
E39 Dølebro-Livold, og strekningen Fardal-Herdal i gjeldende kommunedelplan for E39 Fardal-
Vatlandstunnelen  
 
Naturvernforbundet har på ulike måter engasjert seg i planene for ny motorvei fra Kristiansand til 
Ålgård med innspill til arealplanarbeide, deltakelse på folkemøter, kronikker i aviser og deltakelse i 
demonstrasjoner. Vårt syn på veimaskinen mellom Kristiansand og Ålgård burde derfor være godt 
kjent. Men her dreier det seg om innspill til arealplanprogrammet på forhold som må utredes for 
derved å få et best mulig beslutningsgrunnlag. Utredningen må belyse utfordringer med alle de tre 
foreslåtte korridorene på et faglig, fritt grunnlag.  
 
Naturvernforbundet forutsetter at trasevalg er åpent og skal komme som en konsekvens av 
utredningsarbeidet. Vi viser her til uttalelser på folkemøtene 16. – 18. 10. fra NyeVeier ved Håkon 
Lohne, sitat: Vi har ikke mange konklusjoner........... og Ingen valg er gjort. 
 
Det må innebære at gjeldende kommunedelplaner utarbeidet av Statens Vegvesen for strekningen 
Døle Bru – Livold (2015) og Fardal til Vatlandstunnelen (2016) må være et alternative om 
konsekvensutredningen som NyeVeier nå skal foreta, kan vise seg å ha uakseptable miljø- og 
samfunnskostnader.  Derfor mener Naturvernforbundet disse to gjeldende kommunedelplanene 
ikke må oppheves. Det vil innebære at en konklusjon allerede er fattet om at en av NyeVeiers tre 
traseforslag allerede er gjort. Naturvernforbundet mener gjeldende kommunedelplaner fra Døle 
Bru til Vatlandstunnelen må være et reelt alternative slik NyeVeier ga forsikringer om, se sitater 
over. 
 
NyeVeier på kollisjonskurs med statlige myndigheter 
 
Rett før jul i fjor kom en gledelig avgjørelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Søknaden om 
konsesjon til å bygge Sandnes kraftverk i Lindesnes ble avslått. Naturvernforbundet var en av flere 
parter som sendte inn merknader om de omfattende negative følgene dette kraftverket ville få. 
Både Fylkesmannen og Vest-Agder Fylkeskommunen var av samme mening. 
 
Begrunnelsen for avslaget er interessant og viktig sett i forhold til de tre nye, indre traseene for E39 
som NyeVeier nå skal konsekvensutrede. 



 
 

NVE konkluderte med at kraftverket med influensområde vest i Lindesnes og øst i Lyngdal ville få 
store, negative konsekvenser for vassdrag med anadrom laksefisk, forringe og føre til tap av 
nasjonale og regionale viktig biologiske verdier, påvirke vannføringen i et vernet vassdrag ( 
Lyngdalsvassdraget) og påføre inngrepsfri natur endringer som i omfattende grad ville forringe 
nasjonalt viktige friluftsområder. 
 
De områdene der Sandnes kraftverk ville påføre naturen store og ødeleggende endringer, er de 
samme der NyeVeier nå vil ha en indre trase for E39.  NVEs begrunnelse for å sin nei til kraftverket, 
er et vektig argument for ikke å velge en av de tre åpne veitraseene som NyeVeier nå  vil ha 
utredet. Den vil rasere uerstattelig og for det meste villmarkspreget natur som vi har svært lite 
tilbake av, særlig i nedre deler av Agder.  
         
Det er foreslått at ny vei skal komme i et nytt område i forhold til dagens E39, og en eventuell 
utbygging her vil føre til store inngrep og negative konsekvenser for naturmangfold, friluftsliv, 
vernet vassdrag, naturreservater, kulturlandskap og drikkevannskilde i planområdet. Ny E39 skal i 
tillegg ha en vegstandard som fører til barriereeffekt og fragmentering. Derfor ber vi om at det 
legges stor vekt på ikke-prissatte konsekvenser som landskapsbilde, naturmangfold, friluftsliv, 
kulturarv og naturressurser ved utredningen. 
 
Det er imidlertid et paradoks når det i planprogrammet opereres med ikke prissatte konsekvenser. I 
realiteten bli en eventuell beslutning en prisfastsetting. Om NyeVeier kommer til en konklusjon om 
en av de tre foreslåtte korridorene der pris vil være et avgjørende moment, la oss si mellom 0,8 og 
1 milliard spart i forhold til Statens Vegvesens valg, vil dette i realiteten være verdien i kroner på 
det villmarkspregede naturområdet, det kulturlandskapet, de friluftsverdiene og de 
naturressursene området i nær nær 30 kilometers lengde får.  
 
Konkrete innspill til konsekvensutredningen 
 
På folkemøtene nå i oktober opplyste NyeVeiers Håkon Lohne at intensjonen bak 
konsekvensutredningen for en ny trase, var; 1) for å binde de to stor arbeidsmarkedssentrene 
Kristiansand og Sandnes/ Stavanger tettere sammen og 2) av trafikksikkerhetsgrunner. 
 

1) Samferdselsministeren har på samme vis uttalt at en firefelts motorvei med fartsgrense på 
110 km/t vil endre mentaliteten og horisonter for innebyggerne på Agder og Rogaland og at 
en kraftig reduksjon i reisetiden mellom Kristiansand og Stavanger vil styrke 
næringsklyngene og knytte regionene tettere sammen. Konsekvensen vil da høyst trolig bli 
øket trafikk, mer reising inn til de to sentrene, og det gir flere biler inn og ut av byene. Og 
der skal personbiltrafikken ikke øke i følge regjeringens politiske plattform fra januar 2018.  
Det må utredes hvordan en firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand med 
hastighet på 110 km /t  påvirker bruken av privatbil inn og ut fra de to store byene. 

SINTEF har slått fast i en rapport om trafikksikkerhet  at øket fart har negativ effekt med hensyn 
til trafikksikkerhet. Fysisk midtskiller er et alternativ kombinert med redusert hastighet noe som 
ligger til grunn for Statens Vegvesens vegløsning fra Mandal til Stavanger. Naturvernforbundet 
ber om at påstanden om øket trafikksikkerhet med firefelts motorvei med hastighet på 110 
km/t dokumenteres og vurderes mot Statens Vegvesens alternativ. 



 
 

 
Klimagassutslipp 
Naturvernforbundet ber om at klimagassutslipp fra bygging av motorveiene synliggjøres.  
Planforslaget må omfatte en oversikt over klimakonsekvensene, både i anleggsperioden og seinere 
som konsekvens av øket trafikk. Vi vil her spesielt ta med naturtype myr. Det bør kvantifiseres hvor 
store volum myr som blir berørt og hva det vil innebære av klimagassutslipp. 
 
Biologisk mangfold 
Naturvernforbundet viser til NVEs konklusjon for avslag til Sandnes kraftverk. En av begrunnelsene 
var hensynet til nasjonalt viktige biologiske forekomster, m.a. art som det er laget nasjonal 
redningsplan for. I vår organisasjon har vi aktive medlemmer som har inngående kunnskap om 
dyre- og fuglelivet i de områdene som kan være aktuelle trasevalg. Vi vil derfor sammenstille den 
kunnskapsinnhentingen som konsekvensutredningen vil vise med våre registreringer, og legge stor 
vekt på konsekvensene av en motorvei. Vi regner med at det vil være samsvar om undersøkelsene 
gjennomføres med god tidsbruk, med faglig god kompetanse og metodikk og til tider da de aktuelle 
artene vil kunne lokaliseres i området. Vi har dessverre tidligere ( på folkemøte i Søgne) fått 
bekreftet at kartlegging av krypdyr og amfibier ikke ble gjort for E39 utredning øst for Mandal. Det 
vises så særlig til § 8 og 9 i naturmangfoldloven.  
 
Verneområder 
Naturvernforbundet viser til § 49 i lov om naturmangfold og ber om at lovens pålegg for negativ 
påvirkning av veitrase på verneområder blir utredet 
Forslaget til planområde berører og omfatter både naturreservater, utvalgte naturtyper, deler av 
det vernede vassdraget Lyngdalselva, og her er gjort observasjoner av flere rødlistearter. Det vil 
derfor være av stor viktighet også å legge § 9  i naturmangfoldloven til grunn for uttredning av 
samlet belastning på hele det aktuelle området som  vises på varslingskartet. 
 
Friluftsinteresser 
Det aller meste av varslingsområdet har uberørt natur, villmarkspreget og betyr derfor en verdi i 
friluftslivssammenheng. Det vil da være nødvendig å innhentet kunnskap om det 
registreringsarbeidet de tre aktuelle kommunen har gjort for friluftsområder og med 
verdifastsetting som skal følge registreringen. 
 
Drikkevannskilde 
Naturvernforbundet viser til at Mandals drikkevannsdkilde, her også nevnt at tilstøtende 
nedbørsfelt berøres av traseplanene. Det innebærer en reell utfordring i forhold til 
drikkevannsforskriften, § 4 forbud mot å forurense drikkevann. Vi vil her særlig uttrykke bekymring 
for framtidige helsemessige skader som følge av plastforurensing ( mikro og nanoplast) fra 
dekkslitasje. Forskning fra England og Sverige viser alamerende virkning på vannlevende organismer 
og fisk som følge av opptak av mikroplast.  
Utredningen må derfor innhentet siste oppdaterte kunnskap. Naturvernforbundet finner det 
urovekkende og uakseptabelt om det ikke kan gis garantier til befolkningen om at tilførsel av 
svevestøv fra bildekk, avgasser og veislitasjer til drikkevannskilden ikke medfører noen helserisiko. 
 
 
Kulturlandskap / landbruk 



 
 

 
For Naturvernforbundet er aktive gårdsbruk et viktig interesseområde. Det bidrar til å produsere 
mat, har vesentlig betydning for biologisk mangfold og er viktig i en estetisk og pedagogisk 
sammenheng. Ekstremværet i sommer ble en tankevekker for mange om betydningen av å beskytte 
matproduserende arealer i landet. Å beskytte dyrkbare arealer i Norge er et spørsmål om nasjonal 
sikkerhet. 
 
Det blir derfor viktig gjennom konsekvensutredningen å  synliggjøre i hvilken grad veialternativene 
fører til tap av matjord og påvirker gårdsdrift . Flytting av matjord er 
en skjematisk øvelse der vesentlige verdier i kulturlandskapet ødelegges i tillegg til at kvaliteten på 
produksjonsjorda forringes.  
Naturvernforbundet viser så til kapittel 11.5 og 11.5.1. i Nasjonal transportplan; 
Jordvern er en nasjonal interesse som transportetatene, Avinor og Nye Veger AS 
skal vie stor oppmerksomhet i retningslinjer og arbeid 
 
Jernbane 
I konsekvennsutredningen for ny E134 over Haukeli er det gjort beregninger for hvordan en ny 
firefeltsvei motorvei mellom Oslo og Bergen vil påvirke godtrafikken på jernbanen mellom disse to 
byene. Avhengig av hvilke alternativ som velges, viser utredningen en reduksjon på fra 56 % til 70 % 
for godstransport på bane fordi denne flyttes til vei. 
 
Naturvernforbundet ber om at tilsvarende utredning blir gjort for konsekvenser for godstrafikk 
mellom Stavanger -  Kristiansand - Oslo med firefelts motorvei på samme strekning. Det vises til 
Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 der et mål er å overføre mer gods fra vei til bane og sjø.   
 
Grunnlovens miljøparagraf og naturmangfoldlovens §1 
 
Statens Vegvesen har , etter det vi har fått oppløyst, vurdert trasealternativer for utbygging av E39 i 
de samme områdene som NyeVeier nå skal konsekvensutrede, men har ikke foreslått slik løsninger. 
Ett vesentlig argumentene er at en ny, indre trase ikke vil fange opp regional trafikk i nevneverdig 
grad, og at denne derfor vil benytte dagens E39. En ny indre trase vil derfor i første rekke benyttes 
av langdistansetrafikk. Tellinger  viser imidlertid at døgntrafikken ligger langt under den normen 
(12000 kjøretøy som årsgjennomsnitt) som i dag legges til grunn for firefelts motorvei. Det må så 
tillegges vesentlig vekt hva Statens Vegvesen konkluderer med, også for trafikksikkerhet når det 
herfra blir anbefalt ikke å bygge en ny firefelts vei i det aktuelle området for konsekvensutredning. 
Naturvernforbundet minner igjen om at både NVE og Fylkesmannen har vurdert verdien av disse 
naturområdene gjennom konsesjonsbehandlingen av Sandners kraftverk, og kommet til, slik vi 
tolker konsesjonsavslaget, at områdene i denne delen av Vest-Agder har store, nasjonale verdier.  
 
Naturvernforbundet er av den oppfatning at NyeVeiers engasjement for en ny, indre trase først og 
fremst er av økonomisk art. Det innebærer at områdets 5 ikke prissatte faktorer vil være 
prisdifferansen mellom NyeVeiers korridorvalg og Statens Vegvesens løsning. Her må også inngå de 
områdene som vil ligge mellom dagens E39 og den traseen som eventuelt måtte bli valgt av 
NyeVeiers tre alternative. Et fragmentert område som også må regnes inn i det totale tapet av 
natur og kulturlandskasp. 
 



 
 

Etter vår oppfatning, vil dette være av så stort omfang at det må vurderes i forhold til Grunnlovens 
§ 112 og naturmangfoldlovens § 1. Vi plikter å forvalte naturen på en måte som ikke forringer 
kvaliteten på og dermed mulighetene for opplevelser og utnyttelse for framtidige generasjoner.   
  
 
 
 
 
 
Naturvernforbundet i Agder 
Postboks 718 
4666 Kristiansand          
 
05.11.2018                                    Peder Johan Pedersen, fylkesleder   
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Iversen, Åslaug

Fra: Ørjan Blørstad <orjan.blorstad@cosl.no>
Sendt: 24. september 2018 15:43
Til: E39ML@sweco.no
Emne: E39 Mandal - Lyngdal Øst

Hei,

Det finnes noen helleristninger fra ca 1970 avmerket på kartet under, det er Blørstad Slekten som stammer fra
Blørstadveien 169 som er hugget inn i stein.
Se avmerkinger i kart under.

Har dere mulighet til å se om dette er bevaringsverdig for fremtiden om det skulle komme i konflikt med traseen for
nye E39?



2

Mvh
Ørjan Blørstad
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Beqiri, Venera

Fra: Leif <leif@q43.no>
Sendt: 26. september 2018 17:34
Til: E39ML@sweco.no
Emne: «E39 Mandal-Lyngdal øst»

Hei.
Ny trase kommer muligens rundt 100 m fra Haddelandsveien 190 i Lyngdal, gårdsnr 193, bruksnr.7 og 18.
Veien vil da komme i konflikt med en avtalefestet bruk av vann til dyr, vanning og fylling av brønn.
Vi har god brønn, men har lagt opp slik at vi kan fylle vann litt ovenfor brønnen, slik at det filtreres naturlig inn i
brønnen.
Det ligger i dag en 36mm slange til et lite vann 400 nesten rett nord for eiendommen.
Dette er i den store sammenhengen ikke noen stor sak, så jeg regner med det lar seg greit gjøre å sikre at dette kan
fortsette, med grei adkomst og mulighet for at tilgangen til vann fortsatt kan beholdes.
Dette bare til orientering.

Mvh
Leif Svendsen



From: Jonny Grundeland
To: Øen, Sara Maria Sabelstrøm
Subject: VS: E 39
Date: 9. oktober 2018 10:29:20

Hei
Fikk tilsendt denne eposten i forrige uke. Den skal visst forstås som en merknad til oppstarten. Registrerer du
den hos dere?

Vennlig hilsen

Jonny Grundeland
-------------------------------------------------
Mandal kommune
Avdelingsleder plan, Teknisk Forvaltning
Telefon:        (+47) +4738272808
Mobil:          (+47) +4791807736
Epost:          mailto:Jonny.Grundeland@mandal.kommune.no

-----Opprinnelig melding-----
Fra: bernt enger <bernt.enger@gmail.com>
Sendt: fredag 5. oktober 2018 14:49
Til: John Kittelstad <treby@start.no>; Jonny Grundeland <Jonny.Grundeland@mandal.kommune.no>
Kopi: Bent Johan Kjaer <bent.kjaer@icloud.com>; Morten Kjær Enger <enger@advkjaer.no>
Emne: E 39

Hei.
Jeg var til stede da Nye Veier informerte om de nye planene for noen uker siden. Der fremkom det at de ville
starte opp opphevelse av nåværende kommunedelplan, hvilket også fremgår av kommunens utleggelse av
planprogrammet til offentlig ettersyn. Da denne planen/ trassen fortsatt synes å være svært aktuell, bl.a. p.g.a.
drikkevannstemaet, tillater jeg meg å gjøre oppmerksom på at det er helt unødvendig og uriktig å sette i gang
dette arbeidet nå. Det er nemlig slik at i alle tilfeller vil ny plan alltid gå foran eldre plan ved motstrid. Dette
fremgår av plan- og bygningsloven § 1-5,2.ledd. Så kan man eventuelt siden oppheve den når trassen er
bestemt.

Mvh. Bernt Enger (tidl. advokat i Kr.sand kommune)



Nye Veier    håkon.lohne@nyeveier.no 

Kopi til: 

Mandal Kommune  fellespost@mandal.kommune.no 

SWECO    karl.arne.hollingsholm@sweco.no 

 

E39 MERKNADER TIL PLANPROGRAM MANDAL-Ø TIL LYNGDAL, 

ved HESLAND GRENDEUTVALG 

Segmenter AB-N, AB-M og AB-S. 

Hesland Grendeutvalg har innsigelser mot Planprogrammet slik det nå 
foreligger. Viktige kostnadselementer er uteglemt og andre mangler mer 
utfyllende opplysninger. 

Nye Veier har kompetanse i å planlegge og bygge veier. Nye Veier har ikke 
kompetanse i hydrologi, vannforsyning, og har begrenset kompetanse i 
luftforurensing og «smogproblemer». Vi påpeker derfor spesifikke temaer som 
må medtas i Planprogrammet og etterfølgende Konsekvensanalyse, fordi de 
medfører sterkt økende kostnader for AB-S alternativet og fare for sikkerhet og 
helse. Utelatelse av behandling av disse elementer vil i stor grad svekke 
sammenligningsgrunnlaget mellom alternativer og dermed troverdigheten av en 
konsekvensanalysen. 

Nye Veier påbegynte konsekvensanalysen før planprogrammet var godkjent og 
høringsuttalelser analysert. Planutvalget i Mandal kommune er meget kritisk til 
denne febrilske aktivitet, og kommunens syn er sterkt støttet av Hesland 
Grendeutvalg. 

Statens Vegvesens Håndbok V712 gir instruksjoner om hvordan planprogram og 
konsekvensanalyser skal utføres.  

Side 12, seksjon 2.1.4: 

  «Hensikten med planprogrammet er å fastsette hvordan planarbeidet skal 
 foregå, hvilke temaer som skal utredes, og hvilke metoder som skal 
 benyttes for utredningen. Planprogrammet skal klargjøre hva som finnes 
 av eksisterende kunnskap og på hvilke områder der er behov for nye 
 utredninger og undersøkelser.» 

Siden 1999 har «Holtegryta» hatt 5 (fem) mer eller mindre vilkårlige veilinjer 
lagt gjennom bygda. I dette tilfelle bare fordi det foreligger en faglig ubegrunnet 

mailto:lohne@nyeveier.no
mailto:fellespost@mandal.kommune


bekymring for Mandals vannkilder. De fleste av Mandals politikere og 
administrasjon er tilsynelatende uvitende om at Mandals konsulent Asplan viak, 
i tett samarbeide med Vannverkssjef og 6 av Mandal kommunes ansatte innen 
drift og vedlikehold av Mandals vannforsyning har konkludert at E39 kan gå 
gjennom Ommundsvannet. Ommundsvannet og nedslagsfeltet elimineres som 
vannkilde. Der blir dermed ingen forurensing av drikkevannskilder eller deres 
nedslagsfelt. Se rapport fra Asplan Viak 12.4.2018 Hovedplan vannforsyning, 
med tilleggsrapport Vannkilder og Reservevannkilder, 6.3.2018, skrevet av Kåre 
Kalleberg (asplanviak) og kvalitetssikret av Vannverkssjef Otto Nodeland. Igjen 
må vi presisere at Mandals Vannforsyning ikke vil forringes ved at 
Ommundsvannet elimineres. Jordbruksaktiviteter har vært tillatt i nedslagsfeltet 
så lenge som pumpestasjonen der har vært i bruk. Nye Veier må finne eksperter 
som kan utdype eventuelle problemer før KU starter. All synsing vi ser i lokale 
aviser er bare det, ikke basert på faglig vurdering. 

 

AVRENNING FRA NY VEG, ØKNING AV FLOM I MINDRE VASSDRAG. 

Nye Veier og Statens Vegvesen behersker avrenning fra sine veier i den 
umiddelbare nærhet, men har ingen kompetanse eller erfaring med avrenning og 
øket flomfare i mindre vassdrag vegen går gjennom. Nye Veier må derfor hente 
inn kompetanse i hydrologi og flomberegning utenfor egen organisasjon. 

Gjentatt flom forekommer årlig i følgende vassdrag: Mandalselva- Dåletjønna, 
Dåletjønna-Isumstavannet, og i Sjøllingstavassdraget til Vestre Skogsfjord. En 
hydrolog med erfaring også i avløpskapasitet i bekker/elver må foreta en «før-
etter» analyse av disse vassdragene som en del av konsekvensanalysen. Da de 
omtalte vassdrag er relativ smale, og løper parallelt med veien, vil effekten av 
veg med 30 meter bred ugjennomtrengelig overflate medføre sterk økning i 
flomstørrelse og frekvens. Man regner med vesentlig framtidig økning i nedbør 
og intensitet, på grunn av klimaendring, derfor må avrenning/hydrologi 
behandles seriøst for å unngå menneskelige og materielle skader i framtiden. 
Fordrøyingsbassenger og tilføringer er vanskelige og kostbare å bygge i disse 
vassdragene pga smale og bratte bekkeløp. Vi har anslått kostnadene for 
flomsikring og fordrøyning til ca. 100 million kroner for de tre vassdrag. Disse 
kostnadene skal medtas i konsekvensanalysen for at alternativene skal være 
sammenlignbare. V712, 3.10: 

 Planprogrammet skal ikke omfatte alle mulige effekter av aktuelle tiltak, 
 men begrenses til tema der en venter vesentlig virkninger. 



Avrenning og flom på AB-S har vesentlige virkninger både kostnadsmessig og 
for stor skade på eiendom og helse. Kostnadene ved flom-beskyttelse er en 
integrert del av veiprosjektet og må tas med i konsekvensanalysen for 
sammenligning av de tre alternativer. 

Planprogrammet 4.1.2, 4.1.4 og 4.12.1 viser Nye Veiers intensjoner for seriøse 
hydrologiske undersøkelser av bekker og vassdrag. Det gjenstår nå bare å se 
hvor seriøst dette blir fulgt opp av Nye Veier i KU. 

 

EKSTRA UTSLIPP VED DOBBEL STIGNING OG LENGRE VEG. 

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp radikalt. Transport er det 
felt man kan gjøre størst besparelser. Innen veibygging kan man unngå å bygge 
veier  med store variasjoner i stigning, men dette er  ofte umulig. Man kan 
imidlertid beregne hvilket alternativ som er mest miljøvennelig og forskjellen  
mellom alternativer i utslippskostnader over tid i en nåtidsberegning for å danne 
sammenligningsgrunnlaget mellom alternativene. Nåtidsberegning av utslipp 
gjennom analyseperioden er vesentlige og kan beløpe seg til hundretusener av 
kroner per alternativ. 

 Planprogrammet 6.5.8 Klimagasser: 

 -Det skal utføres overordnede beregninger av klimagassutslipp--- 

 AB-S har tilnærmet jamn stigning fra Mandalselva til Dåletjønna. Derfra er det 
ca. 60 meter fall mot Holte og igjen stigning mot knutepunkt med AB-M og N. 
AB-M og AB-N har mer jevn stigning mot knutepunktet. Seksti (60)  ekstra 
høydemeter kan utgjøre utslipp av mange tonn CO 2  ekvivalent-enheter over tid 
basert på trafikktetthet. 

Statens Vegvesen viste ved forrige KU at der ikke var forståelse eller kunnskap 
om utslipp ved stigning, selv om deres håndbøker har tabeller for utregning. 
Vegvesenet svarte på vår anmodning om beregninger at dette skulle gjøres 
senere (etter at veien ble bygget??). Planprogrammet 1.4.2 Effektmål, viser et 
mål om 75% reduksjon i klimagassutslipp.  

V712, 5.8.2 Presentasjon av klimagassutslipp i konsekvensanalysen, 

 «--Det er derfor svært viktig å tydeliggjøre endring i utslippene av 
 klimagasser i ulike alternativer, både i samfunnsøkonomiske beregninger 
 og i form av endringer i fysiske utslipp i tonn». 



Det er påkrevet at Nye Veier i Planprogrammet og KU gjør de nødvendige 
sammenligninger av alternativer basert på utslipp ved stigning og lengde på 
alternativet.  

 

«SMOGPROBLEMER»  

Fra siste konsekvensutredning under Temarapport Luftforurensing; 4.2 
Influensområde, sitert: 

I beregninger av luftkvalitet har det vært nødvendig å definere et område som 
strekker seg vesentlig utover influensområdet som er definert for trafikk. 
Grunnen til dette er at lokale metrologiske forhold og topografi har stor 
betydning for hvordan luftforurensning spres. 

En omfattende studie av luftforurensing ble foretatt, og den påviste at Holtegryta 
ble forurenset av alle veilinje-alternativene som ble konsekvensutredet. Dette 
vises tydelig på kartutskriftene vedlagt studien. I nåværende AB-S vil 
Sjøllingstad også bli sterkere berørt. Lokal erfaring viser at der blir liggende et 
«lokk» av røyk/tåke over dalen når der er et svakt drag fra SV til NV når det 
brennes lauv/kvist i dalen. Så inversjon med oppsamling av helseskadelige 
gasser er bevislig en sannsynlighet i Holtegryta og Sjøllingstad. Hesland 
Grendeutval forlanger derfor det foretas en grundig luftkvalitetsanalyse for 
Holtegryta og Sjøllingstad. Det gjøres oppmerksom på at Mandal kommunes 
Aktivitetssenter vil bli liggende en kort avstand fra linje AB-S og blir sterkt 
berørt.  

 

RASERING AV BOLIGER OG GARDSBRUK. 

Man antar at 22 boliger og småbruk, samt store arealer av høy-bonitet skog blir 
rasert ved AB-S veglinje. Et rimelig anslag av kostnader for expropriasjon er ca 
7 millioner kroner per enhet; tilnærmet 150 millioner kroner. 
Ekspropriasjonskostnader antas å bli adskillig mindre for AB-M og AB-N. Disse 
er er elementer som må medtas under prissatte kostnader i konsekvensanalysen 
for å få sammenlignbare alternativer ifølge Plan og Bygningsloven. 

 

JORDBRUK. 

 Mandal Kommunes Planutvalg har i merknad til planprogram lagt vekt på at 
jordbruksland ikke skal nedbygges, at jorbruksland skal erstattes annet sted. Fra 
Dåletjønna til Sjøllingstad er der ingen plass og muligheter for å erstatte 



jordbruksland fordi alt mulig areal er allerede dyrket. Steinete, bratt og skrinn 
jord er allerede brukt som beitemark. Vi regner med at det vil raseres mer 
matjord i AB-S alternativet og der vil også elimineres mer høy bonitet skog. 

 

NATUR. Vi vil også informere at der er sett Hubro i området rundt 
Holtebakken.  Slettsnok er gjentatte ganger observert i samme område. Begge 
disse artene er, såvidt vi vet, rødlistet. Dette bør undersøkes av fagfolk. Vi stiller 
gjerne våre lokale observatører til rådighet for å verifisere deres dokumentasjon. 

SILINGSRAPPORT, merknad: Rapporten nevner at AB-M har et 
masseoverskudd på 4 millioner kubikk. Dette viser tydelig at Nye 
Veier/SWECO  har dedikert svært lite tid på linjeføring, og at AB-M ved små 
modifikasjoner blir adskillig rimeligere enn silingsrapporten antyder. Vi er fullt 
klar over at en kombinasjon av AB-M og N vil utgjøre den optimale linje. Ved 
mer dedikert tid for linjeføring kan alle alternativer i større grad unngå rasering 
av boliger, gardsbruk og dyrket mark. 

Vi går ut fra at Nyer Veier foretar en grundig gjennomgåelse av alle merknader 
til Planprogrammet, og at alle avgjørelser blir detaljert og godt begrunnet. Vi 
står gjerne til tjeneste med ytterlig informasjon hvis det ønskes. 

 

Fredag 5.10.2018 

Hesland Grendeutvalg 

Helge Lien, konsulent 

helgelien@aol.com 

for komite E39 

Heslandsveien 372, 4517 Mandal 

38 26 78 60 
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From: Olaf Døble
To: E39ML@sweco.no
Subject: Innspill til planarbeid for å avklare korridor for framtidig E39 mellom Mandal og Lyngdal øst på strekningen

fra Mandalskrysset til Herdal
Date: 9. oktober 2018 22:13:38

Korridor D-E syd med tunnel igjennom Eikeråsheia/Goggeråsen er å foretrekke av
følgende grunner:
1-Benytter område fra Lenefjorden/Haddeland til turer (gå og løpeturer) inn til Gåseland
og Døble. Dette er et fint terreng, en lang fjellrygg hvor det er lett å bevege seg,
løpe/gå.  Korridor midt og nord vil kutte område og hindre ferdsel, gi støy, ta vekk de
kvalitetene som dette natur og landsskapsområde har, område vil bli delt og ødelagt.
2- Område ved Haugdalsvatnet og Storevatnet er et unikt landskapsområde, vannskille
mellom nord og sør, et uberørt og unikt fjellområde i Lyngdal- og Lindesnes kommune.
3-«Korridor D-E syd» holder motorveien lenger borte fra det statlige friluftsområdet på
Gåseland.
4- Tunnel vil fungere som en naturlig viltovergang.

Olaf Døble
tlf 913 57634

 



  
  

Number: 18
Id: c2ceadf0-d0ab-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-15, 18:54:36, UTC
E-mail: olaf.doble@lyse.net
Navn: Olaf Døble
alder: 59
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (83769, 1014352)
Agrees: 1
Popularity: 1

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
Korridor D-E syd med tunnel igjennom Eikeråsheia
er å foretrekke av følgende grunner:
1-Benytter område fra Lenefjorden/Haddeland til
turer (gå og løpeturer) inn til Gåseland og Døble.
Dette er et fint terreng, en lang fjellrygg hvor det er
lett å bevege seg, løpe/gå.  Korridor midt og nord vil
kutte område og hindre ferdsel, gi støy, ta vekk de
kvalitetene som dette natur og landskapsområde har,
område vil bli delt og ødelagt.
2- Område ved Haugdalsvatnet og Storevatnet er et
unikt landskapsområde, vannskille mellom nord og
sør, et uberørt og unikt fjellområde i Lyngdal- og
Lindesnes kommune.
3-«Korridor D-E syd» holder motorveien lenger
borte fra det statlige friluftsområdet på Gåseland.
4- Tunnel vil fungere som en naturlig viltovergang.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 19
Id: 69cab7a0-d0ae-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-15, 19:13:35, UTC
E-mail: olaf.doble@lyse.net
Navn: Olaf Døble
alder: 59
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (83621, 1014327)
Agrees: 2
Popularity: 2

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
Korridor C-D syd med tunnel igjennom Eikeråsheia
er å foretrekke av følgende grunner:
1-Benytter område fra Lenefjorden/Haddeland til
turer (gå og løpeturer) inn til Gåseland og Døble.
Dette er et fint terreng, en lang fjellrygg hvor det er
lett å bevege seg, løpe/gå.  Korridor midt og nord vil
kutte område og hindre ferdsel, gi støy, ta vekk de
kvalitetene som dette natur og landskapsområde har,
område vil bli delt og ødelagt.
2- Område ved Haugdalsvatnet og Storevatnet er et
unikt landskapsområde, vannskille mellom nord og
sør, et uberørt og unikt fjellområde i Lyngdal- og
Lindesnes kommune.
3-«Korridor C-D syd» holder motorveien lenger
borte fra det statlige friluftsområdet på Gåseland.
4- Tunnel vil fungere som en naturlig viltovergang.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 17
Id: 8e174ed0-ccb1-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-10, 17:25:59, UTC
E-mail: steihadd@online.no
Navn: Steinar Haddeland
alder: 47
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (83562, 1014501)
Agrees: 1
Popularity: 1

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
Tunnelløsning vil absolutt være det beste her,
korridor c-d midt er veldig ødeleggende for urørt/
båndlagt natur i dette området.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



From: Eli Anne Sjølingstad
To: E39ML@sweco.no
Subject: E39mandal-lyngdal.no
Date: 17. oktober 2018 13:04:59

Jeg viser til samtaler i går 16.10.18 på Vigeland rådhus.
Her er mine merknader:
 

Kartet deres er veldig vanskelig å tyde og orientere seg på, mye p.g.a. manglende
stedsnavn. For eksempel er Sjølingstad ikke nevnt.

 

På den sydlige traseen vil det forsvinne to viktige badeplasser. Den ene er
Tredalsstemmen som ligger på den opptegnede tilslutningsveien.

        Den andre er i Stuvannet nær Romedal. Den er nylig opparbeidet av Sjølingstad 
        og omegn velforening.      
 

Den sydlige traseen vil også gå tvers igjennom, og ødelegge den mye brukte og
naturskjønne turstien rundt Romedalsvannene. Her finnes også flere turstier i
området - så som til Gullring/Kongesteinen på Vrå og den gamle Kongevegen. 
Tilslutningsveien fra Blørstad mot Tredal synes unødvendig og overflødig.
Hvorfor rasere flere bygdelag med tilhørende vakre naturområder? Og hvem skulle
i så fall bruke den? Det er helt sikkert ikke lokalbefolkningen.
Det som det er behov for, er en tilslutningsvei vest for Vigeland. Der er ny veg
mot Lindesnes og hjørnesteinsbedriften GE Healthcare under planlegging. En
tilslutningsvei her vil være nyttig for alle parter.

Etter min mening er den opprinnelig vedtatte veitrassé absolutt den beste. 

Mvh Eli Anne Sjølingstad. 
 
 
 
 
 

 

 



From: Håkon Lohne
To: Øen, Sara Maria Sabelstrøm; Halvorsen, Anja Husa
Cc: Hollingsholm, Karl Arne
Subject: VS: merknad e39mandal-lyngdal.no
Date: 25. oktober 2018 10:48:54

Innspill fra Eli Anne Sjølingstad
 
 

Fra: Eli Anne Sjølingstad [mailto:jegse@online.no] 
Sendt: onsdag 24. oktober 2018 20:38
Til: Post <post@nyeveier.no>
Emne: merknad e39mandal-lyngdal.no
 
Angående tilslutningsveg på Trædal, vil den medføre at all tungtrafikk til
hjørnesteinsbedriften GE Healthcare vil passere Vigeland. Med en tilslutningsveg på f.
eks. Udland, vil denne trafikken ikke berøre Vigeland overhode. 
Angående arkeologiske utgravninger, bør også Romedals Øygard vest for Utjordsvannet
undersøkes. 
Mvh Eli Anne Sjølingstad

 

 
Denne e-postsendingen (inkludert vedlegg) er kun ment for adressaten og kan inneholde
konfidensiell informasjon. Har du mottatt e-posten ved en feil, vær vennlig å ta kontakt
med oss så raskt som mulig og merk at enhver tilgjengeliggjøring, kopiering og
distribusjon av konfidensiell informasjon ikke er tillatt.
Denne e-postsendingen (inkludert vedlegg) er kun ment for adressaten og kan inneholde
konfidensiell informasjon. Har du mottatt e-posten ved en feil, vær vennlig å ta kontakt med oss
så raskt som mulig og merk at enhver tilgjengeliggjøring, kopiering og distribusjon av
konfidensiell informasjon ikke er tillatt.
Denne e-postsendingen (inkludert vedlegg) er kun ment for adressaten og kan inneholde
konfidensiell informasjon. Har du mottatt e-posten ved en feil, vær vennlig å ta kontakt
med oss så raskt som mulig og merk at enhver tilgjengeliggjøring, kopiering og
distribusjon av konfidensiell informasjon ikke er tillatt.



  
  

  
  

Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår

Number: 20
Id: a1515060-d308-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-18, 19:04:25, UTC
E-mail: kaare.hjorth@gmail.com
Navn: Kaare Hjorth
alder: 67
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (100909, 1008307)
Agrees: 4
Popularity: 4

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Gjelder strekningen fra Soteland til Skofteland.
Legge hele eller deler av strekningen i tunnel.  Det er
ca 10 km i rett linje over her. Med tunnel unngår man
mange problemer. Bebyggelse, drikkevann, stiginger
på deler av strekningen, viltoverganger,
snøproblemer, høyde på bro over Audna etc.
Søgne har fått en lang miljøtunnel. Det bør bære
mulig  for Mandal/Lindesnes også å få funnel som
løser mange utfordringer.

Organisasjon:
Privat innspill

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 22
Id: 768a1ff0-d525-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-21, 11:35:51, UTC
E-mail: elisabeth@royland.nu
Navn: Elisabeth Røyland
alder: 13
kjønn: kvinne
Published: true
Coordinate: (96100, 1009624)
Agrees: 86
Popularity: 129

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
De inntegnede veiene er viktige turstier for trening
og rekreasjon for barn og unge (og voksne) i
nærområdene. Det er svært viktig for barn og unge
sin helse at nærområdene tilby gode muligheter for
trening og rekreasjon. De inntegnede veiene/stiene er
mye benyttet av barn og unge, både til fots, på sykkel
og til hest. A-B nord vil ødelegge storparten av disse
stiene, og gjøre at barn og unge i nærområdet får
sterkt reduserte muligheter for trening og rekreasjon.
Nytt nett med turveier må opparbeides og
vedlikeholdes av Nye Veier som kompensasjon for
de veier og stier som ødelegges ved etablering av ny
E39.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 23
Id: 865e2330-d526-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-21, 11:43:27, UTC
E-mail: elisabeth@royland.nu
Navn: Elisabeth Røyland
alder: 13
kjønn: kvinne
Published: true
Coordinate: (94645, 1009576)
Agrees: 85
Popularity: 132

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
De merkede områdene er viktige områder hvor barn
og unge tilbringer tid til lek og moro fordi
naturforholdene legger til rette for det, og enkelte
steder som gjennom årtier er tilrettelagt og forbedret
av grunneiere, med benker, lekeapparater, nærhet til
vann, etc. Nye tilsvarende områder må opparbeides
og vedlikeholdes av Nye Veier som kompensasjon
for de veier og stier som ødelegges ved etablering av
ny E39.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



Number: 21
Id: dbbcd4b0-d522-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-21, 11:17:12, UTC
E-mail: jangunnar@royland.nu
Navn: Jan Gunnar Røyland
alder: 42
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (97443, 1008661)
Agrees: 112
Popularity: 155

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
Lokale metrologiske forhold gjør at det langs
sørlandskysten ofte kommer store mengder snø nå
kort tid, og at mye av vinteren har forhold som
krever brøyting/salting/strøing (null-føre). Erfaring
med eksisterende E39 har vist at vogntog, og særlig
utenlandske vogntog, får store problemer og skaper
full stopp i trafikken gjentatte ganger hver eneste
vinter på de steder hvor stigningen er betydelig.
Blant de mest kjente stedene hvor det blir problemer
er Vatnebakken, Trysfjorden (særlig vestsiden) og
Fardalen (den nye biten som var tenkt bli en del av
nye E39 tidligere). Fardalsbakken her en stigning på
kun ca 4.5%, men gir likevel problemer. Når man
tenker 20 år frem i tid kan det forventes en betydelig
økning av utenlandske vogntog, basert på den
veldige økningen som har funnet sted de siste 20 år.
For å håndtere dette må ny vei lages med mindre enn
4% stigning, og dersom ikke det går så må det lages
avkjørsler og oppstillingsplasser/kjettingplasser i
bunn og topp av bakker med stigning på 4% eller
mer, slik at politiet kan gi midlertidige kjøreforbud
for de vogntog som ikke er egnet for veien under
gitte metrologiske forhold.
Korridor A-B nord og A-B midt (Mandalselva til
grense Lindesnes) vil ha betydelig større stigning enn
sydligste alternativ.
I tillegg er det mye mer snø høyere opp og lenger
inne i landet enn nærmere kysten. Sist vinter lå det
over 1 meter snø i terrenget ved Møglandsvannet
mens det var bart i Mandal by. Det er altså også
betydelig større brøytebehov når veien legges høyere
i terrenget og lenger inn i landet.
Den siste faktoren som bidrar til å gjøre
kjøreforholdene dårligere om veien legges høyere
opp og lenger inn i landet er at den blir mye mer
utsatt for vind og snøføyk som følge av vind. I de
periodene hvor det snør blåser det som regel kraftig
vind fra øst. Snøen oppe ved Møglandsvannet faller
da som tørr snø og føyker igjen veier lenge etter at
det har sluttet å snø. Den samme snøen kommer ofte
som kram snø nærmere Mandal, og den kramme
snøen føyker ikke igjen veien på samme måte som
tørr snø.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.



  
  

Number: 24
Id: e69443b0-d526-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-21, 11:46:08, UTC
E-mail: jangunnar@royland.nu
Navn: Jan Gunnar Røyland
alder: 42
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (99036, 1008158)
Agrees: 95
Popularity: 123

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
Stigning på vei og forbruk: Det finnes flere analyser
på drivstofforbruk og utslipp fra trafikk som
funksjon av stigning på vei, foreksempel
korreksjonsfaktorer fra EU prosjektet ARTEMIS. En
noe lenger men slakere vei vil kunne gi betydelige
besparelser i drivstofforbruk og utslipp. De to
nordligste veialternativene for strekning A-B vil ha
betydelig større stigning fra Mandalselva og vestover
enn det sydligste alternativet.
For å gi troverdighet til de beregninger Nye Veier
(eller deres konsulenter) utfører om de forskjellige
traseene må underlagsdata for beregningsmodellene
(tilsvarende korreksjonsfaktorer fra ARTEMIS) for
forbruk og utslipp, samt resultatene fra beregningen
gjøres offentlig tilgjengelig før beslutning om valg
av trasè kan gjøres.

Legg til fil
Her kan du laste opp vedlegg til innspillet ditt som
PDF eller i bildeformat.
Sintef rapport om stigning på vei
a12055_sluttrapport_09.pdf

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 25
Id: 6b89adc0-d6e5-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-23, 17:02:27, UTC
E-mail: jangunnar@royland.nu
Navn: Jan Gunnar Røyland
alder: 42
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (93072, 1009766)
Agrees: 111
Popularity: 128

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
Start og sluttpunkt for sammenlignede traseer må
være like: Fra silingsraport «Silingsrapport til
planprogrammet for E39 Mandal – Lyngda,
Utarbeidet av Sweco Norge AS, den 22.08.2018 ». I
de viste trasealternativene for A-B så er B-punktene
på forskjellige steder. Det gjør at A-B nord blir
kunstig mye kortere enn særlig A-B syd. Dette gjør
naturlig nok stort utslag på beregnede kostnader og
drivstofforbruk/utlipp, og A-B nord blir kunstig
rimelig/gunstig sammenlignet spesielt med A-B syd.
Det bør være en selvfølge at sammenligningen blir
riktig når det bokstavelig talt gjøres veivalg som får
så store konsekvenser og så lang varighet som en ny
vei gjør.

Legg til fil
Her kan du laste opp vedlegg til innspillet ditt som
PDF eller i bildeformat.
Trase A-B.pdf

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



From: Øystein Steinsvåg
To: Håkon Lohne
Cc: Rådmund Steinsvåg; Naturvernforbundet; HaraldØyslebø; Erling Steinsvåg; Liv Steinsvåg; Ole Alexander 

Askeland Jensen; Einar Myrseth
Subject: Fwd: Forskere har for første gang funnet mikroplast i mennesker
Date: 24. oktober 2018 10:32:17

Hei.
Takk for et godt møte i Bystyresalen. Det er prisverdig at vi lever i en tid og i et land hvor 
slike møter er mulig.

Vi har alltid levd og vil alltid leve i en etterpåklokskapens tid.

Medisinske sannheter hadde tidligere en 5 års holdbarhet. Nå er den ofte kortere.
Føre var prinsippet er viktigere enn noen gang.

Det vil alltid være vinnere og tapere i forbindelse med et veiprosjekt. 

Med vennlig hilsen

Øystein Steinsvåg
oystein.steinsvag@gmail.com

Videresendt melding:

Fra: Einar Myrseth <einar.myrseth@online.no>
Emne: Forskere har for første gang funnet mikroplast i mennesker
Dato: 24. oktober 2018 00:25:31 CEST
Til: Ã˜ystein SteinsvÃ¥g <oystein.steinsvag@gmail.com>, Gunnar 
Ervik <gunnar.o.ervik@gmail.com>, Fredriksen Thorbjørn 
<torbjorn.fredriksen@online.no>

Forskere har for første gang funnet mikroplast i mennesker

Østerrikske forskere med oppsiktsvekkende funn. Studien tyder på at 
mikroplast har funnet veien inn i næringskjeden vår.

Les mer: https://www.nrk.no/hordaland/1.14260716

Denne e-postsendingen (inkludert vedlegg) er kun ment for adressaten og kan inneholde 
konfidensiell informasjon. Har du mottatt e-posten ved en feil, vær vennlig å ta kontakt 
med oss så raskt som mulig og merk at enhver tilgjengeliggjøring, kopiering og 
distribusjon av konfidensiell informasjon ikke er tillatt.





  
  

  
  

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår

Number: 29
Id: 7ddc9640-d9b0-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-27, 06:21:08, UTC
E-mail: lill.tony.ramvik@mandal.kommune.no
Navn: Lill Tony Larsen Ramvik
alder: 59
kjønn: kvinne
Published: true
Coordinate: (93665, 1006007)

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
Bevare og verne Gamle Postveien, Sørlandske
hovedvei. Bare få kilometer igjen av denne historiske
veien. Den begynner ved Torp og ender ved
Frostestad.
Ta hensyn til barn og unges helse ved og unngå
avkjørsel på Tredal. Da vil det bli mindre utslipp
forbi disse skolene. Ikke nødvendig med mer enn 1
avkjørsel til Vigeland. Denne bør planlegges på
Udland av hensyn til en ny fremtidig vei til Health
Care fabrikken i Spangereid. Da vil man også få bort
farlig transport gjennom Vigeland sentrum. Viktig å
tenke langsiktig selv om det ikke tas høyde for ny vei
dit i denne omgang.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 28
Id: 97d07c80-d9ae-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-27, 06:07:32, UTC
E-mail: rulian@online.no
Navn: Salve Rune Lian
alder: 63
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (90072, 1007773)

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
Det er viktig å merke Gamle Sørlandske hovedvei,
Postveien som verneverdig. Den ble planlagt av
danskekongen og bygd da Norge var en del av
Danmark. Ved Fasselandsvannet er det en liten bit av
den godt bevart. Derfor er det viktig at det ikke blir
avkjørsel på Tredal .
En annen grunn til at det ikke bør blir avkjørsel der
er barne- og ungdomsskolene.  Av hensyn barn og
unges helse så vil en avkjørsel på Udland redusere
svevestøv og utslipp foran skolene.
Nye Veier er opptatt av HMS, så her vil kun 1
avkjørsel til Vigeland med plassering på Udland
kunne ivareta nettopp dette. I tillegg vil en slik
plassering i fremtiden kunne kombineres med ny vei
til Spangereid.

NB! Ikke mulig å tegne linjer og område i kartet.
Skjerm svart.

Mvh Salve Rune Lian

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



From: Alf Egil Aspvik
To: E39ML@sweco.no
Subject: Innspill E39 Mandal -Lyngdal Øst
Date: 28. oktober 2018 16:58:55

Sweco Norge as / Sara Øen
Boks 80 Skøyen
0212 Oslo

Alf Egil Aspvik
Audnedalsveien 182
4520 Lindesnes

Innspill til Nye veier E39

De nye endringer som foreligger på Skofteland for veldig stor konsekvens for meg og andre
som jakter.
Jeg har hatt jakta på Naudemyra og omeng i 30 år,(Ragnhild Dales eiendom)

Dette er ett utrolig flott område for hjortevilt og stort mangfold av små vilt og hekking av
rovfugler , pga uberørt gammal skog , som er utrolig
viktig å bevare for mangfoldet i naturen.

Bygges det bro i stedet for den tiltenkte steinfyllinga , vil det bli mye mindre skade på natur
og miljø.

Samtidig  er det jo veldig rart at den første trasen som godkjent ,at dere ikke går for den,da
veldig mye skulle legges i tunnel,som igjen bevarer natur og miljø.

Mvh

Alf Egil Aspvik



  
  

Number: 61
Id: 2fd60cc0-e076-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 21:11:24, UTC
E-mail: rolf-arne@live.no
Navn: Rolf Arne  Holte
alder: 37
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (87762, 1011846)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
På vegne av grunneiere i området Hovstøl og
Bakken. Hvorfor må e39 trasse legges over
Landåstjødna og Solhellerstemmen. Med tanke på at
speideren i Lindesnes har hytte i Solhellerstemmen.
og at området blir brukt til friluftsliv og turområde
for lokalbefolkningen,

Grunneierne i området har satt ut fisk i Landåstjødna,
som det blir fisket etter.

Organisasjon:
på vegne av grunneiere i området

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår













1

Beqiri, Venera

Fra: Bendixen, Jarl-Ivar <jabe6@vaf.no>
Sendt: 29. oktober 2018 10:35
Til: E39ML@sweco.no
Emne: innspill på det anbefalte planområdet  «E39 Mandal-Lyngdal øst».
Vedlegg: Innspill til planområdet.docx

Hei, sender med dette et innspill til planområdet som berører oss.

Ønsker en kvittering for mottatt innspill.

Med vennlig hilsen Jarl-Ivar Bendixen



Sweco Norge AS 

v/Sara Øen 

Boks 80 Skøyen 

0212 Oslo          29.10.18 

 

Jarl-Ivar Bendixen  

Audnedalsveien 289 

4520 Lindesnes 

 

Innspill til planarbeidet for ny "E39 Mandal-Lyngdal øst."  
Som grunneier og nær nabo til planområdet for ny E39 Mandal-Lyngdal øst ønsker jeg å komme med 

noen innspill til planområdet. Denne henvendelsen gjelder i hovedsak "Ikke-prisgitte konsekvenser" 

som vil påvirke og gi oss som bor i området store reduksjoner i levevilkår.  

Området for denne henvendelsen gjelder en stor fylling som er skissert gjennom landskapet på 

Skofteland, (referer til vedlagt bilde nr1.)  Fyllingen måler ca. 60 høydemeter over dagens terreng, og 

en bredde på flere hundre meter. Denne fyllingen er et enormt naturinngrep som vil bli godt synlig 

og dominerende i landskapsbilde. Et slik inngrep gjennom dalføret bak boligene på Skofteland vil 

påvirke oss på mange måter.  

• Naturmangfold: Det økologiske landskapet leverer intakte økosystemer tjenester som rent 

vann og ren luft, de binder CO2, sikrer pollinering av planter, resirkulerer næringsstoffer, og 

mye mer. Disse tjenestene tar vi kanskje som en selvfølge, til tross for at de er helt 

livsnødvendige for livet på jorda. Verdien av naturens økosystemtjenester er stor for oss som 

bor i området.  

Nesten hver natt hører vi som lokalbefolkning Ugler som uler. Lyden indikerer ugle av typen 

"Hubro" i nærmiljøet.  

En fylling som beskrevet vil stoppe det naturlige tilsiget av luft gjennom dalføret å skape 

negative klimaendringer for nærmiljøet. Luftstrømmen som kommer gjennom dette dalføret 

blir stoppet ved å bygge en fylling, da den vil fungere som en demning. Dette er et stort 

inngrep i et landskap som er lite påvirket pr. dags dato.  

• Naturresurser: Produksjonslandskapet som det har blitt høstet av i generasjoner vil bli 

undergravd av den voldsomme fyllingen, muligheten for å oppholde drift av viktig matjord 

forsvinner med fyllingen som vil dekke til resursene.  

Vannforsyning til grunneiere i hele området er hentet fra naturlig grunnvann gjennom 

brønner. Avrenninger fra en slik fylling vil påvirke nærområdets drikkevann. I tillegg så ligger 

det en privat vannledning gjennom området, langs store deler av den kulturminneregistrerte 

veien, som forsyner fire av grunneierne med vann gjennom store deler av året. Våre 

vannressurser er hentet fra området rundt denne fyllingen.  

• Kulturarv: det kulturhistoriske landskapet som her består av dyrket mark, blandet skog og en 

flott vei som er opprettholdt gjennom bruk gir oss som bor i nærområdet og tilreisende et 

grunnlag for identitet og rotfeste. Veien som går gjennom området er og har vært viktig for 

ferdsel, samferdsel og kommunikasjon. Veien er registrert som et kulturminne, med 

kulturminne ID 191260.  



• Friluftsliv /by- og bygdeliv: Landskapet slik folk oppfatter det og bruker det vil bli påvirket av 

denne fyllingen som er skissert. Veien som går gjennom området ble bygget i 1874 og var i 

bruk frem til 1953. Nå er den et viktig ledd i folkehelsa hvor den blir benyttet til alle årstider 

for mosjonister og enkel tilkomst til friluftsliv. Veien egner seg særdeles godt for fottur og 

terrengsykling. Veien er registrert på WWW.UT.NO som "Gamle Skoftelandskleivene, 

Lindesnes", som en fin tur for hele familien, og er mye brukt av turister. Det er mye hjortevilt 

i området å jaktlag som bruker dette området vil bli preget. Fyllingen vil skape en barriere for 

vilt og friluftsliv. Veien er en sammenhengende ferdselsforbindelse som brukes til friluftsliv 

og by/bygdeliv og er svært verdifull for lokalbefolkning i området. 

• Audnaelva er et viktig lakseførende vassdrag. Bekken som slynger seg gjennom Skofteland og 

oppover mot denne fyllingen er en viktig gytebekk for fisk fra Audnaelva. Frykten for 

avrenninger fra masser som er planlagt brukt i en slik fylling er stor. Dette er avrenninger 

som vil havne i gytebekken og påvirke vannkvaliteten. 

• Prosjektet ber om innspill fra barn og unge, noe som er meget viktig. De senere årene har det 

blitt flere barnefamilier som har etablert seg på Skofteland. Blant beboere her på Skofteland 

så er over 50% å regne som barn og unge. Barn og unge benytter seg av naturen og området 

til å utfolde seg aktivt. Antall barn er også viktig sett i sammenheng med byggeperiode for ny 

vei, da den gamle veien gjennom bygda er skolevei uten lys og sykkelsti. Barn og unge, samt 

lokalbefolkningen langs fylkesveien må ivaretas og sikres mot økt tungtrafikk gjennom en 

byggeperiode som vil gå over flere år. 

 

Fyllingen som er skissert vil som sagt skape store utfordringer for et lite men livlig bygdemiljø. 

Skoftedalen og "Naudemyra" representerer noe verdifullt, samt skaper trivsel for 

lokalbefolkningen der den ligger nærmest urørt i dag. Naturen og friheten til å spasere ut i 

utmarken som ligger så tett på oss kan ikke erstattes av helsestudio og aktivitet i arrangerte 

former. Intakt natur med et rikt mangfold er kort sagt den beste livsforsikringen vi kan gi oss selv 

og våre etterkommere.   

Som alternativ til denne fyllingen så har det tidligere vært vist bilder i media med bro over denne 

strekningen. (Refererer til vedlagt bilde nr2). En bro vil påvirke naturen og lokalbefolkningen på 

en helt annen måte. Området vil fortsatt være tilgjengelig for allmenheten, hjortevilt og 

naturressurser kan forvaltes videre og bruken av området til rekreasjon og mosjon vil fortsatt 

være fult mulig. En bro vil heller ikke skade eller stoppe det naturlige tilsiget av luft gjennom 

dalføret.  

Alternativet med fylling ser vi på som kun et påfunn for å lage et alternativ som er billig, uten 

tanke på ettervirkninger for miljøet rundt. Fyllingen har bidratt til at silingsprosessen med å 

redusere antall alternative korridorer har blitt effektiv. Dette har medført at alternativ om 

korridor syd, over Nylund-Roland har falt utenfor planområdet. Silingsfasen ser kun på antatte 

konsekvenser for "ikke prisgitte konsekvenser" i områder. En fylling av en slik karakter og 

størrelse får store konsekvenser for lokalbefolkningen og samfunnet som skal leve rundt den.  

I tillegg til denne fyllingen som er mye omtalt i dette innspillet så gjør den skisserte veikorridoren 

i denne områdeplanen generelt stort inngrep på urørt natur i område i øst og vest for Skofteland. 

Dette er negativ påvirkning for oss som lokalbefolkning, men også for en hel kommune som er 

avhengig av sine naturressurser.   

Med vennlig hilsen: Maren 6år, Eskil og Marius 4,5år, Gloria og Jarl-Ivar Bendixen 



Vedlegg 

Bilde nr:1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde nr:2 

 



Number: 36
Id: d38f6c30-db62-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-29, 10:10:13, UTC
E-mail: jabe6@vaf.no
Navn: Jarl-Ivar Bendixen
alder: 34
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (91317, 1012125)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Fyllingen som er skissert i dette området får store
negative konsekvenser for lokalbefolkning. Slike
store naturinngrep kan unngås ved bruk av bro.
Fyllingen vil fungere som en demning og barrière for
friluftsliv og forvaltning av området som  blir
tilgjengelig gjennom dette dalføret.

Legg til fil
Her kan du laste opp vedlegg til innspillet ditt som
PDF eller i bildeformat.
44571468_1842866965827998_1469458163370557
44_n.jpg
(Image attachments are included at the end of the
suggestion)

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  
Number: 35
Id: 119a1a30-db62-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-29, 10:04:48, UTC
E-mail: jabe6@vaf.no
Navn: Jarl-Ivar Bendixen
alder: 34
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (91198, 1011935)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Viktig infrastruktur for mosjonister og
terrengsykling.  Tilkomst vei for  arbeid med
vannkilder, skog- og naturbruk og friluftsaktiviteter.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

  
  

Number: 34
Id: 6347a330-db61-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-29, 09:59:55, UTC
E-mail: jabe6@vaf.no
Navn: Jarl-Ivar Bendixen
alder: 34
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (90945, 1011738)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Viktig gytebekk for fisk som kommer opp
Audnaelven.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår
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Iversen, Åslaug

Fra: Jan Henrik Rosland <jrjanbritt@gmail.com>
Sendt: 29. oktober 2018 21:58
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Kommentarer til nordre trase fra Mandalselva til Hageland
Vedlegg: Til Nye veier _okt18.docx; Gammel ferdselsvei.docx

Vedlegger innspill i brevs form med inntegning i kart.

Stiller også spørsmål med Swekos beregning av stigningsgrad fra Mandalselva til Bjerland/Hageland.
Stigning på maks 4,5% virker veldig teoretisk på denne 3 km lange strekning og forutsetter at terrenget kan jevnes
100% ut med jevn stignigsgrad på  hele strekningen. Jeg kjenner det aktuelle terrenget meget godt, og vet at det må
svært store og kostbare inngripen til for å rette ut terrenget på en slik måte. Det vil få langt større konsekvenser for
nærmiljøet i Haddelandsbygda enn det kan synes på en todimensjonal kartskisse. Dessuten vil det siste kravet fra
samferdselsdepartementet som ønsker mulighet for opp til 130 km fartsgrense nødvendigvis stille enda strengere
krav til maksimal stigningsgrad!
Jeg stiller derfor spørsmål ved om  nordre trase  er gjennomførbar med de beregninger som ligger til grunn!

Vennlig hilsen

Jan Henrik Rosland



Til Nye veier 

 

 Ad ny e-39 trase Mandal-  Lyngdal 

 

Nye veier har presentert de tre alternative traseene i prioritert rekkefølge basert på rent 

entreprenørmessige omkostnainger og utfordringer. 

Det er ikke tatt hensyn til verken kultur, historie eller miljø. 

Ad miljø: 

Det er kommet inn en rekke innspill på miljø, der rasering av Mandals drikekvannsforsyning er den 

mest alvorlige innvending til nordre og midtre trase. Det burde være vektig nok innvending til å legge 

disse trasevalg på is og vrake dem for alltid, da de miljømessige konsekvenser av å legge traseen over 

nedslagsfeltet til drikkevannet for kanskje mer enn 10000 innbygger i framtiden, vil være totalt 

uforutsigbare. Å risikere utslipp av miljøgifter som setter liv og helse på spill, kan ikke pris-settes.  

Å trumfe gjennom veitraseen, og foreslå at Mandal finner nye drikkevannskilder, er  et totalt 

meningsløst og kostnad inneffektivt tiltak, der totalregnestykket fort kan bli svært kostbart. 

 Ad Historie: 

Nordre trase er i all hovedsak lagt gjennom terreng av stor kulturhistorisk verdi. Det er allerede 

avdekket flere oldtidsfunnpå Bjerland og Hageland. Men dette er sannsynligvis bare en brøkdel av 

det som ennå ligger skjult i terrenget. 

Det går en gammel ferdeselvei fra Mandalselva like sør for Langeland, gjennom Urdalen, nedre og 

øvre Undal, via Laustøvollen, Djupedalen og Laustø til Stiland, Bjerland/Spetteland og Hageland som 

ble brukt som offentlig postvei fra midten på 1600 tallet, men sannsynligheten  er stor for at den er 

mer enn 1000 år gammel, gitt de utgravninger som allerede er gjort . Langs hele veien er det rester 

av gamle hustomter, trappetrinn og og steinsettinger, som kan skjule skatter av nasjonal historisk 

interesse. Jeg er også blitt fortalt at det skal ha eksistert en gammel offerplass på Stilandsmyra. 

Hvis Nye veier gjør alvor av å velge denne trase, og man godtar arkeologisk  stikkprøver her og der, 

kan eldgammel histore bli destruertog lagt under asfalt for all framtid. 

Ad bygdekultur: 

En 4 felts motorvei vil ikke bare ødelegge de tre-fire gårdseiendommene som blir lagt under asfalt, 

men de gjenværende boliger og eiendommer i øvre Haddelandsbygd vil få en umiddelbar nærhet til 

veinalegget som vil endre og skade det  opprinnelige boligmiljø for all framtid. 

De samfunnsmessige totalkostnadene tilsier derfor at  nordre trase ikke må velges 

Jan Henrik Rosland 

Ytre laustø, Haddelandsveien 275  



 

 

 

 

På Nye veiers nettside går det fram at det er kommet en ny alternativ korridor fra Mandalselva til 

Bjerland og videre over Vrå til Blørstad. 

Denne traseen tar etter det jeg kan se, svært lite hensyn til det nåværende kulturlandskap og raserer 

flere gårdsbruk i Haddelandsbygda. Blant annet går den tvers gjennom bebyggelsen i Ytre Laustø og 

Stiland, og tett opptil bebyggelsen på Kjær og øvre og nedre Undal. 

Som jordbruksbygd blir det også store inngripen i dyrket areal, der store deler av jordbruksarealet på 

Undal og Kjær blir affisert, og nærmest hele jordbruksarealet i Laustø og Stiland raseres. 

Det som undrer meg mest, er at de berørte parter ikke er varslet om dette, og  dernest om hvilke 

hensyn man velger å ta til eksisternde kulturlandskap og næring. 

Jeg er klar over at dette på kartet ser ut til å være det korteste alternativet, og dermed sannsynligvis 

det «billigste», men er det slike hensyn som skal veies tyngst i en slik prosess? 

Hvis det primære mål er å bygge kortest mulig trase, bør man helle åpne opp for  en hovedsaklig  

tunnellbaseert trase ennå lenger nord, slik som øst for Kristiansand. 

 

Mandal 30.august 2018 

 

Jan henrik Rosland 

 



 

Gammel ferdeselvei benyttet mye fram tii 1960 tallet 

Mulig gammel offerplass på Stilandsmyra 



  
  

Number: 37
Id: a1f67970-dbad-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-29, 19:05:42, UTC
E-mail: jhro@haraldsplass.no
Navn: Jan Henrik Rosland
alder: 63
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (96709, 1005861)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Vedlegger brev og kart med inntegning av gammel
ferdselsvei og mulig offerplass

Legg til fil
Her kan du laste opp vedlegg til innspillet ditt som
PDF eller i bildeformat.
Gammel ferdselsvei.docx

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 38
Id: 6bfc8710-dbb7-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-29, 20:15:47, UTC
E-mail: jhro@haraldsplass.no
Navn: Jan Henrik Rosland
alder: 63
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (98546, 1006537)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Vedr nordre trase fra Mandalselva  til Herdal.
Nye veier har prosjektert en nesten 3 km lang
snorrett stigning på 4,5 % fra Mandalselva til
Hageland.
Dette virker veldig teoretisk, og jeg stiller store
spørsmål ved om det er samsvar mellom teoretisk
beregning og hva man kan få til I det aktuelle
terrreng!
Å få til en så  jevn stigning I et svært kupert terreng
vil kreve svære inngripen I landskapet med store
skjæringer vekslende med  betydelig utfylling I
terrenget I mellom.
I praksis vil det matte gjøres noen kompromisser for
å få det til, ensbetydende med noe  varierende
stigning. Det forutsetter også svært høy og prangende
krysning over Mandalselva, for å kunne starte
stigningen så tidlig som mulig!
Hvis det  nå skal prosjekteres for hastigheter på 120-
130 km/t, vil det bety at stigningskravene også må
endres.
En slik rett veistrekning I dette terrrenget vil derfor
ikke bli regningssvarende.
Det er det resultatet Statens vegvesen I sin tid også
regnet seg fram til, og det er derfor underilg at Nye
veier klarer å trylle fram en annen konklusjon.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår







1

Iversen, Åslaug

Fra: Håkon Lohne <haakon.lohne@nyeveier.no>
Sendt: 30. oktober 2018 08:55
Til: Øen, Sara Maria Sabelstrøm
Kopi: Halvorsen, Anja Husa; Hollingsholm, Karl Arne; Andreassen, Pål; Vidar

Stormark
Emne: VS: Tilførselsvei Tredal innspill fra Øyvind Rolfsen
Vedlegg: 20181029_120917.jpg

Hei
Vedlagt ligger innspill til løsning på adkomstvei til Tredal

Jeg ber om at det blir behandlet som et innspill i saken.

Ber også om at løsningen blir tegnet ut og vurdert i silingsrapport for tilførselsveier.

Med vennlig hilsen

Håkon Lohne
Rådgiver planprosesser E39
+ 47 97 71 48 81
haakon.lohne@nyeveier.no

NyeVeier AS
Svanedamsveien 10
4621 Kristiansand
Norway
www.nyeveier.no

Denne e-postsendingen (inkludert vedlegg) er kun ment for adressaten og kan inneholde konfidensiell informasjon.
Har du mottatt e-posten ved en feil, vær vennlig å ta kontakt med oss så raskt som mulig og merk at enhver
tilgjengeliggjøring, kopiering og distribusjon av konfidensiell informasjon ikke er tillatt.
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Beqiri, Venera

Fra: OeYVIND BRAADLAND <oey-braa@online.no>
Sendt: 30. oktober 2018 14:36
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Kommentar til planarbeidet med ny E39 vest for Mandal

Vi viser til brev fra NyeVeier datert 2018-09-24.

Vår familie berøres sterkt av den nye veitraseen dersom den sydligste korridoren Stusvik-Soteland-
Skadberg-Lia-Holte skulle bli valgt. Vi er eiere av Gnr.62 bnr. 19, og vår sønn, Rune Braadland, er eier
av slektsgården på Holte, Gnr. 62 bnr 5.

Vi har flg. kommentarer til planarbeidet i forbindelse med nye E39 vest for Mandal:

· Den sydligste traseen berører svært mange eiendommer og forringer bomiljøet vesentlig både
på Stusvik, Soteland, ved Skadberg, i Lia og på Holte. Flere av eiendommene, særlig i Lia og på
Holte, må antakelig innløses. Flere som ikke vil bli innløst, vil likevel ligge så nærme den nye
veien at miljøbelastningene vil bli svært store. To gamle bygdesamfunn, Holte og Soteland, vil
bli sterkt forringet.

·
· Høydeforskjellen i terrenget vil nødvendiggjøre enorme fyllinger eller brokonstruksjoner

gjennom Heslandshola / Holte. Disse vil være svært dominerende i terrenget.
·
· Den midterste og i noen grad den nordligste traseen berører Omundsvann. Dette vannet gir

reservedrikkevann til kommunens hovedvannbasseng, Skadbergvann, ved at det pumpes vann
opp til Skadbergvann når det er påkrevd. I denne sammenheng er det viktig å framheve at det
er Møglandsvann som er Mandal kommunes store drikkevannsreservoar. Dette vannet er stort i
utstrekning og har et stort nedslagsfelt. Dersom det skulle være tvil om vannkvaliteten i
Omundsvann vil  bli skadelidende, er det fullt mulig at det lages en direkte vannledning fra
Møglandsvann og ned til Skadbergvann. Dermed unngår man fullstendig
forurensningsproblematikken tilknyttet byens drikkevann.

·
· Vi er kjent med at den sydligste traseen både er noe lenger pluss at den antakelig er dyrere å

bygge enn de andre traseene. Dette er argumenter som taler mot å velge sydligste trase. I
tillegg vet vi at de to nordligste traseene berører vesentlig færre gårder og hus enn den
sydligste.

Vår oppfordring til NyeVeier er at nordligste trase velges som framtidig E39.

Mandal 30. oktober 2018

Astrid og Øyvind Braadland



  
  

Number: 39
Id: 503c1390-dc7c-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-30, 19:45:11, UTC
E-mail: Ronnywarmbrodt@hotmail.com
Navn: Ronny Warmbrodt
alder: 38
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (91364, 1012146)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Dette området med veien opp Skoftedalen og til
Slettan er en meget mye benyttet strekning til
rekreasjon, friluftsliv, jogging vår, sommer og høst
og skigåing vinterstid. Jordene er flittig brukt av
rådyr og annet hjortevilt. Denne dalen og veien
igjennom den er eneste tilkomst til områdene
innforbi for lokalbefolkningen.
Bekken  gjennom området er en tilførselsbekk til
Bombekken som munner ut i Audnaelva. Bekken er
en flomutsatt bekk med hurtig endring i
vannføringen.

En fylling her er uheldig for dyreliv, lokal bruk av
området , værforhold i dalen og tilkomst for bruk. Da
denne veitraseen ble presentert var denne dalen
krysset med bro. En fylling vil utgjøre en stygg,
begrensende barriære som kun kan ses i
sammenheng med kostnader. Det er stor forskjell på
å få en bro  over området og få lukket hele dalen med
den fylling

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 40
Id: 915d1560-dc93-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-30, 22:31:39, UTC
E-mail: arnekleiven@gmail.com
Navn: arne kleiven
alder: 54
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (91797, 1008454)
Agrees: 1
Popularity: 1

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
tredal stemmen,en av kumunens mest brukte bade
plasser,god t fiskevann

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

  
  

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår

Number: 46
Id: de40ef70-df52-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-03, 10:26:04, UTC
E-mail: arnekleiven@gmail.com
Navn: Arne Kleiven
alder: 54
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (91742, 1008439)
Agrees: 1
Popularity: 1

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Merknader til tilførselsvei til Trædal.
Trædalsstemmen/Slottelona er en av de mest
populære badeplassene i kommunen og et bra
fiskevann. Den vil i tillegg komme i konflikt med
næringsbygg, kraftverk og rørledning til den. Ikke
minst  vil flere hus bli rammet, det være seg om man
mister det eller får varige plager med støy og
foruensning. Verdifull dyrka mark vil gå tapt.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 41
Id: 766fed80-dd02-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-31, 11:45:28, UTC
E-mail: litland.karl@gmail.com
Navn: karl arthur litlan
alder: 46
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (83001, 1015117)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
her må det lages, en undergang.slik at hytte
,fastboende og grunneier. kan komme ned  til
storevann.med bil.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 42
Id: 2addbd20-dd2a-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-31, 16:29:41, UTC
E-mail: litland.karl@gmail.com
Navn: karl arthur litland
alder: 46
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (82992, 1015117)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Her må det bygges undergang som er egnet for
kjøretøy, slik at blir fri tilgang til vann å utmark.
Da veien i dag bennytes av fastboende, grunneier,
turgåere å hyttefolk.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



Sweco Norge AS 

Boks 80 Skøyen 

0212 Oslo 

 

 

 

E39 Mandal – Lyngdal øst  

Merknader til oppstartsmelding om trasévalg fra berørte grunneiere  

 

Vi viser til tidligere muntlige og skriftlige innspill i prosessen til Nye Veier AS. 

Alle alternativer om trasévalg reduserer både tur- og jaktmuligheter samt drift av jord- og skogsbruk. 

Spesielt valg av midte trasé vil ha drastiske konsekvenser for oss som grunneiere:  

• Eldre og nyere hus på Romedal kan ikke bebos. Det blir ulevelig med støy og støv. 

• Drikkevannskilden til Mandal forringes ved å anlegge vei på fylling over Ommundsvatnet, 

samt at trasé legges i nedslagsfeltet til laks- og sjøørretsførende vassdrag. 

• Gytebekk sydvest i Ommundsvatnet blir avstengt. 

• Jordene, også de gamle som er nylig opparbeidet, kan ikke lenger brukes av beitedyr og til 

slått. 

• Romedal kan ikke lenger brukes i aktivitetsbasert næring av «Friluftsaktiviteter». 

• Mye brukte turstier kan ikke benyttes. Dette gjelder både merket tursti av Friluftsrådet i 

Mandal fra Romedal til Vrå, fra Romedal til Holstjønna og rundt Utjordsvatnet. 

• Hyppig brukt vilttråkk ved Ommundsvatnet, Manneskaret, Vråheia og Blakkheia blokkeres. 

• Jaktmulighet på egen eiendom og i jaktlag blir betydelig begrenset.  

• Et område med rødlistet (truet) rosa nøkkeroser blir dekket av fylling ved Utjordsvatnet. 

• Under tidligere skogregistrering er det påvist en lavart som førte til fredning av lauvtrær vest 

for Ommundsvatnet (Romedalsli). 

 

 

30.10.2018 

Signegun Romedal        Bjørg Elida Romedal  

Trond Ole K Bertelsen                                    Steinar Romedal  

 

Gnr. og bnr. 28/7       Gnr. og bnr. 28/17 

Romedalsveien 125       Romedalsveien 129 

4513 Mandal        4513 Mandal  
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Beqiri, Venera

Fra: Tove Norum <tove.osmund.norum@gmail.com>
Sendt: 31. oktober 2018 20:40
Til: E39ML@sweco.no
Kopi: andreas.m.sletten@gmail.com
Emne: Ny E39 Mandal - Lyngdal øst

Hei
Viser til åpen kontordag som var på Vigeland 16/10-18.
Henvendelsen gjelder grunneiere i Vallerås, gnr/bnr 23/20, 23/16, 23/19 og 23/18.
Vil bare opplyse at disse boligene har reservevannskilde/sommervann fra Rosheitjønna. Det er etablert pumpehus
med strøm nede ved tjønna.
Boligene har også etablert veilys langs den private veien fra fylkesveien og opp.

Dette til opplysning.

Mvh
Andreas Sletten, Kim Erling Lindland, Belinda Hageland, Osmund Norum og Tove Norum



  
  

Number: 43
Id: a31e12f0-dd41-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-31, 19:17:41, UTC
E-mail: gloriaharaldstad@outlook.com
Navn: Gloria Bendixen
alder: 34
kjønn: kvinne
Published: true
Coordinate: (91377, 1012139)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Fylling som markert i skisse publisert på folkemøte i
dette området er et enormt visuelt inngrep. Den
forhindrer fremkommelighet for almenheten langs
vei som er brukt til gårdsdrift, mosjon og rekreasjon,
terreng sykling og lek for barn og unge.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



















































Number: 44
Id: f5fdfc30-de16-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-01, 20:44:43, UTC
E-mail: skofteland@gmail.com
Navn: Ivar G. Skofteland
alder: 47
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (91218, 1012160)

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
Som grunneiere på Skofteland i Lindesnes kommune
gr.nr/br.nr 62/1-2-4-5 og gr.nr/br.nr 62/3, og nære
naboer til ny E39 ønsker vi å komme med noen
innspill til planlagt steinfylling på ca 60 m høy og
200 m brei. Denne er på vår eiendom og går over et
dyrka jorde, kalt «Naudemyra». Denne går over
dalføret mellom Valleråsen og mot Høgåsen. Ei så
stor steinfylling er et stygt inngrep i naturen og lite
pen å se på for mange i nærområdet. Den vil være
synlig nedover dalen mot Vigeland, da den kan sees
på lang avstand. Denne steinfyllinga er et stort
inngrep i naturen, og vil bli en barriere for området
mot nord-øst. I dette området var det i
utgangspunktet planlagt ei bru over den dyrka marka,
og den vil for oss grunneiere få svært få
konsekvenser.
Produksjonslandskapet som det er blitt høstet av i
generasjoner vil bli helt undergravd av den planlagte,
store steinfyllinga; viktig matjord forsvinner. Da vi
på gr.nr/br.nr 62/1-2-4-5 driver med
husdyrproduksjon, kan det få store konsekvenser for
driften framover da vi mister ca 14 dekar dyrka
mark. Med ei bru kan denne marka fortsatt brukes til
fôrproduksjon, det samme vil adgang til våre
skogseiendommer heller ikke bli berørt. Dette er
viktig med tanke på skogsdrift. Ved stor steinfylling
vil området bli helt stengt for gjennomgang.
Det renner en bekk gjennom dette området som
kommer fra dalen innenformot nord-øst, fra tjern og
myrer i heiområdet ovenfor. Dette er en bekk med
fisk, og er en gytebekk som renner ut i Audna-elva.
Eiendommene våre grenser til Audna-elva som er en
god lakseførende elv som vi har fiskerett til. Med en
steinfylling frykter vi at avrenninga fra grusmassene
vil bli for stor og forurense bekken og elva.
Vi har vannledning som ligger «åpen» i grøft ved
siden av veien. Den kommer fra et tjern lenger oppe i
heia. Vi er 4 husstander som er helt avhengige dette
vannet til vanning av dyrka mark, vekster og hage.
Vi har hver våre brønner til husholdning og
driftsbygninger. Den ene brønnen til gr.nr/br.nr 62/1-
2-4-5 ligger nedenfor «Naudemyra» og forsyner 2
husstander og driftsbygning med husdyrhold. Den
andre brønnen er tilhørende gr.br/br.nr 62/3 ligger
lenger mot vest og forsyner èn husholdning med
driftsbygning. Vi er svært bekymret for forurensning
av drikkevannet vårt.
I området rundt den dyrka marka er det mye



  
  

hjortevilt. Dette har blant annet vært fanget opp av
viltkamera i flere år. Dette er et mye brukt
jaktterreng. Det er et viltrekk innover Skoftedalen
mot nord, over Høgåsen og videre vestover over
Audna-elva.
Det går en gammel vei fra øvre Skofteland og opp
heia til Røyseland; «De gamle Skoftelandskleivane».
Denne veien ble bygd i 1874 og var i bruk fram til
1972. da ble den tilbakeført til grunneigerene. Veien
går mellom bekken og skogkanten og blir nå mye
brukt til gårds- og skogsdrift, turvei for fastboende
og turister. Den er lagt inn hos fylkeskonservatoren i
Vest-Agder som et kulturminne. Vi mener denne
veien må berøres minst mulig, og viktig å framstå
som den er ligger i terrenget.
Vi som grunneiere kan heller godta ei bru over dette
området, som først planlagt. Ei stor steinfylling vil få
store konsekvenser for oss, og det kan vi ikke godta.
Vi ønsker at dere ser på tidligere trassévalg, om de
kan gjøre mindre skade.
Vi er opptatt av at generasjoner etter oss skal kunne
fortsette å høste av naturen og forvalte verdien av
mangfoldet den gir.
Vi ønsker tilbakemelding på at dere har mottatt dette
brevet, til skofteland@gmail.com. På forhånd takk!

Skofteland 1.11.2018
For gr.br 62/1-2-4-5: 	Martha Brådland,
Audnedalsveien 281, 4520 Lindesnes
			Ragnhild Dale og Per Krogsrud, Audnedalsveien
285, 4520 Lindesnes
For gr.br 62/3:		Anny Lise Skofteland,
Audnedalsveien 297, 4520 Lindesnes, eier 2/3
for Marthine Skofteland, eier 1/3: Ivar G. Skofteland,
Farmoveien 521, 4520 Lindesnes (fullmakt kan
ettersendes dersom det er påkrevd)

Legg til fil
Her kan du laste opp vedlegg til innspillet ditt som
PDF eller i bildeformat.
Planarbeid for ny E39.docx

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



Innspill for ny E 39 Mandal – Lyngdal Øst, Valleråsen- Skofteland- Bustad 

 

Vi er vokst opp på Skofteland, og er interessert i å bevare naturen mest mulig identisk slik den er.  

En stor steinfylling vil rasere og ødelegge enormt i naturen, og dette vil gå utover mange, både 
fastboende, nyere generasjoner, naturen, fiske og dyreliv. 

En bro, slik først forespeilt hadde løst mange av disse problemene, og hadde forhindret mange 
problemstillinger som det er knyttet til en steindemning. 

Skoftelandskleiva, fra Skofteland til Røysland, har Vest-Agder Fylkeskonservator anslått som et 
kulturminne, og denne vegen ligger også inne i Lindesnes Kommuneplan som et kulturminne. 

Denne kjørevegen ble bygget i 1874 og var i bruk til 1972. Vegen er godt vedlikeholdt av grunneiere, 
og er flittig brukt som rekreasjon og trimløype for turgåere. Dessuten er denne vegen en viktig vei for 
å komme opp til private brønner, dyrket mark, og utmark. Veien og området blir også brukt av 
beitedyr. Denne vegen ligger godt i forhold til naturen, og bør ikke endres på. 

Når man kommer videre oppover til «Naudemyra», som er et dyrket jorde på 14 dekar, er det en 
idyll. Her holder både elg og rådyr til. Dessuten er det en stor hjortestamme som holder til her. Det 
var den første hjortestammen som etablerte seg her i Sør. Naudemyra er et sentralt stoppested for 
dyretrekket som går i fra Høyåsen- via Naudemyra- over til Bustad og videre over elva til Fossmoen. 

Naudemyra har blitt stelt opp og dyrket i generasjoner. Det er et viktig areal for fortilskudd til gården. 
Betydelig mange timer har gått med for å holde dette jordet i hevd. 

Bekken, som kommer fra området overfor, har alltid vært spennende å inspisere. Her har det alltid 
vært fisk, både laks og ørret. Denne bekken brukes som gytebekk, da den har sitt utspring i Audna 
elva. Audna elva er god og velkjent lakseelv. 

Dersom en stor steindemning blir realitet, er det stor sannsynlighet for irreversible konsekvenser for 
bekken, fisken og elva. 

Det er påvist og forsket på at demninger med masse kan endre grunnbunnens sammensetninger, 
endre vannhastighet, vannkvalitet og føre til temperatur endringer. Dette er ikke bra for laks og 
ørret. Dette kan stoppe eller forsinke opp- vandrende gytefisk og ut- vandrende smolt.  Audnaelva 
kan bli lidende under dette. Miljødirektoratet har utarbeidet en rapport om disse faktorene. 

Videre innover, til «Skoftedalen», som er en urørt naturperle, finnes det et vell av fugleliv. Her holder 
mange ulike fuglearter til, bl.a hauk, ørn, ravn og utallige ugle-arter. Det er rester etter gammel 
bosetning og sommerflor. Naturfloraen er stor, her finnes det både blåveis, konvaller, og nattfiol som 
er fredet og står som «truet» på Nasjonal rødliste. Her vokser også viltvoksende, lilla orkideer. Disse 
er også fredet og nærmer seg «toppen på» Nasjonal rødliste. Storkonvall finnes også i området, dog 
på en hemmelig plass. Gaupe er også blitt registrert i området, på viltkamera. 

«Tjødna» lenger opp i området, er viktig, både for beveren som bor der og for gårder på Skofteland. 
4 husstander er avhengig av dette vannet. Vannet blir fraktet i plastslange via naturlig fall og videre 
til 4 husstander. Dette vannet brukes til vanning av dyrket mark, hager, bærbusker og andre vekster. 

 

 



 

En brønn som ligger rett nedenfor «Naudemyra» kommer sannsynligvis til å bli forurenset av en stor  

steindemning. Denne brønnen forsyner 2 husstander og en driftsbygning med storfe. Dette vannet 
har alltid vært av topp kvalitet. Dessuten ligger det fler private brønner i området som antagelig blir 
berørt i negativ betydning. 

En slik steindemning som er forespeilt, kommer til å rasere skogen, og dele den i to. Det kommer ikke 
til å være mulig å komme til, og drifte eiendommen/skogen som «ligger på baksiden» av demningen. 
Dette hindrer skogsdrift, som er en viktig inntekst kilde til husholdningen. Dette bekymrer oss, som 
skal overta og videreføre gården til våre etterkommere, som viser stor interesse for gården. 
Demningen kommer til å gjøre det umulig å leve og drive gården/skogen slik våre forfedre har gjort. 

Ei bro, slik først forespeilt, hadde løst mange av disse problemstillingene, og dermed unngått enorme 
naturødeleggelser både for folk, dyreliv og naturen. 

 

Med bekymret hilsen 

 

Bodil Dale Johnson 

Magrethe Dale 

Født og oppvokst på Skofteland og odelsarvinger til gård/bruksnr  62/1,2,4,5 

 

Vennligst bekreft at mail er mottatt. 
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Beqiri, Venera

Fra: Jon <jon.thommesen@drywood.no>
Sendt: 2. november 2018 09:16
Til: Løset, Frode
Kopi: E39ML@sweco.no; karsten@skovlyeiendom.no; Katrine Skovly;

geir.gjertsen@broadpark.no
Emne: Innspill til ny E39 Trase mellom Mandal-Lindesnes-Lyngdal
Vedlegg: Hovedtrekkruter_Hjortevilt Haugdal_Bjeddan.pdf; Frivillig vern; NVE

Avslag; Fylkesmannen; Norges Jeger og Fiskeforbund;
Naturvernforbundet; jon_thommesen.vcf

Hei Frode Løset,

Her kommer en tilbakemelding som vi avtalte under åpen kontordag og folkemøte i Lindesnes kommune den
16.10.2018.

Denne henvendelsen gjelder strekningen Mandal-Lindesnes-Lyngdal og området rundt Haugdal/Haugdalsvannet.

Det er i korridoren for denne strekningen/området lagt opp to alternative ruter, korridor C-D syd og korridor C-D
midt, der den ene er tenkt i tunnel nedenfor Haugdal mens det andre alternativet er tegnet inn i området tett på
Haugdalsvannet.

Fra møte vi hadde den 16.10.2018 spurde jeg om den økonomiske forskjellen mellom å bygge korridor C-D midt og
C-D syd i dette området, etter deres eget utsagn så ville ikke kostnaden ved å bygge tunnell utgjøre noe forskjell
grunnet kostnaden ved store skjæringer og fyllinger, så da må hensynet til friluft, naturmangfold, landskap og vilt bli
hensyntatt.

Hvis man ser på konsekvensene av disse to alternativene så er det jo åpenbart at tunnell alternativet korridor C-D
syd vil være det beste for friluft, vilt, landskap og naturmangfold.

Dette området har de siste årene blitt selve kjerneområdet for hjort i regionen og trekkrutene vil bli delt i to ved å
legge trase`en rundt Haugdalsvannet ( Se vedlegg 1 )

Ved å legge trase rundt Haugdalsvannet vil veien også bli det høyeste punktet i området og støyforurensingen vil
være formidabel for hele området Haugdalsvannet-Storevatnet-Gåseland, henviser til kapittel 6.5.7 i
planprogrammet , dette friluftsområdet vil bli voldsomt berørt av støyforurensingen og det vil man kunne unngå ved
å velge korridor C-D syd.

I tillegg så vil strekningen korridor C-D syd fremstå som et åpent sår i terrenget med sine enorme fyllinger og
skjæringer, ved bedre alternativer som ikke går utover de prissatte konsekvensene så må dette bli hensyntatt,
henviser til kapittel 6.6.1 og 6.6.2 i planprogrammet.

Vi anser dette friluftsområdet som så viktig at vi har tilbudt Fylkesmannen i Vest Agder denne skog som
naturreservat etter naturmangfoldloven, det har vært gjort biologiske undersøkelser der i sommer 2018  ( Se
vedlegg 2 )

Henviser også til vedlegg som viser til avslag på søknad om løyve til å bygge Sandnes Småkraftverk, dette ble avslått
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av både Fylkesmannen i Vest Agder og NVE, med begrunnelse om negative konsekvenser for anadrom fisk og et
statlig sikra friluftsområde, dette prosjekte som egentlig bare berørt 100 meter mellom Storevatn og
Haugdalsvannet ble altså avslått, men nå blir det vurdert en fire felts motorvei forbi samme området ?? vanskelig å
ta inn over seg ( Se vedlegg 3-4 )

Legger også med uttalelser fra Naturvernforbundet og Norges jeger og fiskeforbund i forbindelse med innspill til
overnevnte kraftverk utbygging ( se vedlegg 5-6 )

I tillegg tar jeg med følgende punkt :

Det vi er overrasket over er jo at det tredje alternativet som var med i silingsrapporten ikke lenger er aktuelt, det er
alternativet som går inn i tunnell nederst i Osestadvannet og med nærhet til opprinnelig E39.

Dette alternativet hadde ut ifra naturmessige hensyn og hensynet til planlagt ny vei ut til Spangereid/Lindesnes vært
det mest åpenbare.

Jeg forstår at Nye Veier ikke skal bygge denne strekningen ut mot Spangereid, men ut ifra et samfunnsøkonomisk
hensyn så burde man jo hensyntatt denne utbyggingen og lagt ny E39 så langt ned imot knutepunktet, som er tenkt
ved Udland, for å forbinde disse to prosjektene til hverandre.

Det er anslått at 70 000 mennesker hvert år besøker Lindesnes og hvis disse da skal måtte ta av ved planlagt
tilførselsvei ned til Trædal og deretter "gamle" E 39 forbi Vigeland og opp imot tiltenkt nytt knutepunkt ved Udland
så vil jo det bli en veldig belastning på denne strekningen.

Det er nok også slik at de aller fleste som bor på Vigeland og som skal mot Lyngdal vil kjøre på den "gamle" E39, det
skal vel mye til at de kjører flere kilometer i motsatt retning for å komme ut på den nye planlagte E39.

Jeg ønsker tilbakemelding på at denne mailen har blitt mottatt av dere i Sweco.

For grunneier Karsten Skovly :

Jon Thommesen,

Andebuveien 12,

3170 Sem

99765100

jon.thommesen@drywood.no
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Sandnes Electrisitetsverk – Søknad om tillatelse til Sandnes 

Småkraftverk i Osestadbekken i Lindesnes kommune i Vest-Agder – 

oversendelse av NVEs vedtak 

 

Vi viser til søknad datert 4.6.2013 om tillatelse til bygging av Sandnes kraftverk. 

NVE mener at kriteriene i vannressursloven § 25; «Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket 

overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller 

nedbørfeltet», ikke er oppfylt. NVE gir ikke tillatelse etter vannressursloven § 8 for bygging av Sandnes 

Småkraftverk. 

Begrunnelse for vedtaket er gitt i vedlagte KSK-notat nr.: 114/2017 – Bakgrunn for vedtak. 

Om klage og klagerett 

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen 19.1.2018, jamfør 

forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og 

konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer 

berørte interesser). 

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

 

Med hilsen 

 

Rune Flatby 

avdelingsdirektør 

Øystein Grundt 

seksjonssjef 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:    Bakgrunn for vedtak 
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Sandnes småkraftverk – Fylkesmannen reiser innsigelse til søknad 
om bygging av småkraftverk i Osestadbekken og overføring av vann 
fra Storevannet

Fylkesmannen reiser innsigelse til Sandnes småkraftverk og overføring av vann 
fra Storevannet. Innsigelsen reises i medhold av vannressursloven § 24.

Etter vår vurdering er ulempene for allmenne interesser ved realisering av 
prosjektet for store til at det bør gjennomføres som omsøkt. Sjøaure, ål og 
vassdragsvern er sentrale fokusområder i innsigelsen. Vi mener at ålens 
vandring opp og ned vassdraget må sikres. Videre mener vi at det er behov for 
miljøfaglige utredninger knyttet til konsekvenser av redusert vannføring for 
sjøaure i Lenebekken og Osestadbekken og konsekvenser for Litleåna i forhold 
til redusert vannføring (bortføring av vann). Slik søknaden fremstår i dag er 
disse temaene ikke belyst godt nok. 

Vi viser til oversendelse datert 17.2.2017 og til avtale med NVE om utsatt svarfrist til 
5.5.2017. Oversendelsen gjelder søknad om tillatelse til å bygge Sandnes 
småkraftverk i Osestadbekken i Lindesnes kommune. Søknaden inkluderer også 
utnyttelse av vann fra Storevannet i Lyngdal kommune. Vi befarte prosjektet sammen 
med representanter for utbygger, Lindesnes kommune og Vest-Agder fylkeskommune 
28.4.2017.

Prosjektet 
Sandnes småkraftverk vil utnytte et fall på 124 meter fra inntaket på kote 127 til 
kraftstasjonen på kote 3. Det er også søkt om en overføring av vann fra Storevannet til 
Haugdalsvannet i form av et nedgravd rør mellom de to vannene. Overføringen snur 
utløpet fra Storevannet slik at vann som i dag renner både til Lenebekken og 
Oppsalbekken (og videre til Litleåna i Lyngdalsvassdraget) heller renner mot 
Osestadbekken. Overføringen vil gi en merproduksjon på 2,8 GWh. Vannveien blir 
bestående av nedgravd rørgate i hele strekningen fra inntaket ned til kraftstasjonen 
ved Lenefjorden. Kraftverket er planlagt med en installert effekt på 2,4 MW som gir en
beregnet middelproduksjon på 7 GWh/år. En eventuell utbygging vil føre til redusert 
vannføring på en 1020 m lang strekning i Ostestadbekken. Det er planlagt å slippe 
minstevannføring på 17 l/s hele året fra hovedinntaket i Ostestadbekken og 54 l/s fra 
Storevannet.
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For øvrige detaljer om prosjektet viser vi til søknaden.

Regionplan for Agder
I Regionplan Agder 2020 er det formulert fem hovedmål mot 2020. Et av hovedmålene 
i regionplanen er at Agder skal være et lavutslippsamfunn: “I 2020 har Agder 
posisjonen som en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og 
distribusjon av fornybar energi. Dette skjer ved utbygging av ny fornybar energi og 
tilrettelegging for kraftutveksling som gir økt leveranse av miljøvennlig energi til 
kontinentet. Den eksportrettede industrien på Agder framstår som et globalt forbilde 
gjennom høy innovasjon når det gjelder klimavennlige produksjonsprosesser og 
effektiv energibruk. Klimahensyn er et overordnet krav i alle regionale og lokale 
samfunnsbeslutninger.” Fylkesmannen anser utbygging av vannkraft å være i tråd 
med regionplan for Agder 2020.

Fylkesmannen legger regjeringens klimapolitikk til grunn sin virksomhet. Klimaforliket 
av 2012 inneholder mål for utslippsreduksjoner i 2020, herunder ambisjoner for 
nasjonale utslippsreduksjoner og et langsiktig mål om å omstille Norge til et 
lavutslippssamfunn.

Fylkesmannens fokusområder og vurderinger i saken
I tillegg til de nevnte klimahensyn skal Fylkesmannen bidra til at regjeringens miljø- og 
arealpolitikk blir gjennomført. I vannkraftsaker gjør vi en vurdering av prosjektets 
miljøkonsekvenser sett i lys av gjeldende klimapolitikk.

Olje- og energidepartementet (OED) utarbeidet i 2007 Retningslinjer for små 
vannkraftverk. Målet med retningslinjene er å styrke grunnlaget for en helhetlig 
vurdering av konsesjonssøknader for små vannkraftverk og gjøre denne prosessen 
mer effektiv og forutsigbar for utbyggere, myndigheter og samfunnet for øvrig. I vår 
vurdering av saken vil vi ha et spesielt fokus på anadrom laksefisk, ål og 
vassdragsvern.

Anadrom laksefisk
Det er et stort konfliktpotensiale mellom småkraftutbygging og vassdrag med anadrom 
laksefisk. I OED sine retningslinjer for små vannkraftverk gis vassdrag med anadrom 
laksefisk og store fiskeinteresser stor verdi.

Dette prosjektet påvirker tre vassdrag med anadrom laksefisk og da særlig sjøaure; 
Osestadbekken, Lenebekken og Litleåna (Lygnavassdraget): 

1. Osestadbekken deler seg i tre bekkeløp om lag 100 meter før utløpet i sjøen. 
Alle de tre bekkeløpene er etter vår vurdering fremkommelige for fisk. Det er 
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ingen større sammenhengende gyteområder her, men områder med egnet 
gytegrus finnes flekkvis fordelt i bekkeløpene. 

2. Lenebekken er den av bekkene innerst i Lenefjorden som har lengst anadrom 
strekning. De nederste 150-200 meter av bekken sjøaureførende. Etter vår 
vurdering er Lenebekken den mest verdifulle sjøaurebekken i området og vi 
legger til grunn at den bidrar med en vesentlig andel av sjøaureproduksjonen i 
fjorden. Dette inntrykket bekreftes av lokalbefolkningen. Da E39 ble lagt om på 
stedet for få år siden laget Statens vegvesen, av hensyn til bekkens verdi for 
sjøauren, en kulvert som ivaretar fiskevandringen under veien på en forbilledlig 
måte. Redusert vannføring i Lenebekken vil gi reduserte muligheter for gyting 
og mindre oppvekstareal for sjøauren. I følge biomangfoldrapporten kan man 
forbedre gyte- og oppvekstmulighetene for sjøauren ved å etablere terskler i 
den nedre delen av Lenebekken. Dette er vi uenig i. Det viser seg at terskler i 
regulerte vassdrag over tid tvert imot fører til sedimentasjon og ødelagte 
gyteområder. 

Det er ikke utredet hva redusert ferskvannstilførsel til indre Lenefjord vil 
medføre. I biomangfold-rapporten heter det at «Lenebekken bidrar også med 
ferskvannstilførsel til Lenefjorden, hvor det i indre deler vil være en 
brakkvannstilpasset fauna og flora. Slike brakkvannsområder er viktige for 
sjøørreten i sjøen, særlig for yngre fisk ved lav vanntemperatur om vinteren. 
Redusert ferskvannstilførsel kan derfor gi negative virkninger i Lenefjordens 
indre del, ved at de fysiske forholdene endres.»

3. Litleåna i Lyngdalsvassdraget har svært verdifulle gyte- og oppvekstområder 
særlig for sjøauren. Søknaden tar utgangspunkt i å overføre vann fra 
Storevannet til Haugdalsvannet og kun slippe minstevannføring på 54 l/s ut av 
Storevannet mot Grubbevannet. Fra Grubbevannet fordeler vannet seg i et løp 
mot Lenebekken og et løp mot Oppsalbekken og Litleåna. Det er anslått at 40 
% av avrenningen fra Grubbevannet går mot Oppsalbekken. Av hensyn til 
fiskeproduksjonen savner vi en utredning av hvilke konsekvenser dette vil få for 
sommer- og vintervannføringa i Litleåna. Vi savner også en utredning av 
Storevannet som naturlig vannreservoar for Litleåna. Det må bringes på det 
rene om fraføring av vann fra Storevannet vil gi større og raskere svingninger i 
vannstanden i Litleåna enn det vi har i dag.

 Gyte- og oppvekstområder for sjøauren i Osestadbekken og Lenebekken 
får redusert vannføring. Dette gir i sin tur redusert sjøaurebestand i 
Lenefjorden. Det må utredes hvilken effekt utbyggingen vil ha på 
produksjonen av sjøaure i disse bekkene, samt hvilken minstevannføring 
som kreves for å opprettholde dagens produksjon. Vi har heller ikke 
tilstrekkelig kunnskap om effekten av redusert vannføring i Litleåna. 
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Siden vi ikke kjenner disse konsekvensene mener vi at 
naturmangfoldloven § 9 om føre-var- prinsippet må legges til grunn for 
våre vurderinger.

Ål
Det er kjent at ålen har store problemer med å passere kraftverkinntak på sin ferd mot 
sjøen. Dersom det ikke legges spesielt til rette for at ålen skal få passere blir den ofte 
kuttet i biter i kraftverksturbinene. I OED sine retningslinjer heter det at "tiltak som 
kommer i konflikt med arter som er kritisk truet eller sterkt truet, eller naturtyper Norge 
har et internasjonalt ansvar for, eller vil vanskeliggjøre nasjonal oppfyllelse av 
internasjonale avtaler kan ikke påregne å få konsesjon."

Ålen er ført opp i både norsk og internasjonal rødliste over truede arter. Ålen er 
kategorisert som sårbar.  I følge Artsdatabanken bekrefter dataseriene fra norske 
kyststrøk (strandnot) og ferskvann (Imsa) observasjoner i resten av Europa om at 
nedgangen kan ha stanset, og man ser tegn til forbedring. Fremtidig 
bestandsoppbygging er imidlertid avhengig av at glass- og gulål i europeiske elver og 
ferskvann gis de beste overlevelsesvilkår for å kunne bidra som blankål til gytingen i 
Sargassohavet. Ekspertgruppen som har vurdert ålens plassering på rødlista antar at 
utdøingsrisikoen er lav, men hevder at ytterligere forvaltningstiltak er påkrevd for å 
bygge bestanden opp og videre ut av rødlista.

Det er overveiende sannsynlig at ålen bruker alle de 3 berørte vassdragene samt 
Storevannet (som bekreftes av Artskart) og Haugdalsvannet. At det i dag finnes lite ål i 
vassdragene henger naturlig sammen med den generelle nedgangen i ålebestanden. 
Der hvor det er potensiale for at ålen kan vende tilbake ved en bestandsøkning må det 
gjennomføres tiltak som sikrer at kraftverk ikke tar livet av disse. Omsøkt kraftverk har 
ikke et inntak som ivaretar ålepassasje (av typen coandainntak), selv om det kom fram 
under befaringen at dette var tenkt på. 

 Lite vann og lang minstevannføringstrekning vil være utfordrende for 
oppvandrende ål. Slipp av minstevannføring vil kunne sikre at ålen kan ta 
seg opp både Lenebekken, Oppsalbekken og Osestadbekken. Det er 
imidlertid lange minstevannføringsstrekninger som ålen må passere for å 
komme til de attraktive områdene øverst i vassdragene og det må 
gjennomføres tiltak som sikrer at ålen kan vandre opp. Omsøkt inntak er 
heller ikke planlagt slik at ålen kan passere utenom kraftverket på vei ned 
til sjøen. Ål som skal til sjøen vil med en slik løsning etter all erfaring og 
sannsynlighet bli drept i turbinen hvis kraftverket bygges som omsøkt. 
Dersom kraftverket skal realiseres må det bygges med et inntak hvor ålen 
kan passere utenom.
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Vassdragsvern
For kraftutbygging i vernede vassdrag gjelder strengere regler enn for andre vassdrag 
og vannressurslovens kapittel 5 (§ 32-35) gir rammene for hvilke nye inngrep som kan 
gjøres i selve vannstrengen. Stortinget vedtok i 2005 at det kan gis konsesjon for 
kraftverk med installert effekt mindre enn 1 MW (3 MW i Bjerkreimsvassdraget) under 
forutsetning at en utbygging ikke svekker verneverdiene. Dersom utbyggingen vil gå ut 
over verneverdiene, kan NVE avslå konsesjon uten ytterligere saksbehandling. 
Hensynet til verneverdiene har avgjørende betydning ved konsesjonsbehandlingen og 
ifølge retningslinjene vil det derfor bare unntaksvis bli gitt konsesjon til kraftverk i 
vernede vassdrag. I følge forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag 
skal statlige fagmyndigheter legge retningslinjene til grunn ved sin medvirkning til 
planlegging og enkeltsaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Statlige 
myndigheter bør også i følge retningslinjene bruke disse i sin øvrige 
forvaltningsmyndighet innenfor de rammene vedkommende sektorlov gir.

Lyngdalselva ble vernet gjennom verneplan III for vassdrag. I vernegrunnlaget heter 
det blant annet at vassdraget har stort naturmangfold knyttet til geomorfologi, 
elveløpsform, landfauna og vannfauna. 

Storevannet drenerer til Grubbevannet som har to utløp, et til Lenebekken og et til 
Oppsalbekken. Oppsalbekken ligger innenfor nedbørfeltet til den vernede 
Lyngdalselva. Nedbørsfeltet rundt Storevannet er på 10,6 km2, og nedbørsmengden 
pr. km2 er på 46 l/s. Dette gir en middelavrenning fra Storevannet på 489 l/s. I 
søknaden anslås det at ca. 40 % av avrenningen fra Grubbevannet går mot Litleåna, 
mens resten går mot Lenebekken. 

I søknaden sammenlignes tilførselen fra Oppsalbekken med vannføringen i Lygna. Det 
konkluderes med at redusert vannføring i denne bekken ikke vil ha målbar betydning 
for sjøaure og laks i Lygnavassdraget. Etter vår vurdering er denne sammenligningen 
irrelevant. Det er sideelva Litleåna, og effektene av redusert vannføring her, som må 
bringes på det rene. I de rikspolitiske retningslinjene for vernede vassdrag nevnes 
vannuttak som eksempel på inngrep som kan skade verneverdiene i vassdrag.

 Vi mangler kunnskap om konsekvensene av redusert vannføring i 
Litleåna, jf. avsnittet om anadrom laksefisk.  Vi er meget kritiske til 
fraføring av vann fra et vassdrag som er vernet mot kraftutbygging, særlig 
når konsekvensene på viktige miljøverdier ikke er tilstrekkelig utredet.

Annet
Det er registrert flere verdifulle og truede naturtyper langs Lenebekken og 
Oppsalbekken. Spesielt er det verd å nevne lokalitetene med rik svartorsumpskog som 
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vi finner langs begge bekkene. Dette er en truet naturtype med status EN (sterkt truet) 
i følge Norsk rødliste for naturtyper. Det er grunn til å tro at redusert vannføring vil gi 
endrede livsbetingelser for disse naturtypene. Dette støttes av biomangfoldrapporten. 
Rapporten nevner særlig lokalitet nr. 4 «Oppsal» hvor det er funnet et visst 
bekkekløftmiljø med den rødlistede mosearten skorteagnemose. I følge samme 
rapport bør kanskje naturtypens verdi økes til A (svært viktig) på grunn av 
kombinasjonen lågurt-eikeskog, rik sumpskog med svartor og en rødlistet moseart.

Oppsummering
Fylkesmannen reiser med bakgrunn i argumentasjonen over innsigelse til Sandnes 
småkraftverk og overføring av vann fra Storevannet. Kraftverket må bygges slik at 
ålens vandring opp og ned vassdraget sikres. 

I tillegg mener vi det må utføres miljøfaglige utredninger på følgende tema:

1. Sjøaure. Hvilken effekt har utbyggingen på produksjonen av sjøaure i 
Lenebekken og Osestadbekken? Hvilken minstevannføring kreves for å 
opprettholde dagens produksjon?

2. Vassdragsvern. Hvilken effekt har redusert vanntilførsel til Oppsalbekken på 
produksjonen av laks- og sjøaure i Litleåna? Hvordan vil Storevannet sin 
funksjon som naturlig vannreservoar for Litleåna påvirkes?

Med hilsen

Stein Arve Ytterdahl Per Ketil Omholt 
fylkesmann faggruppeleder art

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Eivind Hellerslien, tlf: 38 17 62 11

Kopi til:
Lindesnes kommune Postboks 183 - Vigeland 4524 LINDESNES
Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S
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Merknader til søknad for Sandnes småkraftverk - Lindesnes og Lyngdal 
kommune, Vest-Agder – høringsfrist 22.04. 
 
 
Naturvernforbundet er ikke oppført på adresselisten og ber om at vi blir det for søknader om 
kraftverk i begge Agderfylkene 
 
 
 
Utilstrekkelig begrunnelse og helhetlig vurdering av tiltaket  
 
Vi har merket oss begrunnelsen for prosjektet i søknaden uttrykt slik: 
Formålet med tiltaket vil gi viktige ekstrainntekter til tiltakshaver. Det er dessuten behov for 
mer ren energi i landet. Søknaden begrunnes også med lokal sysselsetting og varig arbeide i 
tilknytning til drift og ettersyn. 
 
Begrunnelsen om behovet for mer rene energi er en påstand uten dokumentasjon. I følge  
tall fra SSB har årsproduksjonen av el-kraft i Norge gitt betydelige årlig kraftoverskudd de 
seneste årene. Vi viser her bare til siste oppgitte år 2016 – 149,5 TWH med et 
nettooverskudd på 16,5 TWH. I de seneste årene har det vært en jevn økende 
overproduksjon av el-kraft i Norge. Slik vil det i følge forskere og samfunnsaktører som NVEs 
direktør fortsette på grunn av øket nedbør, energieffektivisering, oppgradering av eldre 
kraftverk, sparing m.m. 
 
I tillegg vil vi også nevne at summen av ny energi gitt i konsesjoner til vindkraft - og 
vannkraftverk overstiger, etter våre beregninger, landets forpliktelser overfor Sverige ( 26,5 
TWH) og våre forpliktelser overfor EU vedrørende fornybarhetsandelen på 67,5 % også innen 
2020. I programmet på P2 – Dagsnytt Atten i høst i et innslag om strømkabler til utlandet 
opplyste NVEs direktør Per Sanderud at fornybarhetsandelen da var over 69%.  
 
Argumentet i søknaden om personlig profitt kan ikke tillegges vekt, og argumentet om 
sysselsetting og varig arbeid fremkommer uten tallfesting. Naturvernforbundet finner derfor 
samlet sett at argumentasjonen for tiltaket er utilstrekkelig. 
 



 

 

Søker opplyser videre følgende: Allmenne interesser blir i liten grad berørt av tiltaket. 
Naturvernforbundet viser til søknaden og faglig rapport Biologisk mangfold – ECOFACT, der 
det fremkommer betydelige naturverdier knyttet til verdifulle og særegne naturtyper og 
biologisk mangfold. 
 
Allmennhetens interesser vedrørende disse naturverdiene bør imidlertid vurderes av 
upartiske organer, som til eksempel Lyngdal og Lindesnes kommuner. 
Miljødirektoratet forutsetter at landets kommuner registrerer og verdifastsetter sine 
friluftsområder innen 2018. Vi tror at områdene vil inngå i en slik registrering nettopp på 
grunn av de rike naturverdiene og den graden av uberørthet som det angjeldende området 
har. Opplevelsesmessig vil slike områder, etter vår mening, få øket verdi i framtiden. 
Naturvernforbundet mener at kommunenes registreringsarbeide vil være av så vesentlig 
betydning, at det bør inngå i beslutningsgrunnlaget for tiltaket for en god og riktig 
beslutning. 
 
Naturvernforbundet finner det videre uheldig at private interesser i stor grad får driver fram 
prosjekter som i vesentlig grad angår og berører vesentlige allmenne interesser og 
rettigheter. Vi er kjent med at Vest-Agder Fylkeskommune arbeider med Regionalplan for 
småkraftverk. Videre viser vi til at det heller ikke er utarbeidet (kommunedel)planer for 
småkraftverk i de berørte kommunene. Naturvernforbundet mener slike overordnende 
planer er viktige for samfunnsmessige gode beslutninger og bør ligge til grunn for senere 
avgjørelser av enkelttiltak.   
 
Naturvernforbundet ber derfor om at behandlingen av søknaden stilles i bero til både 
kommunenes registrering av friluftsområder er vedtatt og fylkeskommunal plan for 
småkraftverk. 
 
 
Vår vurdering 
Naturvernforbundet vil videre understreke at det omsøkte tiltaket vil gripe inn i og endre de 
naturlige forutsetningene for særegne og spesielle naturtyper i tilknytning til bekkeløp og 
fuktigmark. Områder med rik edelløvskog og spesielle sopp og mosearter har fått vokse og 
utvikle seg over mange år i et stabilt naturmiljø. Arealet som inngår i nedbørsfeltet, ut til 
Lenesfjorden bærer preg av å være relativt uberørt.  Det er derfor svært fuglerikt med 
sårbare og sjeldne arter. Naturvernforbundet er kjent med at hubro hekker i området og 
bruker terrenget rundt Storevann som sitt næringsområde. Det er fylkesvise redningsplaner 
for denne arten som maksimalt teller ca 500 enkeltindivider i landet, og tiltak og forstyrrelse 
i artens leveområde er av viktige årsaker til at den er kritisk truet, norsk rødliste 2015.  
Av andre arter i selve vassdragene vil vi nevne vintererle, strandsnipe og fossekall. Storlom 
hekker i Storevann og er også en sky art og sårbar for forstyrrelser.   
 
Naturvernforbundet mener det må foretas nye undersøkelser av biologisk mangfold, jfr at 
hubro, vintererle, strandsnipe ikke er nevnt i foreliggende undersøkelser.  
 
Naturvernforbundet er imidlertid av den oppfatning at prosjektet ikke bør realiseres da vi 
finner at samfunnsnytten ikke er vesentlig, begrunnelsen synes i for stor grad å være av 



 

 

privatøkonomiske grunner, og at det følger uheldige virkninger av tiltaket gjennom inngrep i 
og uheldig påvirkning av et særlig viktig og unikt vassdragsområde.  
 
 
 
     
Naturvernforbundet i Vest-Agder 
Postboks 718 
4666 Kristiansand 
 
 
22.04.2017                         Med hilsen Peder Johan Pedersen (fylkesleder) 

 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 











 

Til  

Nye veier / Sweco   

          Bustad 2.nov 2018 

           

Innspill til planprogram for E39 Mandal-Lyngdal øst. 

 

Vi viser til høringsutgave datert 28.08.2018, og har følgende innspill til foreslått 

planprogram. 

I foreslåtte planprogram er det listet opp en rekke kriterier som skal utredes knyttet til ny 

E39 fra Mandal-Lyndal øst. Vi savner imidlertid utredning av de særskilte konsekvensene som 

er knyttet til å etablere en høybro over Audna-elva. En slik høybro vil ha stor påvirkning på 

nærliggende eierdommer og spesielt på Audnedals veien 341. Disse forholdene bør utredes 

særskilt. I foreslått planprogram er støy nevnt. For høybroen bør også påvirkning på 

solforholdene utredes. Det samme bør støvforholdene, både i utbyggingsfasen og i 

driftsfasen.   

Vi håper disse forholdene kan inkluderes i endelig planprogram, og dermed gis en grundig 

vurdering.  

 

Vennlig hilsen 

Olaf Døble og Trygve Døble 

På vegne av Helen Døble, Audnedals veien 341 (Gnr. 63, Bnr. 7) 
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Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
Jeg er eier av gnr 96 brnr, 3.Ser at veien nå er trekt
bort fra
min eiendom.Skulle den opprinnelige trase  bli valgt
vil jeg bli sterkt berørt i over en kilometer og da må
det planlegges underganger og traktorveier..Det er
imidlertid svært viktig med gode viltoverganger.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



Innspill: «E39 Mandal-Lyngdal øst» 

 

Vestbygda 02.11.2018 

Kommentarer til forslag om påkjørseltrasè til ny E39 Udland-Svartetjønn, viltproblematikk og 

fare for forurensning. 

En påkjørseltrasè for ny E39 mellom Udland og område Svartetjødna, synes for oss som en svært uheldig 

løsning. Store deler av denne veien går gjennom et av de viktigste områdene for elg og hjort. En 

adkomst til ny E39, øst for Vigeland i øst,- og Herdal i vest, vil etter all sannsynlighet bli veivalget for de 

fleste av dem som skal videre øst- eller vestover på ny E39, utover/lengre avstand enn Mandal eller 

Lyngdal, selv om der skulle komme en ny trasè nordover med adkomst til ny E39 fra Udland eller 

Osestad. 

For dem som skal til Mandal eller Lyngdal, blir det mest naturlig/gunstig for de fleste å bruke 

nåværende/gamle E39. Færrest mulig nye inngrep i dette området vil helt klart være den gunstigste 

løsningen m.h.p. natur, vilt og forurensning. Trasèen Udland-Svartetjønn ligger parallelt og like inntil den 

lengste hovedtilførselen av vann til Lindesnes kommunes drikkevannskilde Tarvannet. Storbekken som 

utgjør den største tilførselsbekken til Tarvannet, starter i område nedenfor Svartetjønna. En trasè i dette 

området slik som foreslått, vil utgjøre en betydelig risiko og forurensningsfare for kommunens 

drikkevannskilde.  

Storbekken har en viktig bestand av sjøørret, røye, ørret og laks. Vi hadde for 2 år siden et prøvefiske i 

Fardalsbukta hvor vi bl.a. fikk en laks på 71cm, og en ørret på 400g. som ble sendt til analyse. Heldigvis 

viste det seg at innholdet av miljøgifter ennå er så lavt at fisken fremdeles er egnet som matfisk. Med en 

øket trafikkbelastning i dette områder, frykter vi at leveområdet for fisk i Storbekken vil bli alvorlig truet. 

NB! Området like vest for Svartetjødna ser ut for å være et meget viktig trekkområde for elg og hjort. 

Derfor er det påkrevd at der i dette området bygges en ordentlig viltundergang på ny E39, men også en i 

området øst for Bjeddansvannet (i Nye Veiers digitalmodell kalt Osestadvannet), hvor der er i dag er et 

kjent nord/sør-trekk mot Hovåsen nord for Udland. I tillegg bør der plasseres en trekkmulighet for 

storvilt øst for Svartetjødna mellom denne og Faksevann. 

Vi er imponert over Nye Veiers åpenhet og interesse for innspill, og ser fram til at det også i praksis 

planlegges gode løsninger. Løsninger som tar hensyn til at framtidas generasjoners også får muligheter 

for fortsatt å få oppleve storvilt i våre skoger og nærområder, sør for den nye stamveien. Området 

mellom Lenesfjorden i vest, Tarvannet i øst, og en ny stamvei i nord, vil være et svært sårbart område, 

dersom der ikke anlegges tilstrekkelig med viltpassasjer i forbindelse med den nye stamveien. 

Med hilsen 

Berørte parter i forbindelse med ny E39, og tilførselsvei til ny E39 fra Udland til Svartetjødna: 

Reidar Støle 

Norleiv Fardal 

Albert Gundersen 

Jon Harald Rømteland 

 

 



 

«E39 Mandal-Lyngdal øst» 

        Steinsland 3.november 2018 

Til Nye Veier AS 

Uttalelse til trasè for ny E39 nord for Banken, gnr.92 bnr.1 i Lindesnes 

kommune. 

På Banken har vi hytte som vi reiser til når vi skal bort fra trafikkstøy, og ønsker noen 

fredelige dager uten annet mas. Slik ny trasè er foreslått ser det ut for at det fort kan bli slutt 

på denne idyllen, dersom vi får en ny E39-trasè på norsiden. 

Håper dere kan legge trasèen slik i terrenget at det blir minst mulig støy til det området som 

vi har hytta. (se skissen nedenfor) 

 

 

Med hilsen 

Norleiv Fardal   tel. 4527 1408 

Hytte 92/1 
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Beqiri, Venera

Fra: Tor Raymond Haagensen <post@kinnheia.com>
Sendt: 4. november 2018 20:05
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Innspill - E39 Mandal-Lyngdal øst
Vedlegg: vedlegg - Bilde av Holte.jpg; Fjerning av menneskeskapt

vandringsbarriere for å gjenåpne for vandring av anadrom fisk ved
Sjølingstad Uldvarefabrik_NIVAnotatHaraldstad2018.pdf; Terrateknikk
studie 26 - 2018 - Sjøllingstadvassdraget.pdf; Innspill og merknader til
planprogrammet E39 Mandal - Lyngdal øst, Tor Raymond Haagensen.pdf;
vedlegg - Kart over grenda Holte&Omegn.pdf; vedlegg - kart over
hesteridningsterreng.pdf; vedlegg - kart over landbruksareal m(AR5) 13
klassers markslag.pdf; vedlegg - kart over naturmangfold.pdf; vedlegg -
kart over skogsveier-traktorveier til 1002-62 2,3 og 1002-62 8,11,12.pdf;
vedlegg - kart over vassdrag til Holtetjønna samt vassdrag fra
Holtetjønna.pdf; vedlegg - kart over viltovergang Holtebekken.pdf

Hei,

Jeg sender herved mine innspill til planprogrammet til Dere.

Vedlegg:
Innspill og merknader til planprogrammet E39 Mandal - Lyngdal øst, Tor Raymond Haagensen vedlegg - Bilde av
Holte vedlegg - Kart over grenda Holte&Omegn vedlegg - kart over hesteridningsterreng vedlegg - kart over
landbruksareal m(AR5) 13 klassers markslag vedlegg - kart over naturmangfold vedlegg - kart over skogsveier-
traktorveier til 1002-62 2,3 og 1002-62
8,11,12
vedlegg - kart over vassdrag til Holtetjønna samt vassdrag fra Holtetjønna vedlegg - kart over viltovergang
Holtebekken

Samtidig vedlegges det også informasjon vedrørende projektet til Naturvernfobundet - Sjøllingstadvassdraget:
Fjerning av menneskeskapt vandringsbarriere for å gjenåpne for vandring av anadrom fisk ved Sjølingstad
Uldvarefabrik_NIVAnotatHaraldstad2018
Terrateknikk studie 26 - 2018 - Sjøllingstadvassdraget

Jeg vil gjerne ha bekreftelse at mailen er motatt av Dere.

Mvh
Tor Raymond Haagensen



Innspill og merknader til planprogrammet E39 Mandal - Lyngdal øst

Selvom disse merknadene gjelder Holte & Omegn, bør hele dalsystemet fra Sodeland
til Stuvatnet sees i en helhet da korridor A B Syd er lagt til å berøre så mange grender.

* Nærområde til Stusvik.
* Rasering av grenda Sodeland, mest trolig 6 av 12 boenheter går tapt.
* Nærområde til Haddeland.
* Innløsning 3 eller kanskje så mye som 4 av 4 boenheter, Skadbergskleiva.
* Grenda Lia blir fjernet fra Norges Kartet, 4 av 4 boenheter går tapt.
* Rasering av grenda Holte. mest trolig 6 av 10 boenheter går tapt.

Grenda Holte:

Grenda Holte består av 10 boenheter, og det er bosatt 28 personer i bygda.
De fleste som bor her er tilbakeflyttere, dvs, hus og gårdsbruk går i generasjoner.

Hvor mange hus som forsvinner ved en E39 er ikke lett å si, men slik veien er tegnet
inn pr dags dato er det kanskje snakk om 6-7 enheter som ett minimum.

Det å miste hus og gård er ille nok, men det å miste naboskapet ei bygd har gitt og
gir kan ikke verdsettes høyt nok. Dette momentet bør tilegges høy verdi i “ikke
prisatte konsekvenser”.

Det kan reises spørsmål om boforholdene vil være akseptable for de få som blir igjen
i området rundt Holte, Skjerpla og Heslandsheimen da de geografiske forholdene er
av en slik art at luften blir stående stille på disse delvis innelukkede områdene/
dalsøkkene ved gitte værtyper. Ved en slik traseføring som korridor A B Syd har
ligger dessverre alt til rette for at det vil dannes smog.

Vedlegg - Kart over grenda Holte&Omegn.
Vedlegg - Bilde av Holte.



Landbruk:

Den samme konklusjonen kan trekkes for landbruket som er nevnt for grendene.
Ifra Mandalselva - Holte er det sammenhengende og store areal fulldyrket mark.

Det moderne landbruket i Sør Norge er mye tuftet på leiejord, fra Dåletjønna til
områdene rundt Holte, Lia, Heslandsheimen, Bjørkelunden, Skjerpla er det
hovedsakelig 4 bønder som har hele slåtta (2 av disse kjører sam-slått), slik
sammenhengende område gir større forutsetning for ett effektivt landbruk.

Pr 2018 er all matjord areal i drift på Holte&Omegn.

- I konsekvensrapporten bør det komme tydelig frem forutsetningene for ett
effektivt landbruk ved valg av korridor.

- I konsekvensrapporten bør det komme tydelig frem hvilken type mark som går tapt
til en ny E39, da helst inndelt i klassifiseringen som gardskart.nibio.no bruker.
(Synligjøring av tapt fulldyrket, overflatedyrket, innmarksbeite, skogsareal av særs
høy, høy, middels, lav bonitet er elementer som bør taes med i en rapport.)

Som vedleggene (vedlegg - vassdrag) (vedlegg - landbruksareal) viser er det store
areal av fulldyrket & innmarksbeite på Holte& Omegn som må sikres mot en økende
flomrisiko en E39 nødvendigvis vil føre med seg.

Det bør også taes hensyn til og utredes hvordan smog effekten vil berøre det totale
areal av matjord, dette gjelder dalføret til Lia, Holte, Heslandsheimen, Hellebrokka,
Bjørkelunden og Skjerpla, som er på ca 200 da matjord.

Vedlegg - kart over vassdrag til Holtetjønna samt vassdrag fra Holtetjønna.
Vedlegg - kart over landbruksareal m/(AR5) 13 klassers markslag.



Skogsveier:

Det er bygd solide skogsveier på totalt 2529 meter igjennom gårdseindommene til
1002-62/2,3 og 1002-62/8,11,12, fra Holte til kommune grense Lindesnes Kommune.

Fra Holte til grustaket, (248m) er vei klassifisert for tømmerbil m/henger, dog ikke
når det er snødekt bakke.
I selve grustaket er det en brukbar velteplass.

Grønn traktorvei (1142 m) holder svært god kvalitet.
Orange traktorvei (928 m) holder god kvalitet til svært god kvalitet.
Gul (210 m) traktorvei er trang og smal, og er moden for oppgradering.

En E39 i området vil ta hevd i deler av skogsveinettet til begge gårdsbrukene.
Nye Veier må kompensere med tilsvarende veinett system slik at begge
gårdsbrukene har mulighet til å nå sine ytter punkter slik de fremstår pr dags dato.

Vedlegg - kart over skogsveier/traktorveier til 1002-62/2,3 og 1002-62/8,11,12.

Turterreng:

Terrenget Holte - Sjøllingstad brukes ofte av den yngre garde for hesteridning.
Nye veier må kompensere med en solid, samt ras sikker vei i det nevnte terreng.

Fra litt eldre av var turstiene på Kinnheia, Holteheia, Anderåsen merket av Arne
Hansen Holte, terrengene ble benyttet av pensjonist gjengen som
rekreasjonsområde.

Vedlegg - kart over hesteridningsterreng.

Viltoverganger:

PÅ selve Holte finnes det mange dyretråkk for hjortefamilien, ett svært viktig område
for viltovergang vil være i nærheten fossen, ca 390 meter sydvest for hyttene ved
Holtebakken.

Vedlegg - kart over viltovergang Holtebekken.



Naturmangfold:

Korridor A-B syd skiller seg negativt ut i forhold til de andre korridorene da flere
bekker er gytebekker for anadrom fisk.
Det ligger inne planer for å gjøre det mulig for en større mengde laks/sjøørret til å
forsere den siste hindringen til Stuvatnet, og alt tyder på at Holtebekken vil bli
lakseførende opp til Ommundsvannet hvor en menneskeskapt hinder stopper for
videre vandring.

Vedlegg - kart over naturmangfold.

Rødlistede arter under naturmangfold:

Utenom om hva som allerede ligger inne i artsbanken er det observert følgende
rødlistede arter:

Holte/Holtebakken:

Slettsnok
*1,2) observert i 2017 samt 2018.
Observatører: Berit Haugstad, Reidar Haugstad.
Den siste observasjonen, sommeren 2018 ble gjort i nærheten av Holtebekken, der
det ble sett slettsnok som nettopp hadde ynglet.

Hubro
*3) observert første gang i 2011-12.
*4) observert høsten 2014.
*4) observert hyppig 2015-18.
Observatører: Reidar Haugstad, Trond Haagensen, Ragnhild Haagensen.

Opplysninger vedrørende hubro observasjonene:
*3) Hubro observert i glideflukt.
*4) Hubro observert sittende i morelsbærtreet utenfor Deres hjem på Holtebakken.

En av Sørlandets ledende Hubro eksperter, Runar Jåbekk satte opp lytteutstyr for
Hubro 31. mars 2015 i ett 24 timers tidsperspektiv. Det ble av Jåbekk betegnet som
noe sent på årstiden for bekreftelse av Hubro i nærområdet.

Utifra våres observasjoner forventer vi at Nye Veier utreder naturmangfoldet på en
faglig og grundig måte.
Det bør legges spesiell vekt på å kartlegge hubroens reir, revirområde, om den har
make, om det reproduseres unger i nevnte terreng.

Vedlegg - kart over naturmangfold.



For grunneindom 1002-62/8,11,12 samt 1029-29/30

Tor Raymond Haagensen 4 november 2018, Holte

Sign

Vedlegg - Kart over grenda Holte&Omegn.
Vedlegg - Bilde av Holte.
Vedlegg - kart over vassdrag til Holtetjønna samt vassdrag fra Holtetjønna.
Vedlegg - kart over landbruksareal m/(AR5) 13 klassers markslag.
Vedlegg - kart over skogsveier/traktorveier til 1002-62/2,3 og 1002-62/8,11,12.
Vedlegg - kart over hesteridningsterreng.
Vedlegg - kart over viltovergang Holtebekken.
Vedlegg - kart over naturmangfold.
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Sjøllingstadvassdraget – Mandal – vurdering av oppgangstiltak for laksefisk 
 
Alternativer for forbedret fiskeoppgang forbi inntaksdammen for Sjøllingstad kraftverk  
 

Terrateknikk studie nr. 26 - 2018 
 
 

 
 
Dammen sett fra oppstrøms side. De to segmentene i dam reguleres ved ilegging av horisontale nåler. 
Fisketrapp alternativ 1 planlegges plassert på høyre side av dam med vanninntak mellom betong og 
berg og kulper langs høyre side, hvor de tre trærne står på rad nedover.  
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1. Innledning. 
 
Etter forespørsel fra Mandal Sjøørretklubb og i samråd med Naturvernforbundet i Mandal, 
Sjøllingstad ullvarefabrikk (regulant/dameier) og NIVA - sør (fiskebiologisk sakkyndig) har 
terrateknikk foretatt en mulighetsundersøkelse hva gjelder tiltak for forbedring av 
fiskeoppgang forbi inntaksdammen for Sjøllingstad ullvarefabrikk.  
 
Behovet for forbedret oppgang er uttalt, da dammen er meget vanskelig passerbar for 
oppvandrende fisk, samtidig som store gyte- og oppvekstområder av egnethet for laks og 
sjøaure forefinnes oppstrøms denne hindringen.  
 
Innledende befaring med representanter fra alle samarbeidende organer som nevnt over ble 
gjennomført 1. Oktober 2018 under periode med midlere til høy vannføring og kraftverket i 
drift med fullt pådrag.  
 
Bildet under viser tiltaksområdet fra nedstrøms side; fallet fra overløp dam og til undervann 
er her straks under 2m. 
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2. Områdebeskrivelse. 
 
Storbekken/Sjøllingstadbekken er en liten elv med utløp til Skogsfjorden vest i Mandal 
kommune. Vassdraget omfatter en rekke innsjøer og tjern, mange sidebekker og har 
Møglandsvann som største vannforekomst. Oversikt over vassdragets hovedakse fra sjø til 
Møglandsvann på kart neste side.  
 
I Sjøllingstad, som er en verneverdig landsby tilknyttet Sjøllingstad ullvarefabrikk (industrielt 
kulturminne av nasjonal verdi), så har vassdraget vært utnyttet gjennom lang tid til 
ullvarefabrikkens eget kraftverk. Dette er i drift i uendret form i dag med unntak av 
oppgradering av rørgate til GUP og tilhørende justeringer av inntaksarrangement og rist. 
Dammen er gammel konstruksjon med manuell regulering med horisontale spiler.    
 
Vassdragets hydrologi er et blandet kapittel, idet Møglandsvann og Ommundsvann er 
regulert for Sjøllingstad ullvarefabrikk, samtidig som Mandal kommune har avtale med 
Ullvarefabrikken om overpumping av vann fra Ommundsvann til Skadbergvann som del av 
sin drikkevannsberedskap. Dette betyr at naturlige avrenningsmønster ikke lenger er 
gjeldende i vassdraget, samtidig som manøvreringsrutinene ved Sjøllingstad ullvarefabrikk er 
slik at det ikke forekommer tørrlegging av bekkestrekninger nedstrøms disse 
reguleringsanordningene tross begrenset grad av hjemling av slik plikt. Ut fra dette legges til 
grunn at vassdragets hydrologi er styrt slik at naturliknende vannregime opprettholdes på 
kontinuerlig basis, noe også vassdragets rike fiskebestander dokumenterer.  
 
Vassdragets løp er gjennom løvskogsområder tilgrensende kulturlandskap i nedre del, og 
utgjør et viktig og vakkert landskapsinnslag ved ullvarefabrikken og gjennom Sjøllingstad 
landsby.  
 
Anadrom sone og hoveddel av vannforekomster i nedre del er under marin grense, og 
sammen med innsjøkalking av Møglandsvann gjør dette at vassdraget har høy pH i forhold til 
forventet, og tilhørende egnethet som gyte- og oppvekstområde for laks og sjøaure. 
Vassdraget har – fra lokale opplysninger – også stor bestand av og egnethet for ål, som er 
en art avkrevende særlig oppmerksomhet grunnet internasjonalt sterk tilbakegang siste 
tiårene. Denne arten tas hensyn til ved de planlagte tiltakene.  
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Kart over sjøllingstadvassdraget fra 
største innsjø og til utløp sjø. 
Hovedakse i violett farge.  
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3. Metoder og grunnlag.  
 
Ut fra at Sjøørretklubben innledningsvis ønsker en mulighetsstudie har Terrateknikk 
begrenset arbeidene så langt til en dag med oppmåling og vurderingsarbeider ved 
damområdet og tilgrensende arealer (vurdering av maskinatkomst o.a.). Fiskebiologiske 
forhold er håndtert av NIVA ved Haraldstad samt Sjøørretklubben selv, og hydrologiske 
forhold er ikke tillagt vekt da vassdragets produksjon av anadrom fisk nedstrøms Sjøllingstad 
effektivt dokumenterer egnede forhold med hensyn på vannkjemi og vannføring.  
 
På stedet er høyder og utstrekning innmålt med LTI totalstasjon og manuelle innmålinger, 
viktig informasjon om fremherskende vannhøyder og manøvrering er velvilligst gitt av 
maskinansvarlig ved Sjøllingstad Ullvarefabrikk, Paul Haasund.  
 
I tillegg til å ivareta oppgang for anadrom laksefisk som primære mål for prosjektet, så vil 
man også legge til rette for samtidig etablering av åleyngelleder langs/tilknyttet fisketrappen. 
Disse løsningene er imidlertid ikke detaljert da de må tilpasses vanninntak for trapp og 
konstruksjoner på denne for øvrig, samtidig som de er så sparsomme i vannbruk at de kan 
plasseres innenfor ganske vide rammer av elvesengen forutsettes at vann kan føres fram til 
yngelledere. Det er ut fra dette derfor mest fornuftig at detaljeringen av denne 
konstruksjonen utestår til damkonstruksjon/trappekonstruksjoner foreligger i skisseform, 
fremfor å nytte ressurser til detaljering som må brekkes om ved bare små justeringer av 
primærkonstruksjon (fisketrappen).     
 
 
.  
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4. Resultater – teknisk beskrivelse. 
 
 
Fiskeoppgangen i Sjøllingstadbekken forhindres i vesentlig grad av inntaksdammen for 
Sjøllingstad kraftverk, selv om enkelte anadrome fisk klarer å passere dammen ved særlige 
vannføringer. I det følgende er det denne dammen som er enhetlig fokus på den 
problematikk og de løsninger som her turneres.   
 
 
4.1  Manøvreringsanordninger og vannveier 
 
Inntaksdammen for Sjøllingstad kraftverk er en eldre konstruksjon av stein og betong (nyere 
forsterkninger) og med to lukeavsnitt av 1.15m bredde x 1,5m (ca) høyde hvor vannhøyde 
styres av horisontale ilegg av bjelker. Plassering er mellom glatt, bratt fjell mot høyre 
landfeste, berg og løsmasser men tettet med betong mot venstre landfeste. Dammen er i en 
tilstand av nedbrytning, hvor øvre betongkrone på høyre landfeste har løsnet fra underlaget 
av stein. Det ble målt en høydeforskjell på 1,9m overvann/undervann ved befaringen.  
 
Vanninntaket er på venstre side, via 2,25m bred loddrett stillet inntaksgrind av stål med 
vertikale spiler med liten avstand (sikker for utvandrende ål, ikke sikker for smolt).  
 
Rørgaten er av nyere dato, og består av Ø 90cm GUP hvilende på plasstøpte betongføtter 
og i segmenter med gummitetting og stål tettebånd. Dette betyr at det er mulig å tømme 
rørgate og demontere (2 tettebånd + 2 x 2rørfester) et segment. Dette er høyst aktuelt for 
maskinatkomst til flere av de aktuelle løsningene for fisketrapp/oppgangstiltak.   
 
Overløpet fra dammen treffer hva som oppfattes som naturlig bekkeløp, som kort nedstrøms 
dammen entrer multiple lave stryk med god farbarhet ved de relevante vannføringer. Kun et 
strykparti midtveis mellom dam og ullvarefabrikken kan være aktuell å justere i begrenset 
grad, da fallet vil være krevende forserbart ved noen vannføringer. Dette er imidlertid ikke 
naturlig å fokusere på før man ser at dette behøves. Det skal her nevnes at det ble tatt en 
vakker sjøaure (litt under 1 kg) med EL-fiskeapparat straks nedstrøms dammen under 
befaringen 1. Oktober. Oppgangsmuligheten opp til dammen er derved uttrykkelig bekreftet.  
 
 
 
4.2 Særskilte beskrankninger i forhold til planlagt anlegg: 
 

 Sjøllingstad ullvarefabrikk er nasjonalt viktig industrielt kulturminne, og 
kraftverket er del av dette. Av denne grunn er det – i tillegg til 
fisketrappløsning som berører dammen direkte – også utarbeidet løsninger 
hvor dammen ikke berøres over hode.  

 
 Sjøllingstad ullvarefabrikk har behov for all kraft som kan produseres ved 

eget kraftverk, og det er derfor av stor betydning at vannforbruket til 
fisketrapp/oppgangsanlegg holdes så lavt som mulig.  

 
 Sjøllingstad ullvarefabrikks anlegg er – slik Terrateknikk har oppfattet det – 

under en fase hvor verneform/beskyttelse er under endring/oppgradering. Ut 
fra den fornemmelse at mennesker som arbeider med fornminner neppe er 
av de mest hurtigarbeidende, har Terrateknikk valgt å også beskrive en 
tilnærming på hva som er en midlertidig løsning med varighet +/- 10år, noe 
som vil kunne være en rimelig horisont i forhold til når inntaksdammens 
vernestatus og mulighet for tekniske tiltak tilknyttet denne endelig er avklart.   
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5 Resultater - plantilnærming 
 
I egenskap av å være innledende skisser til løsning er fremlagtte beskrivelser å betrakte som 
beskrivende og ikke måleriktige. Konferer tekstdel for beskrivelse.  
 
 
5.1  Kulptrapp langs høyre side av dam: 
Jf. forside av rapport samt vedlegg tegning 1.Dette utgjør anbefalte løsning hva gjelder 
etablering av permanent trappanlegg. Trappen bygges (anbefalt) av stein som i øvre del 
boltes/sikres mot fjell, i nedre del stablet. Trapp tettes med betong. Vanninntak utgjøres av 
en kanal som slipper flatt vann forbi dammen. Vannet leder frem til øverste kulp, som derved 
kan plasseres nedstrøms damkrona og uten konflikt med damlegemet. Bare ubetydelig plass 
til vannkanal behøves for å lede vann forbi dammen. Kanalen lages enten ved nedskjæring i 
betongdel av dam (som i dag er skadet, jf foto) og så påstøping av armert dam (= forsterking 
av dagens dam) eller ved nedskjæring i berg ved siden av damfestet (ingen påvirkning av 
dam). Inntaket lages 30cm bredt ogmed 0,5m vanndyp ved full kanal. Slisse for luke i begge 
ender av kanal. 
 
Fra kanal faller vannet ned i første kulp. Vannhøydeforskjell mellom øvre kulp og vannrenne 
0,5m. Kulp 1,2 – 1,5m lang og 1m bred. Forløpet repeteres med ytterligere 2 kulper. Siste 
kulp tilnærmet rund, Ø 1,5m og utløp ut i elv skrått i nedstrøms retning. Fall bestemt av 
vannhøyde i elva, maks 0,5m.  
 
Prinsipp for trapp er vist på etterfølgende to fotomontasjer; først inntak, neste side; trapp.   
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Prinsippskisse og plassering for fisketrapp sett fra nedstrøms side. Vann passerer dammen 
via kanalen, her nummerert ”4” (jf forrige side), og renner inn i kulp (”3”) med typisk fall 0,5m. 
Dette repeteres for kulp 2 og 1 før avsluttende fall til elv. Ved å renske opp området utenfor 
kulp 1 skapes tilstrekkelig dybde til at fisk kan entre kulp 1 og forsere et fall på 0,5m.  
 
Trappa kan bygges med inntakskanal (”4”) i hva som er betongdelen av eksisterende dam. 
Denne delen av damkrona blir da støpt på ny, forankret til berg, og vil forsterke dammen i 
forhold til eksisterende situasjon. Alternativt kan inntakskanalen plasseres i nedskjæring i 
skråfjell straks utenfor dammen, så dammen holdes urørt av tiltaket.    
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Bildene under viser situasjonen for høyre del av dammen, og viser at betongdelen av 
dammen er løs over damlegemet for øvrig. Dette vil bli håndtert dersom fiskerenne skal 
etableres i kant av dammen, og ny påstøping derved etableres.  
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5.2  Elveterskler:  
 
Det er gode men krevende oppgangsmuligheter for anadrom fisk opp til damområdet, med et 
par noe krevende strykpartier straks oppstrøms ullvarefabrikken som mest uttalte. Ut fra 
dette forholdet – at oppvandrende fisk må forsere allerede ganske betydelige naturfall før de 
kommer opp til dammen – så er det rimelig å vurder om det kan legges til rette for direkte 
forsering av dammen med mindre tilrettelegging. Slik terrateknikk vurderer dette, kan det 
tilrettelegges for oppgang forbi dammen med to terskler på tvers av løpet, samt begrensede 
arbeider nedstrøms disse. De to tersklene som må anlegges for dette, løfter undervannet 
ved dammen ca 1 meter i forhold til dagens situasjon. Dette åpner for at fisken kan forsere 
dammen med et hopp/svømming i strålen på 1 meter fall. Dette er ikke noe problem for 
verken sjøaure eller laks forutsatt at sprangkulpen har god utforming. Dette tiltaket kan også 
gjennomføres uten at eksisterende dam blir berørt, med eneste tiltakt tilgrensende dette en 
noe forhøyet mur mot rørgata for å forhindre at forhøyet overvann vasker inn rundt 
rørfundamentene. Prinsippene er meget enkle; det bygges to kulper av tørrmurt stein – 
lenket sammen - i avstand hhv 4m og 7m fra dammen. Dammen (sprekkene mellom stein) 
tettes med betong for at vannhøyden skal kunne holdes også med lite tilsig. Utløp av de to 
tersklene er ikke regulerbart, men det legges rør i bunn av hver terskel for å muliggjøre 
bunntapping av disse for vedlikehold av terskler eller dam.    
 
Bildet under er tatt fra topp dam og viser omtrentlig plassering av de to tersklene, på neste 
side er tersklene innplassert i elveløpet og sett fra nedstrøms side.  
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Fotomontasjen under gir et grovt men rimelig bilde av hvordan elvekulpene kan bli seende ut 
(se bilder side 4 og 10 for sammenlikning); de er relativt lave (0,5 og 1m over normal-
vannstand) og bygges av løs stein fra elveseng, og glir derved godt inn i terrenget. På våt 
side (= ikke synlig) tettes tørrmurene med betong så kulpene holdes vannfylte selv med liten 
vannføring/vannslipping. I bunnen av hver kulp er støpt inn rør som tillater bunntapping av 
kulp når dette er ønskelig, eksempelvis for frilegging av damfoten og for opprensking av 
kulpene.  
 
Ut over de to tersklene som skaper kulpene, så heves eksisterende mur mot rørgaten noe 
med mindre stein for å hindre at vann fra øvre kulp kan strømme inn under rørgate; dette 
utgjør en liten endring da eksisterende mur langs øvre kulp allerede er på ca 1m over 
normalvannstand, noe som gjør at ønsket vannhøyde kan etableres uten at vann drar inn 
under rørgata, men det er allikevel fornuftig å bygge på sidemuren litt for å sikre mot 
innstrømming også i perioder med større vannføring gjennom kulpene.  
 
Omfanget av arbeidene er relativt begrenset; øvre kulp bygges på et sted hvor elveløpet er 
4,6 meter bredt. Ved nedre terskel er bredden 6,6 meter, men her ligger allerede godt 
forankret naturstein som utgjør del av nødvendig terskelbase.   
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5.3  Kulptrapp og renne: 
 
Ut over de to alternativene behandlet i kapittel 5.1 og 5.2, så er det ytterligere to tilnærminger 
som kan være relevante. Den første av disse beskrives her i kapittel 5.3 i noe utfyllende 
form, det siste alternativet beskrives kort og kun tekstlig i kapittel 5.4. 
 
Alternativ 5.3 omfatter bygging av kanal fra oppstrøms dammen, forbi dammen, og ned til en 
kulptrapp av stein beliggende på venstre side av elva ved siden av rørgata. Konstruksjonen 
hvor vannkanal ledes utenom dam-området gjør det mulig å holde dammen helt urørt, men 
forutsetter: 
 

 Gjennomskjæring av sperremur av betong øverst i ledemuren ned mot 
dammen 
 

 Kryssing av rørgata med vannkanal (fiskevandring) for å tillate fisken å entre 
trappa fra elva.  

 
På fotomontasjen under er linjeføring for kanal trukket opp. Vanninntaket er straks 
oppstrøms betongmuren som føres ned mot dammen, men siden denne muren kompletteres 
av en tversgående betongmur – skjult i bakken, og formodentlig anlagt for å hindre vann å 
trekke gjennom grunnen forbi dammen og skape vanntak og eventuelt erosjon. Siden 
kanalen skal være vannfylt under fiskeoppgangen, og må ha en viss størrelse, typisk 1m dyp 
(0,5-0,6m vanndyp) og 0,7-1m bred, så må den lages av betong for å bli vanntett. Det er ikke 
fall i kanalen; det ville kreve alt for stort vannforbruk, så vannet i kanalen står tilnærmet stille, 
med første fallet i vannstrømmen fra kanalen og ned i første kulpen. Fra dette punktet 
bygges anlegget lik kulptrappen beskrevet i kapittel 5.1, og beskrives ikke videre her. 
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Skjematisk fotomontasje under beskriver plassering av kulper i forhold til rørgate. Et lite fall 
fra kanalen under rørgata og ut i elv kan håndteres ved entring av kanalen, deretter må 
normale kulper bygges for å tillate oppvandring i 0,5m sprang opp til siste sprang opp i 
kanalen. Denne går så uten nevneverdig fall opp til inntaket ca 15m fra dammen.  
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5.4 Kulptrapp av bjelkeverk: 
 
Som et siste alternativ beskrives her kort hva som normalt vil være en midlertidig løsning for 
fiskeoppgang – primært for et +/- 10 års perspektiv. En slik løsning omfatter bygging av en 
frittstående kulptrapp i bjelkeverk som monteres mellom damvangene men hviler på 
elvebunnen, bare hektet over (grov flattjernforankring) basis for reguleringsnålene i dammen 
for kontakt med denne. Denne kan bygges uten inngrep i dammen, og vil utgjøre en 6 meter 
lang konstruksjon av trebjelker satt sammen til 4 kulper med 0,5m spranghøyde for største 
høyde 1,5 meter mot dammen, ned til 0,8m ved utløpet, bredde 1,5 meter i foten ved øverste 
kulp, en meter i nederste kulp. 
 
Konstruksjonen er forholdsvis enkel å anlegge, men er – med plassering direkte nedstrøms 
damoverløpet og også flomløpet - utsatt for skade av isgang og tømmer som slår inn i 
kulpene, og vil i større eller mindre grad ha begrenset varighet på grunn av materialet som 
benyttes. Ved bruk av egnede, særlig motstandsdyktige materiale, korrosjonssikre beslag og 
tilstrekkelig dimensjonering kan man imidlertid velge å bygge en slik kulptrapp av tre for å 
være en permanent konstruksjon, bare gjenstand for begrenset vedlikehold.  
 
En kulptrapp av bjelkeverk vil ikke skade dammen, men vil utgjøre en visuell konstruksjon 
direkte tilknyttet dammen. Bygging i bjelkeverk som raskt får patina av vann og vær vil 
imidlertid gjøre at en slik konstruksjon går godt sammen med de vanndrevne anleggene den 
er knyttet til.   
 
Konstruksjonen detaljeres ved behov, foreløpig begrenset til denne beskrivelsen.   
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5.5 Gjennomføring og forutsetninger 
 
Bygging av fisketrapp etter alternativ 5.1 (kulptrapp i naturstein), 5.2 (elveterskler i 
naturstein) eller 5.3 (vannkanal og kulptrapp) forutsettes adkomst med maskin frem til 
byggeområdet. Dette forutsetter at maskin kan flyttes over til høyre/nordre side av rørgata, 
mens atkomstveien går på venstre side av rørgata. Dette håndteres imidlertid forholdsvis 
enkelt ved et av to tiltak (detaljer av maskinadkomst er vist på foto nederst): 
 

 Rørgata er sammensatt av GUP-segmenter som ligger kant i kant og med 
gummitetting holdt fast av rustfrie stålbånd spent med grove umbrakoskruer. 
Når rørgate er tømt, så er det en overkommelig sak å ta av to av 
tettemansjettene og løfte av et segment (6 meter) for deretter å kunne belte 
over elveløpet.   
  

 Det er kjørbar vei for lastebil ned til ved siden av rørgata på 
krysningspunktet. Avstanden fra hjørne lastebil og til senter hvor liten 
beltemaskin kan plasseres, er 6 meter. Det betyr at en lastebil med kraftig 
og bakmontert kran kan løfte en ex. 3 tonns beltemaskin over rørgate og 
sette denne ned på elvesiden av rørgata (6 meter arm). Ved kraftigere kran 
kan større maskin løftes over.  

 
Byggearbeidene forutsettes gjennomført med tilnærmet tørr elv, dette ordnes enten ved drift i 
kraftverket underveis og styring av eksisterende reguleringsdammer i Systadvann og 
Møglandsvann, eller ved å slippe vann gjennom rørgate for utslipp enten fra avtatt 
rørsegment (jf beskrivelse over) eller ved gjennomløp i rør men utenom kraftverk. Dette vil 
vesentlig lette anleggsarbeidene og samtidig redusere faren for forurensning. 
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6. Juridiske forhold (ikke uttømmende)  
 
Bygging av fisketrapp i Sjøllingstadbekken/Sjøllingstadelva fordrer avklaring i forhold til et 
antall lovverk i tillegg til de privatrettslige forhold. Kort gjennomgås viktige bestemmelser idet 
utfyllende kommentarer kan fastsettes ved behov. 
 
Plan- og bygningsloven: Kommunen må orienteres om planlagte anlegg og virkninger av 
dette. Det er sannsynlig at saken håndteres som ren orienteringssak.    
 
Lov om laks- og innlandsfisk m.fl.: Bygging av fisketrapp omfattes av forskrift om 
fiskeforsterkingstiltak og hvor myndigheten innledende er tillagt Fylkesmannen  
 
Kommentar: . I dette tilfellet er situasjonen at vassdraget i dag er tilgjengelig for anadrom fisk 
ved særlige forhold, men trapp ønskes bygget for vesentlig forbedring av denne oppgangen. 
Derved utgjør ikke tiltaket åpning av nytt anadromt avsnitt. Videre gjelder at 
Sjøllingstadvassdraget ikke er åpnet for fiske etter anadrom laksefisk. Det betyr at tiltaket 
ikke medfører noen forflytning av fangbarhet på oppvandrende fisk og derfor ikke berører 
grunneierretter av slik betydning..  
 
 
Lov om forurensning:  F. lovens §7 om plikt til å unngå forurensning gjelder ved alle 
byggetiltak hvor det ikke er søkt særskilt om slik tillatelse.  
 
Kommentar:I gjeldende tilfelle er det terrateknikk sin vurdering at F. loven § 7 ikke kommer til 
anvendelse. Dette er basert på følgende forhold: 
 

 Det skal det bygges i et vassdragsområde som er tilnærmet fritt for finmasse 
og organisk material, dominert av stein i midlere til grovere fraksjoner og 
fjell. Grunnlag for forurensning ved oppvirvling av gravemateriale vurderes 
ikke å være til stede.  

 
 Vannstyring, jf kapittel 5.5, gjør det mulig å foreta arbeidene uten at vann 

slipper inn i tiltaksområdet. Dette reduserer muligheten for forurensning fra 
knusing samt fra mindre støpearbeider.  

 
 Bortsett fra drivmidler og hydraulikkolje i maskin, sp forutsettes alle 

petroleumsprodukter og kjemikalier lagret utenfor vassdraget under 
byggingen. Entreprenørs HMS system ivaretar dette.   

 
 Forurensende produkter underveis begrenses til bruk av betong i små 

mengder (tetting av tørrmur, bygging av hjelpevegg) og sydemasse. Ingen 
av disse avgir forurensning av betydning når tørket/herdet. Sement kan gi 
opphav til dramatisk pH økning derom sluppet ut i vann, men kun i knust 
eller ikke-herdet form; ingen av delene er relevant for dette prosjektet.  
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Naturmangfoldloven: NML forutsetter at man ved alle tiltak i naturen skal ha avklart et antall 
forhold mellom tiltak og virkning. NML §§ 6 – 12 er her relevante. Kort turneres disse slik:  
 
§ 6 Aktsomhetsplikt: Ansees oppfylt ved de beskrivelser av vannstyring og tid for anlegg som 
beskrevet i foregående kapittel. Det fremgår ikke uavklarte trusler som følge av arbeidene. 
 
§ 8 Kunnskapsgrunnlag: bestemmelsen er bare begrenset relevant idet atkomst benytter 
eksisterende vei ned til dam og rørgate (uten at det forventes nevneverdig skade her) og 
hvor selve arbeidene foregår i ikke-vegetert/bergdominert og til dels industridominert del av 
elveløp (damanlegg) uten skadepotensiale annet enn forurensning, jf foregående punkt. 
Noen få trær er aktuelle å fjerne under arbeidene, særlig ved alternativ 5.1 og 5.3, men dette 
er trær som står slik til at dam-eier vil ha ønske om å fjerne disse innen rimelig tid uansett av 
hensyn til skadepotensiale på dam og rørgate.   
 
§9  Om føre var prinsippet ved valg av løsninger: Ikke relevant her da det er vanskelig å se 
alternativer til valgt løsning.  
 
§ 10 om belastning på økosystemet: Minimalisert så langt mulig ut fra teknikk (tørrmuring),, 
tidspunkt (minst skadelige for fisk og vannorganismer) og vannstyring (minimal forurensning 
fra tiltaksområde da vann ledes aktivt forbi og bort fra dette). Videre vil tiltaket så langt mulig 
innarbeide oppvandringsanordning for ål (jf kapittel 3), noe som utgjør en vesentlig 
forbedring i forhold til dagens situasjon.  
 
§ 12 om miljøforsvarlige teknikker: Behandlet under § 10; kan vanskelig gjøres mindre 
belastende på miljø og vassdrag enn som her beskrevet.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kristiansand 12.10.18 
 
 
 

Tor Kviljo  
Terrateknikk as 
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Høringsinnspill planprogram Nye Veier E39 Mandal vest - Lyngdal.  
 
Fra arbeidsgruppe for berørte parter langs trasè A-B Nord og Midt. 
 
Denne gruppen er nedsatt som arbeidsgruppe på grunneiermøte på Hageland 3.9.2018. Vi 
henvender oss til dere på vegne av grunneiere langs trasèene “nord” og “midt”.  
 
Etter vår oppfatning har ikke planprogrammet hensyntatt verdiene rundt Mandals 
drikkevann, eller den nasjonale jordvernstrategien godt nok. COWI AS utførte i 2015 en 
konsekvensutredning for kommunedelplan E39 - Dølebru - Livold. I denne utredningen 
vektlegges enkelte andre momenter enn de som fremgår i SWECO sitt planprogram. I tillegg 
utarbeidet COWI sin konsekvensutredning på andre grunnleggende premisser. Vi vil i det 
følgende vise til enkelte av disse. Det er betimelig å spørre om begrunnelse for at SWECO 
velger et annet utgangspunkt enn COWI for sine konsekvensutredninger.  
 
Dette er bekymringsverdig også dersom gjeldende kommunedelplan blir vist som et 
alternativ til nyere traseèr. Disse burde bygge på så like forutsetninger som overhodet mulig, 
for å kunne være sammenlignbare.  
 
 
Våre innspill er som følger:  
 

- Til punkt 2.1.2: 
Det er inkludert et sitat fra Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging.  
 
Det hevdes at det i dette dokumentet understrekes betydningen av å utvikle et 
“moderne og fremtidsrettet transportsystem, som gjør trafikkavviklingen raskere, 
sikrere og mer miljøvennlig. Mellom regioner er det behov for mer effektive vei og 
jernbaneforbindelser”.  
 
Sitatet er korrekt, men det fremgår ingen plass at dette er spesielt understreket. 
Derimot fremgår det på side 21, under overskriften “Helse og trivsel” at “(siden) 
veksten i byer og tettsteder i stor grad vil skje gjennom transformasjon og fortetting, 
er det særlig viktig å bevare naturverdiene og mulighetene for friluftsliv i nærmiljøet. 
Det er også viktig at utbyggingen ikke skaper mer sårbarhet for naturhendelser og 
klimaendringer”.  (vår understreking.) 
 
Mandals muligheter for friluftsliv befinner seg i stor grad i skjærgården, Furulunden, 
og i Hålandsheia. For uberørt friluftsliv, borte fra støy og by er områdene rundt 
Gjervollstad og Unndalstjønna, samt turløyper over Vrå til Romedal de nærmeste 
områdene med uberørt natur.  
 
Det anmodes om at setningen “for transport mellom byområder understrekes 
betydningen”  strykes, da dette etter vårt syn er en feil vinkling. 
 



- Til punkt 2.1. Internasjonale føringer for drikkevannskilder burde inkluderes - Se 
rådsdirektiv 98/83/EF - 2001/EØS/57/14. 
 
Siden 2004 har Verdens helseorganisasjon (WHO) utviklet en plan for sikkert 
drikkevann som bygger på prinsipper for risikovurdering og risikostyring, og som er 
fastsatt i organisasjonens retningslinjer for drikkevannskvalitet. Disse retningslinjene 
er sammen med standard EN 15975-2 om sikkerhet ved drikkevannsforsyning 
internasjonalt anerkjente prinsipper som ligger til grunn for produksjon, distribusjon, 
kontroll og analyse av parametrene for drikkevann. Vedlegg II til direktiv 98/83/EF må 
derfor tilpasses de siste oppdateringene av disse prinsippene.  
 
Rådsdirektivet kommer til syne i nasjonal lovgivning i form av drikkevannsforskriften. 
Se neste punkt.  

 
- Til punkt 2.1.3: Nasjonale føringer i form av drikkevannsforskriften av 22.12.2016 må 

inkluderes.  
 

Vi viser til temarapport “konsekvensutredning naturressurser” utarbeidet av Statens 
vegvesen/COWI for kommunedelplan E39 - Dølebru - Livold. 
Drikkevannsforskriften er i konsekvensutredning for tidligere kommunedelplan inntatt 
som gjeldende ramme og premiss for konsekvensutredning. Det virker unaturlig at 
SWECO ikke velger å legge denne til grunn.  

 
- Til punkt 2.1.3 Regionale og nasjonale planer, rammer og føringer: Nasjonal 

jordvernstrategi må inkluderes. Nasjonal jordvernstrategi skal inkluderes som et ledd 
i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging i henhold til ny 
Nasjonal Transportplan. 
 

- Til punkt 6.5: EFFEKT-analyse 
Ved silingsprosessen ble det lagt vekt på EFFEKT-analysen. Denne analysen er etter 
vår mening ikke egnet som grunnlag for ny vei uten betydelige modifikasjoner. 
EFFEKT legger til grunn bl.a klimagassutslipp og forurensning som faktorer. 

- Forurensning. EFFEKT hensyntar her kun luftforurensning i form av NO2 og 
PM10, og hvor mange personer som blir utsatt for dette. Dette er mangelfullt 
sett i forhold til nyere forskning hva angår mikro- og nanoplast. EFFEKT 
hensyntar heller ikke forurensning fra veisalt, nedbør, veistøv av mindre 
størrelse og avrenning til nedbørsfelt for drikkevann. Vi erkjenner at dette 
delvis blir hensyntatt i ROS-analyse, men heller ikke her blir de forskjellige 
forholdene knyttet til plast behandlet. Samtidig gir EFFEKT-analysen altså et 
skjevt bilde av virkeligheten og “samfunnsnytten” av trasèvalget. 
 
Utfordringen rundt mikro- og nanoplast er nettopp størrelsen. Per dags dato 
er det nærmest umulig å filtrere bort dette. Partiklene er så små at de 
penetrerer cellemembran. Vi vil komme tilbake til denne problemstillingen 
under punktet “Drikkevann”.  
 



- Klimagassutslipp. EFFEKT viser til at det skal utføres overordnede 
beregninger for utslipp av klimagassutslipp knyttet til byggefasen, drifts- og 
vedlikeholdsfasen og transportfasen. I analysen er det lagt til grunn 2046 som 
prognoseår, og 2026 som sammenligningsår.  
 
I september 2018 var nær halvparten av nyregistrerte personbiler nullutslipp 
(elektriske). Vi nærmer oss 200.000 elbiler i Norge (per oktober 2018). 
Økningen de siste årene har vært 40.000 per år. Fra 2020 og utover kommer 
mange nye spennende modeller, og årlig økning i antall utslippsfrie biler 
forventes å akselerere. Regjeringens mål er at i 2025 skal alle nyregistrerte 
biler være utslippsfrie (elektrisitet eller hydrogen). Andre land har satt seg 
tilsvarende mål. 
 
Elproduksjonen i Norge er utslippsfri og i Europa bygges nå ut ny utslippsfri 
produksjon - solkraft og vindkraft i stor skala. I siste Langtidsanalyse fra 
DNV/GL scenario «Energy Transition Outlook» (sept. 2018) prognoserer de at 
verdens elproduksjon vil være over 80% utslippsfri i 2050. Betydelige 
endringer i utbygningstakten av fornybar kraft skjer allerede fra 2030. I samme 
scenario antar de at 80% av nybilsalget vil være nullutslipp allerede i 2030. 
Statkraft har likeledes i sitt Lavutslippsscenario (2018) at omlag 80% av 
verdens elektrisitetsproduksjon er utslippsfri i 2040. 
 
Med regjeringens mål og det salget av elbiler som må forventes fram mot 
2025 og videre, er det klart at en stor andel av trafikken vil være utslippsfri i 
den analyseperioden Nye Veier legger til grunn. Også elektrisitetsproduksjon 
vil være tilnærmet utslippsfri. Det er konservativt å anta at det i 2025 vil det 
være en halv million elbiler i Norge. Antall utslippsfrie biler øker kraftig og vil 
akselerere. Dette må legges inn i de utslippsberegningene Nye Veier gjør. Det 
kan få store konsekvenser for prioriteringene av alternativene. Utslipp av 
klimagasser (CO2)  og lokal forurensing (NOX) blir mindre. 
 
Etter vår oppfatning er ikke dette hensyntatt i den EFFEKT-analysen som ble 
lagt til grunn i silingsprosessen. Det er derfor tvilsomt at dette blir hensyntatt 
tilfredsstillende videre i planarbeidet.  
 
Det fremstår inkonsekvent å vektlegge utslipp av fossilt brennstoff som er på 
vei til å fases ut både i persontransport og tungtransport, samtidig som mer 
lokal forurensning får en underordnet betydning. Vi kommer tilbake til dette 
punktet. 
 
EFFEKT-analysen må altså på dette punktet også legge moderne 
forutsetninger til grunn, og kan ikke basere seg på eldre håndbøker. 
 
 
 



- Vedlikehold. 
Det anbefales vedlikeholdsutgifter også inkluderer snørydding for de 
alternative trasèene.  
 

- Til punkt 6.6.5. Naturressurser 
 
Landbruk:  
Det burde utredes hvilke gårdsbruk som risikerer nedleggelse. Flytting av matjord er 
ofte en skjematisk øvelse, hvor vilkårene etter jordloven anses “tilfredsstilt” dersom 
matjord blir dyrket opp. Det er etter vår mening ikke i tråd med hensikten bak 
jordvernstrategien å kun fokusere på antall daa dyrket mark, og se bort ifra selve 
kvaliteten og utnyttelsen av den. Lokal topografi gjør at muligheten for nydyrking er 
begrenset. Det bør derfor utredes hvor nydyrking kan foretas, i rimelig nærhet til de 
gårdsbruk som mister matjord.  
 
Utnyttelse av dyrkbart areal i Norge er et spørsmål om nasjonal sikkerhet.  
 
Det fremgår tidligere i planprogrammet at målet med veien blant annet er å bidra til at 
Norge får lavere utslipp av klimagasser. (Dette er adressert flere plasser i dette 
høringsinnspillet.) Området som utredes har i stor grad spredte landbruksarealer som 
medfører at dersom driftsbygningene ikke flyttes med, vil en spredning av matjord 
føre til høyere driftskostnader. Dette vil også medføre miljømessige konsekvenser på 
grunn av økt transport for gårdbruker.  
 
Nedleggelse av drivverdige gårder fører til tap av arbeidsplasser, selv om det skulle 
nydyrkes areal tilhørende ikke-drivverdige gårder. Nedleggelse av de to største 
drivverdige gårdene vil kunne medføre at mye innmark legges brakk, da disse to er 
ansvarlige for leie av store deler dyrket mark fra andre gårder.  
 
Landbruk har således faktorer som kan prissettes. Andre faktorer, som viktigheten av 
regional/lokal matvaretilgang burde vurderes som ikke-prissatte konsekvenser. 
 
Vi forutsetter at NY NTP (2017) legges til grunn i planarbeidet. Av den fremgår at 
regjeringen vektlegger jordvern høyt i planen. 
 
Vi viser i den forbindelse til kapittel 11.5 og 11.5.1. i NTP. 
“Jordvern er en nasjonal interesse som transportetatene, Avinor og Nye Veger AS 
skal vie stor oppmerksomhet i retningslinjer og arbeid” 
 
Det foreslås derfor å innta punkt som følger:  
Landbruksressurser skal konsekvensutredes med spesielt hensyn på drivverdige 
landbruksforetak og nydyrkingsmuligheter av matjord innenfor drivverdige områder 
og avstand  
 
 
 



Drikkevann: 
I planprogrammet pkt. 2.6.1 vises det til at om man velger alternativ trasè fra den 
gjeldende kommunedelplan må Hovedplan for vannforsyning revideres. Denne 
planen var uansett ikke skrevet med formål konsekvenser for ny E39. Etter vår 
oppfatning må det i en revidert utgave også gjøres rede for hvor reservekilder med 
beliggenhet og nedslagsfelt utenfor E39 trasèen finnes. Som vi redegjør for nedenfor 
er det svært mange usikkerheter når det gjelder forurensning fra veitrafikk. Med en 
slik øvelse kan også kostnader belyses og inntas i det totale kostnadsbildet.  
 
Vi viser til Rundskriv H-5/18, fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet.  
Her understrekes at “Utviklingen av samfunnet påvirker risiko- og sårbarhetsbildet. I 
noen tilfeller kan ny utbygging være en direkte årsak til konsekvenser for liv og helse 
eller store materielle tap. Det er derfor et mål for planlegging etter plan- og 
bygningsloven § 3-1 første ledd bokstav h) å “fremme samfunnssikkerhet ved å 
forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle 
verdier mv.” Det er planmyndigheten som har ansvaret for å påse at 
samfunnssikkerhet ivaretas i planleggingen”.  
 
Drikkevann er en sentral del av infrastruktur. Dette gjør utredningen vedrørende 
drikkevannet til et spørsmål om samfunnssikkerhet.  
 
Hva gjelder drikkevann må dette utredes med fokus på fare for forurensning, både i 
anleggsperioden, samt som ferdigstilt anlegg. Tilsvarende må det utredes med 
utgangspunkt i den nyeste kunnskapen hva angår mikro- og nanoplast, som ikke er 
hensyntatt i eldre håndbøker. Det må forutsettes en “føre var” vurdering, hvor det 
legges til grunn at selv ikke det vi vet i dag nødvendigvis er det fulle bildet. Vi vet idag 
at en av de største forurensningsfaktorene for mikroplast er bildekk.  
 
Nyere forskning fra det østerrikske miljøbyrået, samt det medisinske universitet i 
Wien (MedUni Vienna) viser at det er funnet mikroplast i menneskelig avføring.  
 
I en artikkel fra The Guardian vises det til forskning gjort av Orb, ledet av Dr. Sherri 
Mason av New York University of Fredonia som tilsier at så mye som 72% av alt 
kranvann i Europa inneholder mikroplast. Videre uttaler Mason at vi har nok 
kunnskap om hva mikroplast gjør med økosystemet til å være berettiget bekymret 
over de effektene det vil ha på oss.  
 
Resultatet underbygges av en mindre undersøkelse gjort i Irland av Dr. Anne Marie 
Mahon, på The Galway-Mayo institute of Technology.  
 
Vi vet i dag at det viktigste helsemessige problemet med mikroplast er at det fungerer 
som et transportmedium for ulike gifter som bindes til plasten og får lett tilgang inn i 
kroppen. Det betyr at ulike miljøgifter kan konsentreres i kroppen og medføre stor 
skade, som kreft, immunforstyrrelser, stoffskifteproblemer, allergier og intoleranser, 
og andre ting vi i dag enda ikke forstår rekkevidden av.  
 



I lys av nyere forskning er det derfor naivt å legge til grunn eldre beregningsmodeller. 
Moderne tid krever moderne metoder.  
 
Det understrekes at å legge til grunn forurensning fra fossilt brennstoff, som skal 
fases ut, samtidig som det ikke legges til grunn forurensning skapt av bl.a. bildekk, 
avrenning og veistøv, som faktisk vil øke i fremtiden, er bekymringsverdig. Slike 
forutsetninger tegner etter vår mening et skjevt bilde av virkeligheten og den 
fremtiden som etterstrebes også på nasjonalt nivå, spesielt sett i forhold til nye 
klimarapporter fra FN.  
 
Statens Vegvesen sin rapport nr. 564 - “Undersøkelse av vegnære innsjøer i Norge” 
(utarbeidet av COWI) viser med all tydelighet at veisalter og avrenning påvirker 
innsjøer langs europaveier i Norge. Rapporten har KUN hensyntatt vannkjemiske og 
biologiske undersøkelser.  Det har her ikke vært forsket på plast av noen form. Det er 
naturlig å legge til grunn at der veisalt renner til terreng og vann følger også plast 
med.  
 
Konsekvenser rundt drikkevann må utredes bedre, sett i forhold til 
drikkevannsforskriften § 4, og “føre var” prinsippet. 
 
Det foreslås å føye til følgende:  
“Det skal utredes hvorvidt drikkevann og nedslagsfelt vil kunne få økt forekomst av 
mikro- og nanoplast, og hvilken skadeeffekt dette kan ha på a) det naturlige 
økosystemet i vann i nedslagsfeltet og b) brukere av drikkevannet. Det skal videre 
utredes alternative drikkevann- og reservekilder utenfor E39-trasè. Kostnader ved 
etablering av nye drikkevannskilder må inntas som en prissatt konsekvens” 
 
Slam og vann generelt: 
All masseflytting og anleggsvirksomhet vil medføre tilslamming av bekker og vann i 
tilstøtende områder uansett preventive tiltak. Spesielt Ommundsvannet (som også er 
drikkevann) vil være utsatt for dette, med organisk slam fra myr og støv fra fyllmasser 
gjennom hele anleggsperioden i nedslagsfeltet. Ommundsvannet er lite og grunt, og 
vil magasinere store mengder slam. Særlig “sveveslam” og sprengningsstøv vil ta 
lang tid før det faller til bunn. Finpartikkelslam er vanskelig å filtrere bort, og kan gi 
store konsekvenser med tilslamming og påfølgende utgifter på renseanlegget på 
Skadberg. Også Moslandsvannet, som er en potensiell reservekilde vil bli berørt.  
 
Slam vil også kunne transporteres uhindret videre i vassdraget til Sjølingstad, som 
bruker det til kraftproduksjon og er avhengig av rent vann i sine maskiner. Sjølingstad 
Uldvarefabrikk er foreslått fredet av Riksantikvaren.  Slammet vil så transporteres 
videre ned til vestre Skogsfjord, der en allerede sliter med oksygenfattig vann.  
 
Ommundsvannet og vassdraget nedover er fiskerike, og Naturvernforbundet har 
arbeid på gang for å få det lakseførende igjen. Det er konstatert ål i vassdragene helt 
opp til Møglandsvannet.  
 



Det må utredes hvilken skade slam kan påføre økosystem og vassdraget i sin helhet. 
Avbøtende tiltak må innbefatte mer enn midlertidige tiltak i anleggsperioden, da slam 
vil bli liggende i nedslagsfeltet og på vannbunnen, og vil kunne bli virvlet opp i lang tid 
etterpå.  
 
Vi vet at klimaet fremover blir varmere, våtere og villere i fremtiden. 
Konsekvensutredningen må ta opp virkningen av ekstremvær på avrenning av og 
rundt vei og forurensning 
 
Rekreasjon og friluftsliv. 
Vi ønsker også å fremheve behovet for uberørt friluftsliv i nærområdet til Mandal 
kommune. Undalstjønna ved Haddeland, turløyper ved Hageland, Gjervoldstad og 
Vrå/Romedal har stor verdi også for friluftsinteresserte i Mandal kommune som ikke 
blir direkte berørt av trasèvalgene som grunneier. Dette burde vurderes høyt som en 
ikke-prissatt verdi.  
 

- Til punkt 5.2. 
 
Hastighet. 
Det er nå i nyhetene at Vegdirektoratet vurderer om enkelte strekninger kan få 
høyeste hastighet 120 km/t. Til Dagsavisen 29. oktober uttaler kommunikasjonssjef 
Christian Altmann i Nye Veier at de planlegger å anlegge lange strekninger 
Kristiansand – Sandnes for 120 km/t. Han nevner også 130 km/t som «høyere» 
hastighet. Hastighet er av stor betydning for økt forurensing, støv, støy og utslipp av 
mikro- og nanoplast mot vann og jordsmonn. Det virvles opp mer og det bærer 
lenger.  
 
Vi forutsetter at dersom det er aktuelt med høyere hastighet enn 110 km/t så gjøres 
det konsekvensutredninger for dette i forkant av bygging. 
 
Oppsummering. 

- Landbruksressurser skal konsekvensutredes med spesielt hensyn på drivverdige 
landbruksforetak og nydyrkingsmuligheter av matjord innenfor drivverdige områder 
og avstand. Nydyrkingsområder må påvises i relativ nærhet til berørte landbruk.  
 

- “Det skal utredes hvorvidt drikkevann og nedslagsfelt vil kunne få økt forekomst av 
mikro- og nanoplast, og hvilken skadeeffekt dette kan ha på a) det naturlige 
økosystemet i vann i nedslagsfeltet og b) brukere av drikkevannet. Det bør videre 
utredes hvor det finnes reservekilder med beliggenhet og nedslagsfelt utenfor ny E39 
trase. Kostnaden ved å etablere reservekilde må beregnes.” 
 

- Det må utredes hvilken skade slam kan påføre økosystem og vassdraget i sin helhet. 
 

- Vi forutsetter at dersom det er aktuelt med høyere hastighet enn 110 km/t blir det 
ivaretatt i konsekvensutredninger i forkant av bygging. 
 



 
 

 
 
 
Signert:  
Arbeidsgruppe for berørte parter ved A-B, nord- og midtre trasè.  
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Kontaktliste berørte parter E39 korridor AB nord og AB midt

ETTERNAVN FORNAVN ADRESSE P.NR. STED TELEFON Bygd E-MAIL
Fredriksen Johan Haddelandsveien 363 4517 Mandal 90052295 Haddelandsbygda johanfred81@gmail.com
Kjær Bent Johan Haddelandsveien 263 4517 Mandal 99239015 Haddelandsbygda bent.kjaer@gmail.com
Kjær Gerd Haddelandsveien 263 4517 Mandal 92414598 Haddelandsbygda gerd.solem@gmail.com
Skoie Leif Inge Haddelandsveien 298 4517 Mandal 97587454 Haddelandsbygda lis@it.no
Hageland Jan Erik Haddelandsveien 384 4517 Mandal 90946821 Haddelandsbygda jaha82@vaf.no
Fredriksen Reidar Haddelandsveien 388 4517 Mandal 38267159 Haddelandsbygda
Fredriksen Anton Haddelandsveien 386 4517 Mandal 94811367 Haddelandsbygda fredriksen1998@hotmail.com
Fredriksen Jarle Haddelandsveien 386 4517 Mandal 90720284 Haddelandsbygda
Strømme Kjell Audun Haddelandsveien 297 4517 Mandal 95480556 Haddelandsbygda kjellaudunstromme@hotmail.com
Rosland Jan Henrik 91367993 jhro@haraldsplass.no

jrjanbritt@gmail.com
Kvåle Arne 99382812 kapukv@hotmail.com

Hageland Børslid Gunn Evy Hagelandsveien 66 4519 Holum 90589913 Hageland-Gjervoldstad-Vrå gunnevy@hotmail.com
Sørtun Georg Hagelandsveien 7 4519 Holum 38267506 Hageland-Gjervoldstad-Vrå georg@gunlaug.com
Solås Gunlaug Hagelandsveien 7 4519 Holum 38267506 Hageland-Gjervoldstad-Vrå georg@gunlaug.com
Hageland Pedersen Eva Hagelandsveien 67 4519 Holum 97005236 Hageland-Gjervoldstad-Vrå hageland159@gmail.com
Pedersen Leif Hagelandsveien 83 4519 Holum 38267308 Hageland-Gjervoldstad-Vrå lei-ped2@online.no
Bruskeland Torhild Gjervoldstadveien 707 4519 Holum 47329211 Hageland-Gjervoldstad-Vrå
Hageland Børslid Eirik Hagelandsveien 66 4519 Holum 93295191 Hageland-Gjervoldstad-Vrå Hagelandart@hotmail.com
Stedal Birger A. Gjervoldstadveien 729 4519 Holum 95202497 Hageland-Gjervoldstad-Vrå birger.stedal@domstol.no
Gabrielsen Jan T. Gjervoldstadveien 704 4519 Holum 90977807 Hageland-Gjervoldstad-Vrå jangabrielsen40@gmail.com
Hansen Svein Vråveien 16 4519 Holum 97582316 Hageland-Gjervoldstad-Vrå sveinh6@gmail.com
Nikolaisen Bjørn Kristian Vråveien 75 4519 Holum 97974980 Hageland-Gjervoldstad-Vrå bjornnikolaisen123@gmail.com
Kloster Torbjørn Gjervoldstadveien 701 4519 Holum 40237089 Hageland-Gjervoldstad-Vrå torbjorn.kloster@gmail.com
Jakobsen Jon Arnfinn Vråveien 74 4519 Holum Hageland-Gjervoldstad-Vrå
Hageland Jostein 4519 Holum 95885504 Hageland-Gjervoldstad-Vrå jostein.hageland@gmail.com
Jakobsen Jon Martin 4519 Holum 91163524 Hageland-Gjervoldstad-Vrå jonmjakobsen@gmail.com
Blørstad Alf Hagelandsveien 62 4519 Holum 91853260 Hageland-Gjervoldstad-Vrå
Heimdal Tord Ivan Gjervoldstadveien 494 4517 Mandal Hageland-Gjervoldstad-Vrå ivan.heimdal@hotmail.com
Kollstad Astrid 4519 Holum Hageland-Gjervoldstad-Vrå
Hansen Anne Sofie annesofiehansen@live,no

Oppdatert per 14.09.2018
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Lisbeth Fredriksen
Lise Grøvan Røyland
Margrete Blørstad
Nina Blørstad
Nora Hommen
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Pål Hageland 
Reidar Hommen
Sindre Skoie
Sissel Kjær
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Svein Hansen
Anne Sofie Hansen
Tone Marie Hageland
Tonje Lie
Tonje Solem Kjær
Torstein Solås
Trygve Nøstdahl
Turid Hommen
Ulrikke Udland Madsen
Øyvind Kvidbergskår



Jon Arnfinn Jakobsen
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Bjørn Nicolaisen
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Sissel Kjær
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Sweco Norge AS 

v/Sara Øen 

Boks 80 Skøyen 

0212 Oslo  

04.11.2018 

 

 

Innspill til E39 ‘’Mandal-Lyngdal øst’’. 

Nye veier oppfordrer oppfordrer barn og unger til å komme med innspill, anngående ny trase E39 

‘’Mandal-Lyngdal øst’’  

Jeg er en ungdom på 19 år som har vært mye på Skofteland opp gjennom årene hos mine 

besteforeldrer. Jeg har gått 3 år på Lyngdal jordbruksskole, og ble utdannet agronom våren 2018. Nå 

går jeg fjerde året påbygg i Lyngdal. Planen videre er at jeg i fremtiden skal drive og overta gården på 

Skofteland 62-1-2-4-5. 

 

• Det er viktig å bevare og opprettholde den dyrka marka på gården for og kunne drive med 

husdyrproduksjon. Ved en stor planlagt steinfylling vil stor sett hele jordet på ca. 14 dekar 

forsvinne, som igjen vil svekke produksjonen på gården.  

Ei bro som først planlagt over dette jordet vil få mindre konsekvenser for gårdsdriften. Med 

en bro kan denne marka fortsatt brukes til grasproduksjon. 

Det vil også få konsekvenser for beitedyr i området ved en steinfylling. 

 

• En stor steinfylling vil få store konsekvenser for fremtidig skogsdrift, der det meste av skogen 

ligger nord/øst/vest for steinfyllingen. Ved steinfylling vil området blir stengt for 

gjennomgang og vanskelig å drive med skogsdrift.  

 

• Det er også en vannledning fra ett tjern lenger opp i området som brukes til vanning av dyrka 

mark og hage.  

 

• Ved ei bro vil kulturlandskapet ikke endres særlig mye. Bekken vil renne i sitt gamle leie. Vilt 

trekket vil også bevares. 

 

Også veien ‘’De gamle Skoftelandskleivan’’ som ligger inne som ett kulturminne vil også bli 

lite berørt. Det er mange turgåere som benytter denne veien til en fin naturopplevelse.  

I disse tider mener jeg at det er svært viktig å bevare naturen for kommende generasjoner. 

 

 

• Jeg mener at den planlagte steinfyllingen vil gjøre ett stort inngrep i naturen og 

vanskeliggjøre driften av gården, og ønsker heller at det blir ei bro hvis denne 

traseen blir valgt, eller eventuelt at dere velger en annen trase. 
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Ønsker bekreftelse for mottatt innspill. 

 

 

Kjell Erik Dale Thompson  

Olaf Isaakchens gate 42c 

4514 Mandal 

 

 



Rune Braadland
Holteveien 81
4517 Mandal Holte 4/11-18

Nye Veier/Sweco
E39 Mandal-Lyngdal øst
E39ML@sweco.no

Synspunkter og relevante opplysninger til oppstartsmelding – områdeplan og planprogram 
E39 Mandal-Lyngdal, spesielt trasè AB-S

Som beboer på Holte (G/br.nr. 62/5) vil jeg bli sterkt berørt dersom trasé AB-S velges. Jeg vil derfor 
kort oppsummere noen viktige punkt som bør tas med i konsekvensutredning for strekningen 
Mandal – Lyngdal øst.

1. Jordvern:
Strekningen Mandalselva til Holte har relativt store områder med dyrket mark og produktiv 
skog med god bonitet sammenliknet med de nordlige traseene. Pr. 2018 er mesteparten av 
jorda i aktiv drift til grasproduksjon, noe grønnsaksproduksjon og beite for storefe, sau og 
hest. Dette er matjord som ikke lar seg flytte til andre steder med brukbart resultat.

2. Bygdemiljø/bomiljø:
Store deler av trasé AB-S går i bebygd område og er den traseen som vil berøre flest boliger, 
gårdsbruk, småbruk og mennesker både direkte og indirekte. 
Holtebygda vil bli ubeboelig pga. støy/nærhet til vei. Nettopp vesentlig færre berørte 
mennesker/boliger ble presentert som argument for nordligere trasèvalg av Asbjørn 
Heieraas/Nye Veier både i møte i Lindesnes kommune og i Fædrelandsvennen oktober 2017.
Kostnader med eventuelle innløsninger av eiendommer vil være en ikke-ubetydelig 
merkostnad ved AB-S fremfor nordlige traseer. 

3. Kulturlandskap:
Bygda Holte, med omkringliggende områder, er pr. 2018 et levende miljø med større og 
mindre gårdsbruk som skjøtter et verdifullt kulturlandskap. Flere områder mottar årlig støtte 
fra kommune/fylkeskommune for å bli holdt i hevd og ivareta kulturminner fra de siste 100-
200 år.

4. Drikkevann blir stadig trukket fram som et problem med nordlige traseer. 
Undertegnede opplever mye feilinformasjon og vridning av fakta rundt denne saken.
Ber derfor om at Mandal kommunes vannverksrapport fra april 2018 vektlegges i videre 
arbeid med trasévalg. 

5. Melkeproduksjon: 
Minner i denne sak om at det også langs AB-S er gårdsbruk med melkeproduksjon som vil 
bli sterkt berørt av trasévalg. Fakta om hvor mye beite/dyrket mark som blir berørt i de ulike 
traseer må tas med i videre arbeid for å sikre rettferdig behandling av berørte gårdsbruk. 

Hilsen
Rune Braadland
sign. 
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Beqiri, Venera

Fra: Svein Haugen <svein@pgas.no>
Sendt: 4. november 2018 21:19
Til: E39ML@sweco.no
Emne: E39 Mandal - Lyngdal øst

Det vises til varslet planarbeid, og høring av planprogram.
Jeg er medier i eiendommen 104/9, 11, 12, 13.

Det legges opp til at det blir en på-/avkjøring på nye E39 vest for Vigeland. Dette vil medføre en god del trafikk på
det som er dagens E39 mellom det nye krysset og Vigeland.
I dette området er det en nyere strekning med 3 felt som går utenom bebyggelsen. Bebyggelsen ligger langs den
gamle E39, som nå er blitt lokalvei gjennom Vestbygda. På denne strekningen er forholdene for gående og syklende
veldig gode.
Der den «nye» trefelts veien ender i øst, så er det 2 km igjen til Vigeland. I gjeldende planer ligger det at E39 skal
videreføres mer eller mindre parallelt med dagens E39 frem til Vigeland. Da blir forholdene for mye trafikanter gode
også de 2 siste km frem til Vigeland.

Ved nå planlagt kryssløsning vest for Vigeland, vil det fortsatt bli mye trafikk på disse 2 km, og det er her svært
dårlige forhold for myke trafikanter.
Hvis planforslaget fremmes med den kryssløsningen som skisseres i oppstarten, så må planforslaget si noe om
hvordan gående og syklende skal ivaretas de siste 2 km mot Vigeland.

Jeg ser to umiddelbare muligheter:
1. Det bygges gang og sykkelvei parallelt med dagens E39.
2. Veien legges som en oppgradert lokalvei i regulert trase mellom rundkjøring i enden av trefeltsvei og over

Tarvannet til Livold/Vigeland.

Mvh
Svein Haugen



 

 

Innspill til ny E39 Mandal – Lyngdal øst 

 

Viser til oppstart av planarbeid med områderegulering og ønske om innspill knyttet til Nye 
E39 Mandal og Lyngdal øst. 

For bebyggelsen langs elva på Stusvik og Sodeland vil det bli betydelig dårligere bomiljø 
dersom korridor A-B Syd blir valgt. Vi bygget nytt hus for tre år siden og var kjent med 
planlagt trase, «rød linje», for ny E39. Vi vurderte denne som en ulempe men ikke en 
betydelig forringelse med tanke på nærhet til veien og støy. Denne sydligste trasen vil 
medføre at flere hus og gårder i dette området vil bli revet eller sterkt berørt av støy. Vi ber 
derfor at eksisterende kommuneplan følges med tanke på trasevalg, slik at kulturlandskap og 
bomiljø på begge sider av Mandalselva i størst mulig grad bevares.   

 

Med vennlig hilsen 

 

Sverre Stusvik Ellingsæther 



Number: 47
Id: 6a22f140-e03a-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 14:03:32, UTC
E-mail: sletten51@hotmail.com
Navn: Marit Sletten
alder: 67
kjønn: kvinne
Published: true
Coordinate: (92109, 1011194)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Merknad til områdeplan for E39 Mandal - Lyngdal.

Ser med stor forskrekkelse at min hytte vil bli
liggende omtrent midt på ny vei i Vallerås. Dette er
jeg er jeg selvsagt i utgangspunktet svært uenig i.
Jeg forstår at uansett hvor man legger en vei vil noen
bli skadelidende, men i dette tilfellet vil enhver meter
man legger veien lenger vest, bidra til at vi med bolig
og hytte i Vallerås  har en mulighet til å beholde
eiendommen vår.

Av mindre emosjonelle argument mot veien, vil  jeg
framholde:
*Det er i området observert hubro, kongeørn og
havørn.
*Grundlandsvannet bør bevares med tanke på at det
er et fantastisk rekreasjonsområde. Fiske, bading,
båtliv m.m.
*"Stemmen" bør bevares som det kulturminnet det
er. Nemlig en del av det første E-verket, Tredal, som
ga strøm til Mandal i 1910.
*Rossheitjødna er en av to vannkilder til all beboelse
i Vallerås.
*Området blir i dag benyttet til jakt, Noe det bør tas
hensyn til.

Jeg forventer at hvis planen blir gjennomført som
vist (men at det fortsatt er mulig å bruke hytta),at det
blir gjort tiltak som støyskjerming av ulik art.

Jeg ønsker å bli holdt løpende orientert om det som
angår mitt område. Jeg er også villig til å delta på
eventuelle møter om saken.

Mvh  Marit Sletten
Hattenveien 22
3050 Mjøndalen

Tlf 91579820
E post: sletten51@hotmail.com

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.



Number: 14
Id: 828c6b60-c246-11e8-9577-d38f84f1110d
Added: 2018-09-27, 11:14:32, UTC
navn: Arnhild
E-mail: arnhildjakobsen@gmail.com
Navn: VRÅ
Published: true
Coordinate: (94553, 1009608)
Agrees: 13
Popularity: 17

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
I Vråvannet er det ål, som er fredet.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

aksepter vilkår



  
  

Number: 49
Id: 3cec3610-e057-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 17:29:52, UTC
E-mail: arnhildjakobsen@gmail.com
Published: true
Coordinate: (94931, 1009470)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Høringsinnspill er sendt samlet.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 66
Id: 3aa3f9e0-e0fe-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-05, 13:25:14, UTC
E-mail: arnhildjakobsen@gmail.com
Published: true
Coordinate: (94897, 1009474)

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
Forslag til ny korridor. For å unngå en vanvittig høy
bro over mandalselva, går man i tunnel nord for
Soteland kommer man ut øst for Haddeland
skolehus, deretter rett linje til under Skadbergskleiva.
Så en kort tunnel under gården Skadberg, veien vil så
bli synlig mellom Lia og Holte.  Den bør da gå
videre i tunnel under Holteheia , retning Rommedal,
Blørstd og Skoftedland.  Med dette forslaget vil all
problemantikk ved drikkevannskildene være borte,
matjord og de 2 største melkeprodusentene i Mandal
kommune vil bli skånet og ingen grender vil bli
rasert, minimalt med hus vil bli borte. Ved valg av
denne korridor vil stigningen ikke bli mer enn ca 100
m.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 51
Id: 30fa9190-e060-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 18:33:57, UTC
E-mail: ronnywarmbrodt@hotmail.com
Navn: Sebastian og Nicolas Warmbrodt
alder: 11
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (91376, 1012182)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Dette er et område vi ofte går opp Skoftedalen mot
Slettan på tur og ski. Vi leker i dette området,
spikker, er på sykkeltur og overnatter i både telt og
hengekøye. Det er ofte rådyr å se på jordet.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 52
Id: 52a96490-e062-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 18:49:13, UTC
E-mail: pholmesl@online.no
Navn: Jan Petter Holmesland
alder: 60
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (90558, 1012464)

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :
Hei. Som eier av Gnr.63, bnr.8 og 10 ønsker vi at
dere ser på disse punktene ang. vår eiendom/bolig.
-Vi vil at dere utfører en analyse når det gjelder bruas
innvirkning på sol/skygge for vår eiendom.

-Vi vil at dere utfører en analyse på hvordan det vil
bli med støv og støyplager.

-Vi ønsker å vite om vi har rett på ekstra isolering av
bolig ifbm. anleggsvirksomhet.

-Vi vil gjerne at dere ser på verditap på
bolig/eiendom ifbm. den nye broa. Befaring av
bolig/eiendom.

-Vi ønsker en akseptabel arbeidstid i hele
anleggsperioden der natt og helgene må være fri for
anleggsarbeid.

Hører gjerne fra dere.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



  
  

Number: 26
Id: 1968d640-d6f6-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-10-23, 19:01:51, UTC
E-mail: olaf.undal2@lyse.net
Navn: Olaf Undal
alder: 70
Published: true
Coordinate: (99911, 1008046)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Jeg lurer på om tidligere innspill fortsatt blir vurdert,
eller må disse sendes inn på nytt?
MVH
Olaf Undal

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



Number: 53
Id: 5e0450e0-e065-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-04, 19:11:00, UTC
E-mail: olaf.undal2@lyse.net
Navn: Olaf Undal
alder: 70
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (99858, 1008034)

Hva har du innspill til?

planarbeidet

DIN mening :

I det siste forslaget fra Nye Veier foreligger det 3
ulike korridorer for strekningen A-B.
Trasè A-B midt: Nye veier snakker stadig om
«Samfunnsøkonomisk lønnsomhet» i dokumenter
som omhandler ny trasè for E39 Mandal-Lyngdal
(A-B).  Med det mener de, slik jeg forstår det, at vi
sparer tid når vi kjører Mandal-Lyngdal (ca 1-2
minutt), og at de sparer penger på å bygge deres trasè
A-B ved å gå på sørsiden av Undalstjødna og Undal,
Øvre Undal, Kjær, Lauvstø og Stiland. Dette er, så
vidt jeg forstår, den billigste løsningen av de tre
korridorene. Denne trasèen splitter Haddelandsbygda
i to, og berører flere husstander og dyrket mark. Den
løser heller ikke drikkevannsproblematikken slik
trasèen går nå. Bygging av tunell i nedslagsområdet
ved drikkevannskildene vil fordyre denne trasèen i
forhold til dagens kalkyle. Det er derfor ikke sikkert
at dette blir billigste løsning sammenlignet med A-B
syd.
Trasè A-B nord: Dette forslaget berører også
drikkevannskildene, + fremtidige drikkevannskilder
(Moslandsvannet). Dersom mot all formodning
denne korridoren blir valgt, bør den legges på
østsiden av Undalstjødna (inn på nordsiden av gruva)
og på baksiden av Undalsheia mot Tolvakstjødna. Så
kommer dere inn i drikkevannsområdet som ingen
har en god løsning på. Dette ville høyst sannsynlig
være den billigste løsningen om det ikke hadde vært
for drikkevannet. Bro over Undalstjødna og tunell i
Undalsheia fordyrer veldig.
Trasè A-B syd: For meg betyr «samfunnsøkonomisk
lønnsomhet like mye at folk får beholde hjemmene
sine, ikke blir belemret med unødig støy og stress
eller utsatt for mikroplast i drikkevannet fra den
planlagte E39. Derfor ser jeg på trasè A-B syd som
den løsningen som bør velges. Det bør imidlertid
gjøres noen justeringer. Tunell gjennom Slettheia vil
spare bebyggelsen samt jordbruksarealer på
Sodeland, og tunell på sørsiden av Skadbergsvannet
vil gjøre at en unngår forurensning av
drikkevannskilder til Mandal kommune.
Uansett hvilket alternativ som blir valgt så er det for
Haddelandsbygda helt klart A-B syd som er å
foretrekke. Dog med justeringer som tunell gjennom
Slettheia og drikkevannsområder.

Med vennlig hilsen



  
  

Olaf Kåre Undal

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
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Høringsuttalelse vedrørende valg av trasè strekning A-B nye E39. 

I det siste forslaget fra Nye Veier foreligger det 3 ulike korridorer for strekningen A-B.  

Trasè A-B midt: Nye veier snakker stadig om «Samfunnsøkonomisk lønnsomhet» i dokumenter som 

omhandler ny trasè for E39 Mandal-Lyngdal (A-B).  Med det mener de, slik jeg forstår det, at vi 

sparer tid når vi kjører Mandal-Lyngdal (ca 1-2 minutt), og at de sparer penger på å bygge deres 

trasè A-B ved å gå på sørsiden av Undalstjødna og Undal, Øvre Undal, Kjær, Lauvstø og Stiland. Dette 

er, så vidt jeg forstår, den billigste løsningen av de tre korridorene. Denne trasèen splitter 

Haddelandsbygda i to, og berører flere husstander og dyrket mark. Den løser heller ikke 

drikkevannsproblematikken slik trasèen går nå. Bygging av tunell i nedslagsområdet ved 

drikkevannskildene vil fordyre denne trasèen i forhold til dagens kalkyle. Det er derfor ikke sikkert at 

dette blir billigste løsning sammenlignet med A-B syd.  

Trasè A-B nord: Dette forslaget berører også drikkevannskildene, + fremtidige drikkevannskilder 

(Moslandsvannet). Dersom mot all formodning denne korridoren blir valgt, bør den legges på 

østsiden av Undalstjødna (inn på nordsiden av gruva) og på baksiden av Undalsheia mot 

Tolvakstjødna. Så kommer dere inn i drikkevannsområdet som ingen har en god løsning på. Dette 

ville høyst sannsynlig være den billigste løsningen om det ikke hadde vært for drikkevannet. Bro over 

Undalstjødna og tunell i Undalsheia fordyrer veldig.  

Trasè A-B syd: For meg betyr «samfunnsøkonomisk lønnsomhet like mye at folk får beholde 

hjemmene sine, ikke blir belemret med unødig støy og stress eller utsatt for mikroplast i 

drikkevannet fra den planlagte E39. Derfor ser jeg på trasè A-B syd som den løsningen som bør 

velges. Det bør imidlertid gjøres noen justeringer. Tunell gjennom Slettheia vil spare bebyggelsen 

samt jordbruksarealer på Sodeland, og tunell på sørsiden av Skadbergsvannet vil gjøre at en unngår 

forurensning av drikkevannskilder til Mandal kommune. 

Uansett hvilket alternativ som blir valgt så er det for Haddelandsbygda helt klart A-B syd som er å 

foretrekke. Dog med justeringer som tunell gjennom Slettheia og drikkevannsområder. 

 

Med vennlig hilsen 

Olaf Kåre Undal 
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DIN mening :
Hei. Jeg  bor i Vestbygda og har eiendom som kan
bli berørt av veitraseen. Registrerer også forslaget
om tilførselsvei via Udland. Skulle dette bli tilfelle
vil jeg ønske for både egen og alle andres del at det
opparbeides gang/sykkelsti fra Livold til Fardal.
Dette er et område som er utenfor reguleringsområde
for denne indre traseen. Begrunnelsen er den at
bygges det tilførselsvei via Udland vil det fremdeles
være en viss mengde trafikk på eksisterende E39.
Mye (over halvparten antar jeg) av trafikken fra
nåværende Lindesnes kommune skal antakelig
østover mot Kristiansand. Det er et tankekors at man
da skal kjøre først 4km vestover fra Vigeland før
man kan ta inn på hovedveien og kjøre østover.
Legges tilførselsveien via Tredal, kan man om  det
noen gang blir bygd vei til Spangreid fra Udland, få
brukt den veistubben som ble bygd her for noen år
siden.  Da vil spangreidtrafikken kjøre fra Tredal til
Udland på nåverende E39.
Viktigst for meg er sykkelmulighet fra Vestbygda  til
Vigeland for både voksne og barn. Så stiller jeg
spørsmål med om det noen gang blir bygd vei til
Spangreid fra Udland, hvor er det da mest
hensiktsmessig med tilførselsvei? Hvor kommer
trafikken fra og hvor skal den, øst eller vest?
I tillegg er det viktig med tilstrekkelig med
viltoverganger.
 Lykke til med planarbeidet.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår
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Innspill i forhold til Ny E39 Mandal øst – Lyngdal, 05.11.18  

Stor var overraskelsen i nyhetene på Sørlandssendingen fredag 24. august. I Nye Veier AS sitt 
overleverte Planprogram - høringsutgave til Planutvalget i Mandal kommune - var det 
beskrevet 2 nye alternative traseer i tillegg til et justert alternativ til vedtatt trase per i dag.  

Mandal kommune er planmyndighet i denne saken. De har inngått planavtale med Nye 
Veier om å utarbeide områderegulering. Nye Veier har videre engasjert Sweco som de 
forventer skal ha «kontroll på det meste». Dette stiller spesielt store krav til Mandal 
kommune og politikerne i neste runde for å unngå «bukken og havresekken» 
problematikk. 

Innspillene våre gjelder strekningen A – B fra Østsiden av elva til Blørstad, benevnt med 
alternativene A – B Syd, A – B Nord, og A – B Midt. Terminologien er litt forvirrende siden 
alternativ A – B Nord er den midterste traseen mellom elva og Spetteland, mens alternativ A 
– B Midt er det nordligste på denne strekningen. For strekningen Spetteland – Blørstad 
stemmer terminologien.  

Vi har følgende innspill:  

• Dagens regulering fra 18.06.15 med justering og inklusive tunnel på Sodeland må 
opprettholdes. I videreføring mot Blørstad må tunnel på Holte inkluderes.	

• Alternativet A – B Nord må avvises. Dette har maksimale negative virkninger og gir 
potensielt store konflikter. Alternativet tilfredsstiller ikke «føre var prinsippet» mht 
drikkevann. 

• Alternativ A – B Midt tilfredsstiller heller ikke «føre var prinsippet». Dersom det 
likevel velges, må det vurderes lagt lenger nord, men innenfor det stiplede 
planområdet i figur 6.1 – side 22 i Silingsrapporten. 	

• Alternativ A –	B	Syd	med	justering	er	gjeldende	regulering	fra	2015.	Et	viktig	
moment	er	forutsigbarhet	for	befolkningen.	Alternativet	berører	heller	ikke	
drikkevannet.	Behold	alternativet!	

Alternativ A – B Nord må avvises. Dette er det alternativet som potensielt skaper de største 
og fleste konflikter med store negative konsekvenser. Alternativet er svært negativt for 
drikkevann, kulturminner og mange hus/hytter/landbruk der E39 i stor grad kommer tett 
innpå bebyggelsen.  

Det ble nylig tillatt eiendomsoverdragelse med bakgrunn i at de ønsket å drive økologisk 
landbruk og undervisning i den sammenheng. Økologisk dyrking blir ved forurensning en 
saga blott med firefelts motorvei rett ved.  

Alternativet gir store plager og negativ virkning med hensyn til forurensing til luft, vann og 
jord med konsekvenser for dyr og planter på cellenivå (www.forskning.no). Veitrafikk er den 
største enkeltkilden til utslipp av mikroplast i Norge per idag (ref. TU 12.mars 2018). Det 
finnes ennå ikke metoder for å identifisere og rense plasten på mikro- og nanonivå. De 
helsemessige virkningene er også høyst uklare og det foregår intens forskning. Mikroplast er 
funnet i drikkevann (The Guardian 06.09.17) og i mennesekroppen (The Guardian 22.10.18). 
Mikroplast er nå definert som farlig avfall. Vi trenger ikke utslipp til drikkevannet fra 
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veitrafikk i tillegg til det som allerede finnes i atmosfæren. Mikroplast er ikke dekket i 
Planprogrammet. Det må endres. Støv til luft, avrenning til vann, støy, frarøvet stillhet, 
visuell karakter kan gi helsemessige plager og verdiforringelse for folk og eiendommer.  

Alternativet krysser flere kommunal-/ lokalveier på strekningen og splitter nåværende 
bebyggelse og naboer/familier i en nordre – og i en søndre del. Dyrket mark og 
beiteområder blir sterkt berørt i hele traseen. Sannsynligvis medfører dette at melkebønder 
må legge ned produksjonen, med den negative virkning det får for eget bruk, der hvor de 
leier tilleggsjord og arbeidsplasser knyttet mot dette. Alternativet deler bygdene i 2 med 
hensyn til jordbruk, skogbruk, friluftsliv, jakt og fiske. Innbyggere omtaler alternativet som 
rasering av de aktuelle bygdene. For egen del deles eiendommen min i to med i hovedsak 
skog nord for traseen og dyrket mark syd for traseen. Hvis det ikke gjøres avbøtende tiltak 
blir skogen utilgjengelig.	

Alternativet har samme negative virkninger som alternativ Midt (se denne) med hensyn til 
stigning, drikkevann og biologisk mangfold. Midt-alternativet ble i sin tid forlatt av Statens 
Vegvesen av ovennevnte årsaker. 

Hvis Alternativ A – B Midt velges må det utredes å flytte traseen lenger nord. De negative 
virkningene dette alternativet medfører for bygdas innbyggere vil kunne unngås ved å vinkle 
traseen på østsiden av elva slik at første del av alternativ A - B kommer litt lenger nord.  En 
vil da unngå tunnel i Undalsheia og oppnå et atskillig lavere konfliktnivå i bygda. En vil også 
unngå rasering av Undalstjønna som er en mye brukt badeplass og rekreasjonsområde for 
unge og eldre, fastboende og tilreisende. Ytterligere justeringer mellom Spetteland og 
Blørstad vil senke konfliktnivået der. Bebyggelse vil da i liten grad bli berørt. Illustrasjon for 
endret trase er vedlagt for strekningen fra elva til Skallen/Mosland.  Også dette alternativet 
vil dele min eiendom i to og den nordre delen vil bli utilgjengelig om det ikke gjøres 
avbøtende tiltak. 

Alternativet ble spilt inn av Olaf Kåre Undal for et år siden. Vi har nevnt denne justeringen i 
møter med Nye Veier, Sweco, politikere og andre nå i høst. Ingen er avvisende, snarere 
positive. Men vi ble svært overrasket da vi var på åpen kontordag i Mandal 17. oktober. Da 
oppdaget vi at grensen for reguleringsområdet var endret og begrenset i forhold til det som 
vises i Silingsrapporten fig. 6.1. side 22.  Vårt forslag var ikke lenger innenfor 
reguleringsområdet, men utenfor i området langs Moslandsbekken. Tidligere har 
reguleringsområdet gått helt opp til Tvitjønnene. Reguleringsområdet må justeres tilbake til 
det som vises i Silingsrapporten (dvs på nordsiden av Moslandsbekken). Spørsmålet vi stiller 
oss er hvorfor Nye Veier/Sweco i det hele tatt er interessert i vårt syn når det plutselig kan 
tas slike justeringer?	

Vi krever at denne korreksjonen blir seriøst utredet dersom Nye Veier velger å gå videre 
med dette alternativet!  

Alternativet ble i sin tid foreslått av Statens Vegvesen, men forlatt av flere grunner: 
kostnader, konflikt med drikkevann, stigning og biologisk mangfold. Vi stiller oss spørrende 
til hvordan Nye Veier plutselig kan få stigningen innenfor kravene når Statens Vegvesen ikke 
klarte det. De skal tross alt over samme høyeste punkt. Tenk hvilken bro det blir over 
Mandalselva! - 60 m høyde for å klare stigningen? (Varoddbroa er til sammenligning 40 m.) 
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Syd-alternativet blir kanskje ikke mer enn 20 m høy. Drikkevannet er likevel det klart 
viktigste ankepunktet mot denne traseen. 

Alternativ A – B Syd må velges og må inkludere tunneler på Sodeland og Holte. E18 mellom 
Grimstad og Kristiansand har tunneler «i bøtter og spann». I Søgne kommer Sørlandets 
lengste tunnel på hele 4 km. I prosjektet mellom Arendal og Grimstad snakkes det nå om en 
4 km lang «miljøtunnel» for å unngå konflikter med bebyggelse og landbruk. Men når det 
kommer til «lille» Mandal skal tunneler unngås for enhver pris for å spare penger. Ikke 
engang fare for å ødelegge drikkevannet til over 10.000 personer ser ut til å få Nye Veier til å 
vurdere tunneler i Mandal. Snarere tvert imot. De har tatt ut tunnel ved Sodeland fra 
gjeldende regulering. Dette er med respekt å melde å nedvurdere Mandal. I stedet risikerer 
man å velge alternativer som ødelegger byens drikkevann og folks helse. Forstå det den som 
kan. Hvor ble det av 4 km «miljøtunnel» forbi Mandal for å spare drikkevannet? 

Et viktig moment for bygdas innbyggere er forutsigbarhet (Plan- og bygningslovens 
formålsbestemmelse §1). Med basis i den vedtatte reguleringsplanen har mange investert 
store summer de siste årene og foretatt disposisjoner i forhold til reguleringen fra 2015. Det 
er bygget hytte og foretatt rehabiliteringer og oppgraderinger som nå kan bli verdiløse selv 
om planen bare er 3 år gammel.  

Trase Syd ligger syd for drikkevannskildene, og er den eneste som ikke har negative 
konsekvenser for drikkevannet. Trase Syd er også den som har lavest stigning. Mens Nord og 
Midt alternativene kanskje kommer opp i 180 moh kommer alternativ Syd kanskje under 120 
moh. Det har også betydning for snøforhold, brøyting og salting med tilhørende forurensing. 

Veien skal bygges for 110 km/t. I media 29.10.18, kom nyheten om at Vegdirektoratet 
vurderer om strekninger i Norge kan ha fartsgrense 120 km/t. Kommunikasjonsdirektøren i 
Nye Veier, Christian Altmann, uttaler at «Vi planlegger og bygger lange strekninger for at de 
skal tåle 120 km/t eller høyere.». Videre antydet han at de med høyere hastighet gjerne kan 
tenke seg 130 km/t. Dette gir enda større utfordringer til stigning og tiltak mot forurensing 
(støy, støv, mikroplast). Blir det konsekvensutredet? Det blir helt feil om man nå 
konsekvensutreder med 110 km/t for så i ettertid å skru opp hastigheten til 130 km/t. 
Forurensingen blir vesentlig større mens tiltakene ikke er forberedt for det. Og hva med 
kostnadene forbundet med kurvatur og stigning? Er kravene til å begrense forurensing og 
stigning fastslått ved 120 eller 130 km/t? Dette slår spesielt negativt ut for de to nordlige 
traseene. Den sydlige traseen har lavere stigning og går utenom drikkevannet. 

Er det helt urimelig å håpe på at Nye Veier kan være med på å redde Mandals drikkevann? 
Det er en litt dyrere løsning enn den med lavest investeringskostnad. Det kunne man løse 
ved å beholde bompenger en liten periode ekstra. Veien skal stå i generasjoner, det 
samme skal drikkevannet. Folks helse må ikke forringes. Da kan man ikke ta kortsiktige 
beslutninger som kan gi langsiktige negative konsekvenser. 

Vi deltar gjerne i dialog med Nye Veier om justeringer av trase. Ved flytting kan Undalstjønna 
beholdes som attraktivt rekreasjonsområde (badeplasser og turområde) for bygda. Vi ser at 
ny E39 må og vil komme, og er interessert i et godt samarbeid for å finne en god løsning med 
lavest mulig konfliktnivå. 



 4 

Mandal 05.11.18 
Bent Johan Kjær og Gerd Solem, grunneier Gnr 114 Mandal 
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Ny E39 Mandal Lyngdal. Friluftliv og rekreasjon i Haddelandsbygda. 

Kom å bli med på en tur i områder som i større eller mindre grad er berørt av trasene Nord 
og Midt. Områdene er stille og fredelige med mye uberørt natur og biologisk mangfold. 

Turen starter ved Lindlandsbommen. Her står tre betongfundament som tjente som oppsamling av 
tømmer før det skulle fløtes ned til Marnar Bruk i Mandal. Like ovenfor, litt nærmere Langeland er 
stedet hvor tømmeret bli vippet ut i elva. Bua her er restaurert i den senere tiden. Underveis opp fra 
Lindlandsbommen kan man ta en liten avstikker på 100 m og se en kjempestor lerk, se bilde under. 
Den er i seg selv et landemerke. Ved østenden av Undalstjønna er rester etter gruvevirksomhet. Så 
går man over et nydelig opparbeidet område ved Undalstjønna, se bilde under. Akkurat i det man går 
inn i skogen igjen ser man beverens aktiviteter med tydelige løyper ned i vannet, se bilde under. 
Videre mot Nedre og Øvre Undal. Her kan man oppleve elg og rådyr på stille høstkvelder. I Østre 
Kjerr passerer man barndomshjemmet til tidligere Rådmann i Kristiansand, Andreas Kjær med hus fra 
ca. 1890. I Vestre Kjerr er det stabbur og våningshus som er ca. 400 år gamle. Husene har blant annet 
vinduer laget på den gamle måten som gir uklare glass og med trenagler i rammene.  

Noen få hundre meter unna Kjerr ligger Borjansfjellet, se bilde under. Dette skulle brukes som 
borgervern i tilfelle angrep (ref Holumboka). Veien opp dit og området oppe på fjellet ble senest i 
sommer oppgradert. Det er bratt og vanskelig å komme opp. Inne i Djupedalen finner man rester, 
trappetrinn og annet, fra den gamle postveien fra 1600-tallet. På Mosland finnes en steinhelle. Her 
bodde en fredløs for lenge siden. Under 2. verdenskrig lyttet lokalbefolkningen på BBC under denne 
hella, se bilde under. Flere ble tatt av tyskerne og tilbrakte kortere eller lengere tid i fengsel i 
Kristiansand. Her er også gravsteinen og restene etter huset til Bertine Mosland som er omtalt i 
Holumboka. Ved østenden av Moslandsvann er restene fra demningen som regulerte vannet til mølla 
på Langeland så lenge den var i drift. Nedover langs Moslandsbekken finnes flere rester, demninger 
og møllesteiner, etter små lokale møller som gårdene her i området brukte. Så ender man turen ved 
den gamle nå nedlagte mølla på Langeland. Mange går kortere eller lengere deler av denne turen.  

La oss beholde idyllen! Takk for turen.  

Kjerr 05.11.18 

Bent Johan Kjær og Gerd Solem Grunneier Gnr 114 Mandal 

 

PS. Alternativ Syd går ikke gjennom tilsvarende idylliske og mye brukte turområder på samme måte 
som alternativene Midt og Nord mellom elva og Skadberg/Spetteland. 

DS 
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Lerka er i seg selv et landemerke. 

 

Undalstjønna er et idyllisk område med badeplasser. Trase A – B Midt vil fylle igjen store deler av 
tjønna. Trase A – B Nord vil komme bak hytta bakerst i bildet og helt ødelegge idyllen. 

 

Også beveren liker seg i Undalstjønna. 
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Borjanfjellet sett fra Liansmyra 

 

 

Under denne hella på Mosland satt folk fra bygda og lyttet til London under 2. verdenskrig 
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Beqiri, Venera

Fra: Morten Kjær Enger <morten.enger@hotmail.com>
Sendt: 5. november 2018 15:53
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Kopi: bernt.enger@gmail.com
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Justneshalvøya.pdf

Høringsinnspill til planprogram Nye Veier E39 Mandal - Lyngdal - Morten Kjær Enger

Undertegnede er eier av Gnr. 19/Bnr. 5 i Mandal kommune, Øvre Undal i Holum, og er en av avsenderne
for felles høringsinnspill utarbeidet av arbeidsgruppe for berørte parter ved A-B, nord- og midtre trasè. Det
vises følgelig til dette, men jeg vil også allerede på dette stadium gi noen ytterligere mer personlige
merknader.

Kjær-slekten, som jeg kommer fra, har svært lang historie i dette området. Det har vært viktig for oss å
bevare en forankring til stedet som familien i generasjoner har verdsatt - og verdsetter - så høyt. For noen
år siden tok jeg over størsteparten av skogseiendommen, mens min fetter Simon Kjær tok over det gamle
huset og låven.

Så etter noen år med overveielser bestemte jeg og min kone oss for om lag to år siden for å realisere en
drøm - å bygge en liten hytte/koie på dette familie-stedet. Dette var en stor investering for oss, og hvor vi
hadde spart penger nettopp for dette formål i mange år. Den stod endelig ferdig i fjor. Dette ble gjort - og
godkjent av kommunen - etter grundige vurderinger, herunder ift den ferske kommunedelplanen, som
tilsa at en ny motorvei ikke ville være til ulempe for plasseringen av hytten/koia. Dette er nå blitt en liten
perle, som barna og voksne allerede elsker å være på. Jeg legger ved noen bilder.

Planene våre med dette stedet har vært langsiktig; ved at vi, våre barn og fremtidige generasjoner skal
benytte dette stedet til tømmerdrift, dyrking, rekreasjon og et deilig pusterom i en ellers hektisk hverdag
ikke så langt fra der vi bor, og med kun noen minutters kjøretur ned til den hyggelige byen Mandal. Uten å
være dommedagsprofeter, så har vi også sett hen til at klima og andre forhold kan gjøre fremtiden usikker
for våre barn, og et slikt sted, med de muligheter som ligger i en større natureiendom, er verdifull og
utgjør en sikkerhet også i større perspektiv for oss. Planen er etter hvert bl.a. å gå i  gang med å
opparbeide tidligere innmark - ca 30 da. Vi legger vekt på jordvern. Eiendommen grenser opp til
Undalstjønna hvor vi bader og fisker. P.g.a. bl.a.  forurensning og mikroplast (ref. nedenfor), vil jo dette
være umulig for fremtiden, om traseen skulle gå over eller nærme denne. Tilsvarende vil det ødelegge for
jaktmulighetene på eiendommen, som har vært og vil være en viktig del av utnyttelse av ressursene
tilliggende eiendommen i generasjoner.

Like ved hytta i sydøstlig retning har vi oppdaget en «ruggestein». Oss bekjent finnes det svært få av slike,
og den må vurderes fra et bevaringsperspektiv. Det kan vises til tilsvarende prosess ifm utbygging av
Justneshalvøya, og hvor et slikt sjeldent forekommende ble besluttet bevart. Vi antar at arkeologer ser på
dette med tilsvarende øyne og at de relevante instanser og fagmiljøer får oversendt informasjonen her.
Jeg legger ved 3 bilder av ruggesteinen på eiendommen vår. Jeg legger også ved noe dokumentasjon fra
prosessen ifm justnesheia utbyggingen til informasjon.
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Området var for noen år siden foreslått til kulturlandskap.

En del av eiendommen min er forøvrig satt av til spredt boligbebyggelse i Kommuneplanen.

Overraskelsen var stor da planene om en endret trase begynte å komme for en dag. Slik vi ser dette, vil en
godkjenning av en slik trase bryte dette med grunnleggende krav til forutberegnelighet og forsvarlighet.
Det vil bety at vi mister en del av vår familieforankring, en urørt plass med sunn natur og muligheter for
rekreasjon, og vi mister vi en plass som vi nettopp har investert betydelige sparemidler. Jeg vil minne om
at krav om forutsigbarhet er i dag nevnt spesifikt i pbl. §1-1 - lovens formålsbestemmelse.
Formålsbestemmelsen er ikke bare en «ønskebestemmelse», den er en materiell bestemmelse som
kommunen skal sørge for at vektlegges og overholdes, og som skal hindre at man innretter seg på feil
premisser.

Traseen slik foreslått, vil ikke bare valse over eiendommen vår, den vil også eksponere drikkevann og urørt
natur, herunder ift mikroplast. Som kjent er mikroplast i naturen et stadig økende problem, og slitasje av
bildekk er den største kilden til mikroplast og danner ca 5000 tonn (!) mikroplast per år. Dekkslitasje ender
opp sammen med veistøvet, som også består av asfaltslitasje og partikler fra veimarkeringer. Mye av dette
veistøvet vil bli liggende på bakken utenfor veibanen - på vår eiendom. Mikroplasten kan havne i
drikkevannsbrønnen vår dersom traseen da ikke valser direkte over denne og/eller hytta. Tanken på
risikoen for at dette kommer i drikkevannet til våre barn er fortvilende. I tillegg kommer at støyen fra
veien i en slik trase vil frata stedet som en fredfull plass for rekreasjon.

Vi forutsetter kommunen gjør helhetlige vurderinger her, og hever seg over trusler fra Nye Veier om å
nedprioritere byggingen hvis de ikke får det som de vil. Kommunen er forpliktet til å ta et bredere
perspektiv enn det smalere mandatet til Nye Veier. Det forutsettes, som vi har oppfattet at Nye Veier og
deres konsulent presiserte i møte, at «ikke-prissatte» forhold ville være like viktige temaer som
«prissatte» forhold ved vurderingen av det som er samfunnsnyttig beste løsning.

Dette er sendt til angitt adresse som oppgitt av Nye Veier og Mandal kommune som planmyndighet.

Mvh Morten Kjær Enger
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Beqiri, Venera

Fra: Tore Hanssen <tore.hanssen@vabb.no>
Sendt: 5. november 2018 15:29
Til: E39ML@sweco.no
Kopi: post@lyngdal.kommune.no
Emne: Innspill til ny E39 Mandal-Lyngdal Øst

Innspill til ny E39 øst i Lyngdal kommune. Strekningen Grummedal-Heredal.

Jeg er eier av eiendommene Lene gnr./bnr.195-2 og Oftedal 203-1,2,6,7
Eiendommene er jordbrukseiendommer som er slått sammen til ett bruk og kan ikke deles.
Enkel og grei tilgang mellom disse eiendommene vil for meg være viktig uansett ny veikorridor.
Selv om bostedsadresse foreløpig er i Flekkefjord, tilbringer jeg 180-190 dager i året på Lene i Lyngdal.
Planen er å flytte dit permanent i løpet av noen år.

Korridor C-D syd vil etter min mening ligge unødvendig nærme tettstedene Grummedal, Lene, Flaten, Oftedal og
Herdal og dermed ødelegge boområder langs kysten som både i dag og i fremtiden vil være attraktive for
boligbygging.
Den vil også gi styggere sår i terrenget enn om den legges lenger nord i et flatere terreng
Jeg er glad i friluftsliv og går turer i heieområdene ved Lene hver helg hele året, men korridor lenger nord vil påvirke
langt færre personer.
Naturen er viktig, men det er enda viktigere å ta vare på boområdene der vi tross alt oppholder oss mesteparten av
tiden.

Jeg har dyrket mark både på Oftedal og på Lene i området som foreslås som ny trase. Disse arealene er veldig viktige
siden det allerede er mangel på dyrefor i området.
Jeg har en avtale med nabo Dag Salamonsen på Kinnungsland som håndterer slåtten på den dyrkede marken.

Området mellom Oftedal og Lene er et hovedtrekk for hjortedyr for hele Austadhalvøya.
Det er derfor viktig at dette området skånes mest mulig. Mest mulig tunnel mellom Oftedal og Lene vil derfor være
veldig viktig.
Sist vinter med mye snø i høyereliggende områder var det stor tilstrømning av spesielt rådyr til de lavereliggende
områdene mellom Flaten og Lene. Jeg observerte i denne perioden på det meste 11 rådyr innen en radius på 50m.
Vei i dagen i dette området vil ødelegge denne muligheten. Ekstra ille blir det fordi den gamle E39 tross alt ikke
forsvinner. Dyr må derfor krysse 2 veier.

På Lene er det en viktig gytebekk for sjøørret mellom bolighuset Mandalsveien 637 og båthuset på vestsiden innerst
i fjorden.
Veiutbygging i området like nord for Lene vil kunne ha stor negativ innvirkning på denne hvis ikke spesielle tiltak
iverksettes under anleggsperioden.

Jeg har ca. 100 mål eiendom ved Kvarthusvann nordøst for Lene.
Tilgang til denne delen av eiendommen vil være viktig for meg uansett valg av korridor.

Flott hvis dere bekrefter mottak av mail.

Mvh
Tore Hanssen
Mob. 906 62 905



HØRINGSUTTALELSE OM OPPSTART AV OMRÅDEREGULERING FOR NY E-

39  MELLOM MANDAL OG LYNGDAL ØST 

FRA MANDAL, LINDESNES OG MARNARDAL SV 

 

 

I utgangspunktet mener Mandal, Lindesnes og Marnardal SV at det vestover hadde vært godt 

nok med 3-feltsvei (lange forbikjøringsfelt) slik Statens Vegvesen foreslo i 2015. Dette hadde 

spart mye av både natur og penger, og er i tråd meg gjeldene trafikkgrunnlagsprognoser.  Man 

var den gang opptatt av en mere helhetlig planlegging som omfattet sykkel- og gangveier og 

sideveier etc., mens Nye Veier s oppdrag er å bygge billigst mulig 4-felts motorvei. 
 
I Nye Veiers høringsutkast foreligger nå aktuelle 3 trasealternativer. Det nordre og midtre 

alternativet for veitrase berører begge nedslagsfeltet for drikkevannkildene i Mandal, dvs. 

Møglandsvannet og Ommundsvannet som er reserver for Skadbergvannet. Det midtre 

alternativet har en trase som går tvers over Ommundvannet. I tillegg berøres også 

landbrukseiendommer. Vi mener at ingen av disse traseene kan være aktuelle pga. stor fare 

for forurensning av Mandals drikkevannskilder, selv om Nye Veier påstår at det finnes tiltak 

som skal unngå dette. Det finnes dessuten ingen andre alternative reservevannskilder, dersom 

Møglandsvannet og/eller Ommundsvannet ikke kan benyttes pga. forurensning fra 

veitrafikken. 

 

I høringsforslaget er drikkevannsforsyningen beskrevet som en såkalt ikke-prismessig 

konsekvens, dvs. utredningen setter ingen pris på rent drikkevann. Det er beregnet at det 

nordre alternativet vil bli ca. 150 mill. kr. billigere enn det sørlige. Vi mener at verdien av rent 

drikkevann er så høy at den overstiger flerfoldige ganger denne kostnadsforskjellen, og at 

drikkevann absolutt må legges inn med prismessig konsekvens. 

 
Det sørlige alternativet berører dessverre mange husstander. Men det har framkommet 

informasjon om at ved å legge inn to relativt korte tunneler, vil mange av disse husstandene 

kunne skjermes (bl.a. på Holte). Det sørlige alternativet har også en flatere profil enn de to 

lenger nord som ligger høyere i terrenget. Dette har betydning for drivstofforbruk, spesielt 

vogntog.  

 

I valget mellom Nye Veiers 3 trasealternativer mener Mandal, Lindesnes og Marnardal SV at 

Mandal bystyre må velge det sørlige alternativet for å sikre byens drikkevannskilder og verne 

om  og skjerme landbruk og bebyggelse. 

 

 

Eva Hinlo, Lokallagsleder  i Mandal, Lindesnes og Marnardal SV 

Rune Engeset, Sekretær i Mandal, Lindesnes og Marnardal SV 

Morten Ekeland, Bystyrerepresentant for SV 
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Jon-Sverre Salamonsen 
Haddelandsveien 76 
4580 Lyngdal 
Mob: 94132283 
 

[INNSPILL TIL NY E 39 
VIGELAND - LYNGDAL] 
Innspillet har forskjellige tanker til hvorfor en samlet utbygging av E39 mellom 
Vigeland og Lyngdal må optimaliseres. Utbyggingen som nå skal settes i gang vil 
kunne få store positive og negative konsekvenser for fremtidig utvikling Lyngdal 
og Lindesnes. Forslagsstiller mener at en sammenhengende tunnel fra Haudal 
til Oftedal er den optimale løsning for begge kommuner. 



Hvorfor tunnel 

a) Argumenter mot tunnel, er at det er dyrt å bygge/ drifte for utbygger. 
Husk! Små kommuner sliter også de med vanskelig topografi i område. 
Næringsarealer i fjellhaller kunne vært ønskelig ut fra miljøhensyn, men 
lar seg neppe gjennomføre. 

b) Vi sparer ikke penger med å legge nye E 39 i dagen. Vi flytter fremtidige 
utbyggingskostnader til Kommunen. 

c) Arealet som nå berøres har i fremtiden plass til større næringsområder, 
og minst 500 boliger. Med forsiktig overslag ser man at fremtidige 
verdier på 250-500 millioner kr kan gå tapt.  

d) Å minske de negative konsekvenser ved utbygging, er et nasjonalt 
ansvar.  

e) Lyngdal – Lindesnes er et knutepunkt for regionen, og et fremtidig 
vekstområde.  All historikk tilsier at kommuner med slik beliggenhet 
vokser sammen. 

f) Lyngdal og Lindesnes har felles bolig og arbeidsmarked. 
g) I Område Herdal - Osestad er de viktigste delene av infrastruktur allerede 

utbygd. 
h) Områder gir svært lave transportkostnader med tanke på tilknytning til 

Ny E 39. 
 

i) Tunnelmasser kan bli et svært viktig tilskudd for å sikre optimal 
utnyttelse av infrastruktur og næringsarealer i begge kommuner. Bare 
fantasien setter grenser. Planleggerne er allerede i gang med å se på 
mulighetene for å knytte Osestad sammen med Nye E39 trase. Det bør 
også vurderes om massene kan brukes til ny vei mellom Spangreid og 
Osestad.  Dette er ikke en ny tanke i Lindesnes kommune.  

 
j) Lyngdal kommune har et stort behov for nye næringsarealer.  Det har 

over lang tid vært jobbet for å få dette på plass i Herdalen. Hvordan 
veien planlegges vil få store konsekvenser for dette prosjektet. Fordel 
med tunnel til Oftedal er at dette gir flere alternative vei-korridorer, og 
dermed bedre utnyttelse av området. Det kan også redusere kostnader 
med bro over Litleåna, og evt frigi arealer til næring  i Gullknuden. Tenker 
da at Nye E 39 følger dagens E39 på Gullsletta.  



 
k) Arealet mellom Oftedal og Lene er særdeles godt egnet for boligområde. 

Det har store arealer som ligger i sørhelling. Det vil være lett å bygge ut 
med tilknytning til eksisterende infrastruktur. Boligområder i sørhelning 
vil kunne dra godt nytte av solenergi og er dermed energivennlige i 
miljøregnskapet.  

l) Motorvei i dagen skaper barrierer, og hindrer fremtidig utbygging / 
vekst. 

m) Arealet mellom Lene og Haudal  har stor verdi med tanke på områder 
som bør inn i nasjonal verneplan. 

n) Svært viktige vandringsruter for hjortevilt kan bli ødelagt i begge 
kommuner.  Tenker da på halvøyene Lindesnes og Austad. Viktigste 
viltovergang i Lyngdal kommune vil være: toppen av Lenesbakken og i 
Lindesnes: Osestad. 

o) Nordlig trase i dagen vil berøre fremtidig drikkevannskilde( Storevann). 
p) Nye Veier har en medvirkningsportal for barn og unge. Tunnelforslaget 

sikrer barn og unges verdier. Ikke bare nå, men også i fremtiden. 

 

Jeg legger med hensikt ikke med en liten kartskisse, da dette ikke kan gi en 
riktig oversikt av mulighetene som er i område Herdal – Lindesnes grense. Alt 
avhenger av hvordan arealet utnyttes. Omdisponering av arealer vil da være 
sentralt. 

Stat / kommune har dyktige planleggere med riktig verktøy som kan illustrere 
dette.  

 

 
 

 

 



  
  

Number: 67
Id: d16086f0-e144-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-05, 21:50:32, UTC
E-mail: engedal88@gmail.com
Navn: Stian Engedal
alder: 30
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (91417, 1008395)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Veldig viktig hjortevilttrekk

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



Comments for Din e39 (2018-11-06, 08:16:38, UTC) 
  
  

  
  

Number: 68
Id: 42410d80-e146-11e8-b130-19bac1364d5b
Added: 2018-11-05, 22:00:51, UTC
E-mail: engedal88@gmail.com
Navn: Stian Engedal
alder: 30
kjønn: mann
Published: true
Coordinate: (90904, 1008106)

Hva har du innspill til?

planprogram

DIN mening :
Eventuell tilførselsvei ned til Tredal må legges
nærmest mulig Fasselandsvannet for å bevare  mest
mulig av bygden Tredal/ Torland samt dyrket mark.

Jeg godkjenner at innspillet publiseres anonymt i
kartløsningen.
Plasseringen av og innholdet i din innsendelse vil
være synlig for andre i kartet. Kontaktinformasjon vil
kun benyttes for å kunne kontakte deg i forbindelse
med planprosessen, og blir ikke publisert i portalen.

Merk at det kan ta noe tid før ditt innspill vises i
kartløsningen. Alle innspill gjennomgås manuelt før
de publiseres.

aksepter vilkår



From: Roar Sløgedal
To: E39ML@sweco.no
Cc: treullfabrikken@epost.no; ragnar.slogedal@outlook.com
Subject: Innspill til planområdet for ny E39 trase ved Blørstad
Date: 5. november 2018 22:40:34
Attachments: Trase forbi Blørstad pdf.pdf

Hei
 
Sender med dette innspill gjeldende valg av trase forbi Blørstad i Lindesnes kommune.
 
For vi som bor på og/eller har tilknytning til Blørstad er det viktig at traseen legges slik at den
påvirker grenda så lite som mulig.
Vi ønsker bakre trase og vi ønsker at den legges i bakkant av traseens bredde slik at den kommer
så langt nord for Blørstad som mulig.
Den må i det minste legges i landskapsrommet ved Blørstadtjernet slik at selve gårdstunet på
Blørstad ikke blir for mye skadelidende.
Vi ønsker at veien legges på østsiden av Blørstadtjernet om mulig.
 
Ved Grundelandsvannet går det en fjell ut i vannet og det dannes et smalt sund mellom den
nederste lona i vannet og resten av vannet.
Vi mener det vil være best å legge veien på denne for å slippe å grave opp hele vannet , og vi tror
at veien får både bedre linjeføring og
Noe bedre høyde ved å legge den på fjellgrunnen kontra midt i vannet slik den ligger i dag.
 
Jeg mener det er riktig å legge krysset/påkjøringen på Blørstad og at dette vil være det rette
valget for Vigeland og omegn for fremtiden.
Også tilførselsveien kan vesentlig redusere det fredelige bomiljøet på Blørstad og vi ønsker at
den legges på heia bak Blørstad som skissert i
vedlagt kart. Vi tror at dette vil gagne veien, samtidig som det skåner grenda.
 
Flere innspill står i kartet/ vedlegget. Etter en prat med dere på allmøtet på vigeland forsto jeg at
dere ikke ønsker å vinne høyde på eikelandsåsen
slik jeg har skissert i kartet men heller ligge så lavt som mulig, og at det vil bli skjæring gjennom
eikelandsåsen. Det hindrer likevel ikke muligheten for bruke
fjellet som finnes og gå over Grundelandsvannet rett nord for der veien er planlagt i dag.
 
Mvh.
Roar Sløgedal
T: 4812 0449
 










From: Håkon Lohne
To: Øen, Sara Maria Sabelstrøm; Halvorsen, Anja Husa
Subject: Fwd: Innspill:"E39 Mandal-Lyngdal øst".
Date: 5. november 2018 18:29:24

To

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Ragnhild Salvesen <ragnhild.salvesen@gmail.com>
Dato: 05.11.2018 16:57 (GMT+01:00)
Til: Håkon Lohne <haakon.lohne@nyeveier.no>
Emne: Innspill:"E39 Mandal-Lyngdal øst".

Vi som er grunneiere for Steggedalen gnr.91,bnr.1 og 2, og Banken bnr.92 gnr.2 ser det
som en stor belastning/ulempe, når ny E39 kommer gjennom vår eiendom. Dette
beslaglegger store områder av nydelig turterreng, urørt natur og jaktområder.
Tidligere trase skulle gå nord for Svartetjødna, nå ligger ny alternativ trase over tjødna.
Dette er en veg vi skjønner vil komme, selv om vi på ingen måter liker det!

Svartetjødn:

Svartetjødna må ikke fylles igjen, (stort nedslagsfelt), men brukes som buffer mot større
nedbørsmengder, da vassdraget nedover i perioder er på maks av tålegrense. Det er en
demning i nedre enden av tjødna som tidligerer år ble brukt til å øke vannstanden i
forbindelse med drift av kvernhus. Dette kan reguleres på en enkel måte, og er også eneste
vanningsmulighet når nedbør uteblir over tid.

Svartetjødna er også tilførselskilde for drikkevann. Bekken fra tjødna munner ut i
Tarevannet, som er kommunens drikkevann. Det er veldig viktig å ta hensyn til
forurensningsfare!

Tilførselsvei Svartetjødn-Udland:

Da vi så at det uten noe forvarsel var tegna inn av/påkjørselstrase ble vi veldig sjokkert.
Dette medfører at enda større områder blir beslaglagt, og en fra før trang og smal dal får
steinfyllinger. Gården blir da delt i flere deler, stor garasje/uthus kommer under fylling.
Det kunne fortsatt være levelig nede i Steggedalen med ny 4-felt på heia, men med
påkjørselstrase ned dalen er ikke dette mulig. Dette er vi sterkt imot, og sier et klart nei til!
Dette vil også bli et nytt stengsel for storvilt!

Viltunderganger:

Det må ikke glemmes å ha nok pasasjer for storviltet, slik at det kan jaktes på sørsida av E-
39 i framtida.Etter å ha observert, og hatt ute viltkamera, er området Svartetjødna-Banken
veldig aktuelle plasser. Det bør plasseres ei undergang i nærheten av Svartetjødn, og ei i
området Banken (vest).
Vi takker for muligheten til å komme med innspill,håper på en god dialog med dere
framover!



Med hilsen
Ragnhild og Steinar Salvesen
Denne e-postsendingen (inkludert vedlegg) er kun ment for adressaten og kan inneholde
konfidensiell informasjon. Har du mottatt e-posten ved en feil, vær vennlig å ta kontakt
med oss så raskt som mulig og merk at enhver tilgjengeliggjøring, kopiering og
distribusjon av konfidensiell informasjon ikke er tillatt.
Denne e-postsendingen (inkludert vedlegg) er kun ment for adressaten og kan inneholde
konfidensiell informasjon. Har du mottatt e-posten ved en feil, vær vennlig å ta kontakt
med oss så raskt som mulig og merk at enhver tilgjengeliggjøring, kopiering og
distribusjon av konfidensiell informasjon ikke er tillatt.



From: Olaf
To: Jonny Grundeland; Hollingsholm Karl Arne; Håkon Lohne
Subject: E39 . Koridor A-B
Date: 8. november 2018 11:34:47
Attachments: image1.jpeg

image2.jpeg
image3.jpeg

Dette er tidligere sendt inn av Arne Kvåle. (Har innhentet tillatelse til å videresende)
Denne e-postsendingen (inkludert vedlegg) er kun ment for adressaten og kan inneholde
konfidensiell informasjon. Har du mottatt e-posten ved en feil, vær vennlig å ta kontakt med oss
så raskt som mulig og merk at enhver tilgjengeliggjøring, kopiering og distribusjon av
konfidensiell informasjon ikke er tillatt.

Sendt fra min iPad
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