
Velkommen til digitalt folkemøte

E39 Mandal – Lyngdal øst
Lyngdal kommune, 12. august 2021 kl. 1800-2000.



Program for møtet
• Velkommen ved Hans Munksgaard

• Introduksjon til prosjektet ved Håkon Lohne

• Presentasjon av planforslaget i Lyngdal ved Karl Arne Hollingsholm

• Informasjon om prosessen videre ved Marius Fiskevold

• Grunnerverv ved Eirik Gran

• Spørsmål og svar

• Avslutning 



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.



Slik stiller du spørsmål

PC

Mobil



Representanter fra prosjektstaben

Håkon Lohne

Prosjektleder Nye Veier

Hans Munksgaard

Møtevert Nye Veier

Karl Arne Hollingsholm

Prosjektleder Sweco

Marius Fiskevold
Disiplinleder Plan og prosess Sweco

Eirik Gran

Grunnerverv Nye Veier

Iselin Been Simensen

Fagansvarlig  Medvirkning og prosess 

Sweco



Ny E39 Mandal-Lyngdal

Håkon Lohne – Planprosessleder i Nye Veier



Ny E39 Kristiansand - Ålgård

Halvert reisetid knytter Rogaland og Agder sammen som felles bo- og arbeidsmarked.

Veiåpning 

desember 

2021

Detaljregulering

Byggestart

høsten 2021

Veiåpning 

høsten 2022

Korridorsøk



Mandal - Lyngdal øst

• Strekning på om lag 25 km

• Fra  Mandalskrysset til Herdal

• Finne løsninger innenfor vedtatt 

områderegulering.

• Planlagt byggestart 2023.

• Planlagt ferdig 2026.



• 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



Planforslaget i Lyngdal kommune

Karl Arne Hollingsholm - Prosjektleder for Sweco 



Film som viser ny E39 i Lyngdal kommune

https://e39mandal-lyngdal.no/planforslag-for-lyngdal-kommune/

https://e39mandal-lyngdal.no/planforslag-for-lyngdal-kommune/


Hva avklares i detaljreguleringsfasen?

Fra områderegulering til 

detaljregulering



Visualisering av planforslag



Grummedal

Lene





Ny vei 



















Anleggsgjennomføring

• Anleggsfasen er planlagt fra medio 2023 til åpning 

av veien i 2026. På sidearealer til veiene kan det 

pågå anleggsarbeider også etter veiåpning, ut i 

2027.

• Anleggsgjennomføring omfatter i hovedtrekk 

følgende aktiviteter:

• Forberedende arbeider

• Grunnarbeider

• Konstruksjoner og infrastruktur

• Etterarbeider



Videre fremdrift





Høring av planforslaget (offentlig ettersyn)

Marius Fiskevold – Disiplinleder for Plan og prosess i Sweco



Her finner du prosjektets nettside

www.e39mandal-lyngdal.no

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


Her finner du kortversjonen av planforslaget



Storymap: En fortelling med kart og illustrasjoner



Her finner du de formelle plandokumentene

1 2



Her finner du alle fagrapportene

2

3

1



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 fortsatt er aktuelle for denne plansaken, må sendes inn på nytt!

Slik sender du inn dine innspill

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


www.e39mandal-lyngdal.no

Her gir du innspill til planforslaget i kartportalen DinE39

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


Her gir du innspill til planforslaget



Bokmerker: Forhåndsdefinerte standpunkt



Gi innspill1

2

3



Verdier eller funksjoner i planområdet som:

• ikke er innarbeidet i planforslaget.

• dere mener bør innarbeides på en annen 

måte.

Gi kortfattede, saklige og informative 

innspill. Refererer gjerne til kart og ta 

utgangspunkt i det aktuelle planforslaget.

Hva ønsker vi innspill på i denne fasen?



Frist for innspill: 20. august 2021



GRUNNERVERV

Eirik Gran – Grunnerverv Nye Veier



Status grunnerverv

• Boliginnløsning

• Opsjonsavtaler 

• Etter planvedtak:

• Individuelle møter/befaringer – Nye Veier tar kontakt 

• Kjøpekontrakt

• Skjønn



Kjøpekontrakt / tiltredelse



Ekspropriasjon

• Ønsker minnelige avtaler med alle partene, 

kan være nødvendig med parallelle 

prosesser for å kunne bygge i tide

• Erstatningen avgjøres i skjønnsretten

• Ekspropriasjonsvedtak vil fattes etter 

vedtatt reguleringsplan

• Kan fortsatt inngå kjøpekontrakt frem mot 

skjønn



Verdsettingsprinsipper

• Økonomisk tap skal erstattes

• Salgsverdi / bruksverdi



Oppsummering

• Videre fremdrift avhenger av planprosessen, og vi vil ta kontakt med de direkte berørte.

• Ta gjerne kontakt med oss ved eventuelle spørsmål.  

• Kontaktinformasjon:

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

mailto:eirik.gran@nyeveier.no


Spørsmål fra chatten



Kontaktinformasjon

Håkon Lohne

haakon.lohne@nyeveier.no

Telefon: 977 14 881

mailto:haakon.lohne@nyeveier.no


Takk for

oppmerksomheten


