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Om spørsmål fra publikum
• Det er ikke mulig å stille muntlige 

spørsmål.

• Spørsmål skrives i møtechatten. I den 

grad det er mulig, svarer vi ut spørsmål 

fortløpende i møtet.

• Ved stor pågang, svares spørsmål ut til 

slutt i møtet.
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Program for møtet
• Velkommen ved Hans Munksgaard

• Introduksjon ved Nye Veier

• Hvor er vi i planarbeidet ved Karl Arne 

Hollingsholm

• Vi trenger ditt innspill! Ved Marius Fiskevold

• Grunnerverv ved Eirik Gran

• Spørsmål og svar

• Avslutning Håkon Lohne



Introduksjon av prosjektet



Dette er Nye Veier



Prosjekt ny, trafikksikker E39 Kristiansand vest - Ålgård



• Utdatert som hovedfartsåre

E39 Kristiansand - Ålgård 
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Ny E39 halverer reisetiden for personbiler

• 1,5 time reisetid mellom Ålgård og 

Kristiansand

• 13 minutter fra Lyngdal til Mandalskrysset

• 27 minutter fra Lyngdal til Kristiansand

• 13 minutter fra Mandalskrysset til 

Kristiansand

• Reisetid i dag Lyngdal/Handelsparken –

Kristiansand sentrum 72 minutter (Ref. 

gulesider.no)



Felles bo- og arbeidsmarked

• Arbeidsreiser med lave utslipp

• Raskere kollektivtilbud

• Pendlerparkeringer

• Ladeinfrastruktur

• Lengre avstander for pendling

• Tilgang til flere arbeidstakere og 

arbeidsplasser

• Foutsigbarhet



Null skadde og drepte



Ulykker med personskader på strekningen 2010-2019

76 ulykker med personskader



Mandal - Lyngdal øst

• Strekning på om lag 25 km

• Fra  Mandalskrysset til Herdal

• Finne løsninger innenfor 
vedtatt områderegulering.

• Planlagt byggestart 2023.

• Planlagt ferdig 2026.



Herdal – Røyskår: Byggestart 2021

• 10,5 kilometer

firefelts motorvei

• 4 kilometer vei i dagen

• 5,5 kilometer tunnel

• 3 milliarder kroner

• Konkurranse ute i 

markedet

• Totalentreprise 

• Anleggsstart 2021 

• Åpning 2024



• Hva betyr det at det er varslet oppstart på 
planarbeidet?

• Varsel om oppstart av planarbeidet den 4. og 5. 
desember

• Frist for uttalelse 20. januar 2021

• Varslingsbrevet og varslingskart tilgjengelig på 
prosjektnettsiden: https://e39mandal-
lyngdal.no/varsel-om-oppstart/

Varslet oppstart av E39 

Mandal - Lyngdal

https://e39mandal-lyngdal.no/varsel-om-oppstart/


• Nye Veier er forslagsstiller for 

planen og har ansvaret for den 

formelle delen av saken.

• Sweco har ansvaret for å 

utarbeide 

detaljreguleringsplanen, med 

tilhørende dokumentasjon

Ansvarsfordeling mellom Sweco og Nye Veier



Hvor er vi i planarbeidet?

Karl Arne Hollingsholm



Oppfølging av områdereguleringen



• Hvordan jobber vi med å 

ivareta og oppfylle 

kravene fra 

områdereguleringen?

• Målet er at dokumentene i 

detaljreguleringen svarer 

ut og beskriver hva og 

hvordan 

områdereguleringens 

bestemmelser og vedtak 

ivaretas i planen.

Områdereguleringens premisser og avklaringer



Områderegulering til detaljregulering 



Fra områdereguleringen

• I områdereguleringen ble det foretatt kartlegging
innenfor konsekvensutredningstemaene

• Landskapsbilde

• Friluftsliv og bygdeliv

• Naturmangfold

• Kulturarv

• Naturressurser

• Supplerende undersøkelser – Kartlegge naturtyper
i hovedkorridorene

• Oversendte faktaark. 

Ytterligere kartlegginger i høst ifm detaljreguleringen

• Supplerende kartlegging i høst

• Naturtyper

• Vannovervåkning

Prosesser som er videreført fra områdereguleringen og inn i detaljregulerngen

• Prosjekt Faunapassasjer – rapporten tilgjengelig på nettsiden til prosjektet.

Utvikling i prosjektet 

Lenebakken. Foto: Nye Veier



Prosjekt faunapassasjer

• September 2019 til november 2020

• 31 kameraer totalt i prosjektet

• 1807 registreringer
(1380 hjort, 427 elg)

• Oppsummering av prosjekt tilgjengelig på
prosjektnettside.

• Gir mer presis anbefaling av hvor passasjer
bør plasseres

Kart: Viltkameraer i Lenebakken,
Grubbedalsvatne og Grubbedalen



• Ytre miljøplan danner rammene for miljøarbeidet i prosjektet. 

• Prosjektets bærekraftprofil skal dokumenteres gjennom både 

detaljreguleringsfasen og byggefasen.

• E39 Mandal – Lyngdal øst skal derfor sertifiseres etter en global 

klassifiseringsstandard som heter CEEQUAL.

• Dette innebærer at de løsningene som prosjekteres skal ha 

et ekstra fokus på bærekraft, sammenlignet med et vanlig 

prosjekt. 

• Uavhengig kontroll utført av CEEQUAL sikrer at de 

ambisjonene man melder inn må underbygges med 

konkrete beviser. Dette gjør det også mer etterprøvbart 

hvilke vurderinger og resultater som er oppnådd i 

prosjektet.

• Les mer om CEEQUAL på prosjektets nettside www.e39mandal-

lyngdal.no

Stort miljøfokus i prosjektet

http://www.e39mandal-lyngdal.no/


Utvikling i prosjektet: Optimalisering av veilinjen
innenfor områdereguleringens korridor



Mange ulike 

linjer er 

vurdert.

Linjesøk



Optimalisering

Skreheia

Vrå

Audnedalen – Skoftedalen - Vallerås

Lene - Optedal



• Her er det arbeidet med flere løsninger innenfor flere områder.

• Forlengelse av tunnelen med påhugg lengere sør.

• Løsninger angående vilt og kryssing ved Optedal. 

Lene - Optedal

Flaten

Lene

Optedal



• Utfordrende terreng

i forbindelse med 

anleggsgjennomføring

• Lang konstruksjon over 

Lenedalen

ned mot Lene

• Høye skjæringer 

Områdereguleringens plassering ved Lene



En ca. 500 meter lengere 

tunnel ser ut som om kan 

være fordelaktig i forhold til:

• Anleggsgjennomføring

• Konstruksjonslengde 

over dalen ned mot Lene

• Tilpasninger

forbi Flaten

Tunnelpåhugg ved Lene



• Arbeides med å få tilpasset ny og eksisterende E39, slik at eksisterende E39 ikke har behov 

for å krysse ny E39.

• Er søkelys på å ivareta viktig viltkryssing over ny E39, eventuelt over ny og eksisterende 

E39 i Lenebakken.

• Det arbeides med å optimalisere brulengde over Optedal.

Optedal



Mulige løsninger ved Optedal



Mulige løsninger ved Optedal



• Det arbeides nå med å få oversikt over ny 

kunnskap gjennom bl.a. innspill i forbindelse 

med at oppstart av planarbeidet er varslet.

• Det skal velges en hovedlinje som skal 

ytterligere optimaliseres.

• Planlegging og plassering av tverrforbindelser 

for folk og dyr.

• Arbeide med både kommunen, 

fylkeskommunen, fylkesmannen, mattilsynet, 

NVE, Statens vegvesen for å avklare 

handlingsrommet for planen. Disse etatene er 

en del av den eksterne samarbeidsgruppen i 

prosjektet.

• Målet er å få en vedtatt detaljregulering i 

årsskifte 2021/2022.

Hva jobbes det med videre, og hva er målet?



Videre fremdrift



Gi innspill til planarbeidet

Marius Fiskevold



DERFOR OPPMUNTRER PLAN-
OG BYGNINGSLOVEN TIL 
INNBYGGERINITIATIV OG 
MEDVIRKNING

• God kunnskap om planområdet gir oss 
planleggere bedre muligheter for å ta 
gode valg innenfor rammene gitt av en 
motorveiutbygging.

• Gi innspill til saker som er relevante for 
planarbeidet: Relevante saker kan f.eks. 
være knyttet til opphold og rekreasjon, 
bokvaliteter, driftssituasjon eller jakt og 
fiske i varslingsområdet, midlertidig 
bruk av areal i anleggsperioden, 
gjenbruk av anlegg fra byggeperioden.

• Gjør oss oppmerksom på kvaliteter i 
området som dere ønsker at vi forvalter 
på en best mulig måte.

• Gi kortfattede, saklige og informative 
innspill. Refererer gjerne til kart.



www.e39mandal-lyngdal.no

http://www.e39mandal-lyngdal.no/
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Slik sender du

inn dine innspill
Innspillene må sendes inn skriftlig på en 
av følgende måter:

1. Kartportalen 
DinE39 www.e39mandal-lyngdal.no

2. Epost til E39ML@sweco.no

3. Post til Sweco Norge AS v/ Marius 
Fiskevold, Postboks 80 Skøyen, 
0212 Oslo. Merk innspill med «E39 
Mandal-Lyngdal øst»

NB! Innspill som ble sendt inn til 
områdereguleringer, og som fortsatt er 
aktuelle for denne plansaken, må sendes 
inn på nytt!

Utsikt fra Fladen i Lyngdal januar 2021

http://www.e39mandal-lyngdal.no/
mailto:E39ML@sweco.no


Frist for innspill: 20. januar 2021



www.e39mandal-lyngdal.no

http://www.e39mandal-lyngdal.no/
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Grunnerverv E39 Mandal – Lyngdal øst
Eirik Gran, Nye Veier AS



Gjennomføring av grunnerverv

Minnelige avtaler

• Opsjonsavtale

• Kjøpekontrakt

• Avtale om tiltredelse



Opsjonsavtale



Opsjonsavtale



Kjøpekontrakt

• Når det foreligger vedtatt 

plan, avløses opsjonsavtalen/

tiltredelsesavtalen av

en kjøpekontrakt

• Løser alle forhold

• En del avklaringer må gjøres 

før en kjøpekontrakt



AVTALE OM TILTREDELSE

• Kjøpekontrakt med nødvendige avklaringer kommer senere

• Gir NV tilgang til areal jf. reguleringsplanen

• Åpner for forskudd på erstatning

• Renter

• Skjønn dersom vi ikke blir enige om endelig erstatning



Ekspropriasjon

• Ønsker minnelige avtaler, parallelle 

prosesser for å kunne bygge i tide

• Erstatningen avgjøres i skjønnsretten

• Ekspropriasjonsvedtak vil fattes når 

reguleringsplanen er vedtatt. 

Virkemiddel for å sikre at prosjektet 

kan starte til rett tid

• Kan fortsatt inngå kjøpekontrakt frem 

mot skjønn



Bruk av advokat –

dekning av utgifter
• Nye Veier kan dekke nødvendige 

utgifter til juridisk bistand, etter 

prinsippene i skjønnsprosessloven §
54.

• Dekning av slike utgifter må avklares 

med Nye Veier i forkant



Fremdrift 

grunnervervet 
• Særmøte skogeiere 

(landbrukseiendom)

• Utsendelse opsjonsavtaler

• Individuelle møter alle grunneiere

• Kjøpekontrakt

• Skjønn

• Oppmåling etter bygging



OPPSUMMERING

• Vi tar kontakt med den enkelte grunneier.

• Det skal lønne seg å inngå avtale!

• Kontaktinformasjon:

• Eirik Gran: eirik.gran@nyeveier.no/tlf. 95817189

• Jon Furru: jon.furru@nyeveier.no /tlf. 97601628

• Prosjektets nettside: https://e39mandal-lyngdal.no/

mailto:eirik.gran@nyeveier.no
mailto:jon.furru@nyeveier.no
https://e39mandal-lyngdal.no/


Spørsmål fra chatten



Kontaktinformasjon

Vidar Stormark

Vidar.stormark@nyeveier.no

Telefon: 911 03 698

Håkon Lohne

haakon.lohne@nyeveier.no

Telefon: 977 14 881

Prosjektet:

e39ml@sweco.no

Telefon: 671 28 000

mailto:Vidar.stormark@nyeveier.no
mailto:haakon.lohne@nyeveier.no
mailto:e39ml@sweco.no


Takk for

oppmerksomheten


