
Velkommen til digitalt folkemøte
E39 Mandal – Lyngdal øst
Lindesnes kommune, 17. november 2021 kl. 1800-2000.



Program for møtet
• Velkommen ved Hans Munksgaard

• Introduksjon til prosjektet ved Håkon Lohne

• Presentasjon av planforslaget i Lindesnes ved Karl Arne Hollingsholm og Gunnar Sandvik

• 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
Planprosessleder 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

Gunnar A. Sandvik
Fagansvarlig CEEQUAL og YM 
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



Trysfjordbrua onsdag ettermiddag



Mandal - Lyngdal øst

• Strekning på om lag 25 km

• Fra Mandalskrysset til Herdal

• 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 Lindesnes kommune

Karl Arne Hollingsholm - Prosjektleder for Sweco 



Film som viser ny E39 i Lindesnes kommune



Hva avklares i detaljreguleringsfasen?

Fra områderegulering til 
detaljregulering

• Veilinjen og tiltakets 
påvirkning på landskapet 
har redusert arealbehovet

• En viktig del er av arbeidet 
er å vurdere mulighetene 
innenfor 
områdereguleringens areal 
og optimalisere løsningene.



Mandalselva

• Bro over Mandalselva – Den 
ligger ca. 40 meter over 
vannflaten

• Marnarveien heves og 
legges i kulvert under E39

• Planlagt gang og sykkelvei 
vei ivaretas gjennom 
kulverten

• Veivann samles og renses i 
et sedimentasjonsbasseng 
nord for Ny E39.



Mandalselva – Nedre Undal

• Fra Mandalselva legges 
veien i skjæring fram til 
Nedre Undal.



Nedre Undal

• Veien legges på en fylling 
ved Nedre Undal

• For å ivareta adkomst til 
bebyggelsen, ferdsel på 
tvers av linja og vilt 
tilrettelegges det for en 
kombinert kulvert i dette 
området

• Veivann samles og renses i 
et  sedimentasjonsbasseng.



Djubedalen

• Dalbunnen i Djubedalen
heves for å unngå å legge 
bekken i rør.

• Det tilrettelegges for en bro 
som ivaretar vilt og 
adkomst til Laustøl



Skreheiatunnelen

• Gjennom Skreheia 
tilrettelegges det for en ca. 
200 meter lang tunnel.

• Veien ligger i skjæring hele 
veien gjennom 
nedbørsfeltet til 
Moslandsvann. Hindrer 
avrenning av veivann til 
reservedrikkevannet.

• Muligheter for vilt og 
mennesker å gå over 
tunnelen



Hageland

• E39 legges slik at deler av 
terrenget er med på å 
skjerme veianlegget.

• Adkomst til Hageland 
ivaretas gjennom en 
kulvert.



Gjervoldstad

• Gjervoldstadveien legges 
om på en strekning og føres 
under E39 i kulvert.

• E39 unngår verdifulle 
kulturmiljøer på 
Gjervoldstad og Vrå, men 
legger seg med en fylling litt 
ut i Ommundsvann.

• Veivann er tenkt håndtert 
og renset i lukket løsning i 
planlagt fylling. 



Vråheiatunnelen

• Gjennom Vråheia
tilrettelegges det for en 
tunnel.

• Plassering av tunnel og vei 
er optimalisert ut fra å 
minimere fylling i 
Ommundsvannet, unngå 
kulturmiljøer, samt å 
redusere beslag av 
myrområde. Minimere 
påvirkning på Vråvannet har 
også gitt viktige føringer i 
linjevalg.



Blørstadkrysset

• Krysset forbinder Ny E39 
med eksisterende E39 
gjennom en tilførselsvei ned 
til Tredal

• Det tilrettelegges for Park 
and ride plasser og 
kollektivholdeplasser ifm. 
krysset.

• Møglandsveien legges om.



Tilførselsveien til Tredal

• Tilførselsveien ivaretar 
muligheten for trafikk fra 
eksisterende E39 og komme 
seg til / fra ny E39.

• G/S trafikken ivaretas delvis 
på eksisterende veinett og 
delvis på ny G/S vei.



Kryss med eksisterende E39

• Ved Tredal kobles ny 
tilførselsvei, fra 
Blørstadkrysset, på 
eksisterende E39 med en 
rundkjøring.



Vest for Blørstad

• Fra Blørstadkrysset og 
videre vestover ivaretas et 
viktig vilttrekk med et 
viltlokk.



Grundelandsvannet

• Det tilrettelegges for en bro 
over Grundelandsvannet.

• Valgt veilinje gir mulighet til 
å trekke seg noe vekk fra 
vannet videre vestover. 

• Berører minimalt av vikene 
videre vestover, noe som er 
positivt.



Vallerås

• Ettersom veien legges i 
skjæring gjennom Vallerås
er det mulig å trekke veien 
på sørsiden av Rosheitjønn.

• E39 legges dermed så langt 
vekk som mulig fra 
bebyggelsen på Vallerås.

• Kårstølveien legges i bro 
over ny E39.



Skoftedalen

• Det planlegges å legge ny 
E39 på fylling gjennom 
Skoftedalen.

• Eksisterende bekk ivaretas 
med en kulvert under 
fyllingen. 

• Forbindelse for både vilt og 
mennesker ivaretas 
gjennom en bred kulvert 
etabler i østre del av 
fyllingen.



Bro over Audnedalen

• Det planlegges en lang bro 
over Audnedalen.

• Broas høyde vil være ca. 100 
meter over Audna.

• Gjennom et langt 
hovedspenn på broa 
åpenheten i dalen sikres.

• Det østre brofundamentet 
skal ivareta en mulig 
fremtidig utvidelse av 
Audnedalsveien

• På nordsiden av det østre 
brofundamentet 
tilrettelegges det for en 
sedimentasjonsbasseng.



Vest for Audnedalen

• E39 går videre vestover 
gjennom terrenget med 
vekselsvis fyllinger og 
skjæringer.

• Viktige elementer fram til 
Stiland er:

• Forbindelse med 
kulvert gjennom 
Hogsdalen

• Stilandsveien ivaretas i 
kulvert

• Viltlokk ved 
Landåstjønna

• Landbrukskulvert og 
bro (viltpassasje) ved 
Faksevannet



Mulig kryss og tilførselsvei fra Stiland til Udland

• Planen regulerer inn et 
kryss ved Stiland og en 
tilførselsvei til Udland.

• Planlagt E39 legger til rette 
for at krysset kan komme.

• Kulverten under E39 kan 
brukes som viltkryssing hvis 
ikke tilførselsveien blir noe 
av.

• Høylandsbekken bro blir 
viktig for viltet i området.



Eikeråsheiatunnelen

• I vest avsluttes planlagt E39 
med Eikeråsheiatunnelen i 
Lindesnes kommune. 

• Tunnelen blir ca. 3 km lang.

• Ved østre tunnelmunning 
planlegges;

• Omlegging av bekk

• Omlegging av adkomst til 
Haugdal

• Sedimentasjonsbasseng 
for rensing av veivann. 



Matjordplan

• Har vært fokus på å at all 
matjord som berøres i 
prosjektet skal brukes til å 
etablere nydyrkningsaraler
eller til forbedring av 
eksisterende jordbruk

• Forslag til 
nydyrkningsarealer i planen 
er:

• Blørstad – ca. 21 daa

• Stigland – ca. 21 daa

• Nedre Undal – ca. 19 daa

• Matjord til forbedring av 
eksisterende 
jordbruksarealer.



Drikkevann - Konsesjonssøknad

• Områdereguleringen ga føringer for nytt 
drikkevannsystem i Lindesnes kommune.

• Skadbergvannet - Hoveddrikkevann

• Møglandsvannet – Suppleringsvann

• Moslandsvannet – Reservedrikkevann

• Lindesnes kommune og Nye Veier igangsatte 
konsesjonssøknadsprosessen – 2020-2021.

• Det er Lindesnes kommune som har myndighet til å 
oversende en konsesjonssøknad til NVE, for 
overføring av drikkevann. 

• Den 21.05.2021 oversendte Sweco, på vegne av 
Lindesnes kommune, en konsesjonssøknad til NVE.

• Konsesjonssøknaden bygger på den løsningen som 
ligger i planforslaget

• Søknaden er under behandling hos NVE.



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

• Før anlegget starter ordentlig må området bl.a. 
ryddes for skog, mulige anleggsveier skal 
tilrettelegges, etc.

• Grunnarbeider

• Her arbeides det med terrengendringer. 
Massetransport blir viktig. Det arbeides for å 
kjøre mest mulig masser i kommende veitrase 
for å redusere belastning på veinettet.

• Konstruksjoner og infrastruktur

• Viktig å begynne med de største 
konstruksjonene først, så det kan forventes 
tidlig anleggsstart på de tidskritiske delene av 
anlegget

• Etterarbeider

• Arbeider med å etterlate seg anlegget iht. 
planer og intensjoner blir prikken over i’en og 
vil foregå også etter veiåpning.



Håndtering av ytre miljø i prosjektet

Gunnar Sandvik – Fagansvarlig Ytre Miljø / CEEQUAL 



Sårbarhet i resipienter (eksisterende kunnskap)

• Som grunnlag for å ta 
hensyn til resipienter
under detaljreguleringen
ble det gjennomført en
sårbarhetsanalyse for 
resipientene etter
metodikk i SVV rapport 
597.

• Totalt 27 vannforekomster
ble vurdert.

• “Før- tilstand” 
kartleggingen utdyper
grunnlaget gjennom
utstrakt prøvetaking.
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Før- tilstand kartlegging av vannforekomster
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Hovedoppgaver Omfang (antall)

Vannkjemi bekk/elv (feltarbeid SWECO og kjemiske analyser Eurofins) 41 Stasjoner 2020 (x12 mnd)
34 Stasjoner 2021

Vannkjemi innsjø (vannprøver og vertikalprofiler for salt, O2, turbiditet, temperatur) 12 Innsjøer (x 6 mnd)

Begroingsalger (NIVA) 20 Stasjoner (x1)

Bunndyr (Sweco) 22 Stasjoner (x2)

Bonitering  og el-fiske bekker (Sweco) 22 Stasjoner (x1)

Garnfiske innsjøer (Sweco) 12 Innsjøer (x1)

Gjelleprøver metallpåslag (feltarbeid Sweco, analyse NIVA) 22 bekkestasjoner (x1)

e-DNA (feltarbeid Sweco, analyse EDNA Solutions) 16 fiskeløse dammer (x1)

Fotodokumentasjon sediment bekker/elver (Sweco) 34 Stasjoner (x1)

Fotodokumentasjon sedimentkjerner innsjø (Sweco) 14 innsjøer (x 6)

Dataoverføring til databasen vannmiljø Leveranse sluttrapport
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Parameterliste vannprøver



I hvert blått punkt er det tatt inntil 
12 månedsprøver 



I hvert gult kryss er det målt 
myrdybder



Gule kryss er målepunkter for 
myrdybder. Brunt er myr. I 
gjennomsnitt er de berørte 
myrene 2,1 meter dype. 
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eDNA (i fiskeløse småpytter med amfibiefunn)

Norpadde Strandpadde    Spissnutefrosk
Buttsnutefrosk  

Ingen av de sårbare salamanderartene kunne påvises.  



Alle deler av planområdet som ble 
vurdert til å ha forhøyet risiko for funn 
av fremmede uønskede plantearter ble 
kartlagt høsten 2021.

Tabellen viser alle registrerte arter og 
risikonivå

Fremmede arter



Mandalselva øst og vest

• Generelt: Omfattende undersøkelser – kartlegging av 
naturtyper, faunapassasjer (viltkameraer), fisk og bunndyr,  
miljø-DNA, vilt forøvrig. 

• Edellauvskog øst for elva, trekirkegård etableres, 
viltpassasje under bru

• Pilar og midlertidig utfylling i elva i anleggsfasen. Fjernes i 
driftsfasen. 

• Anadrome bekker påvirkes ikke direkte

• Unndalstjørna unngås

• Noen mindre arealer med edellauvskog påvirkes sterkt.

• Viltpassasje ved Nedre Undal og Djupdalen planlegges

• Foretatt soppundersøkelser i lågurt-eikeskog ved Lauvstøl. 
Påvist en NT-art (nær truet). 

• Røde punkter er bunndyrstasjoner, blå er 
vannprøvestasjoner

45



Lauvstøl-Vråvatn

• Mulighet for viltpassasje over Skreheiatunnel

• Avrenning Moslandsvatn begrenses

• Viktig gytebekk øst for Ommundsvatn ivaretas

• Fylling nord i Ommundsvatn

• Storbekken legges i rør

• Vråheitunnelen ivaretar faunapassasje

• Viktig gytebekk i sørøsten av Vråvatn bevares
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Vråvatn-Vallerås

• Bekk fra Vråvatn til Blørstad i nytt løp

• Blørstadtjern gjenfylles. To nye dammer etableres 
og bekk legges rundt to plan kryss. Kulvert 
ivaretar ål.

• Viltlokk på ca. 50 m sør for Grundelandsvatn

• Større fylling i  utløp Grundelandsvatn

• Tilførselsvei – ikke viltgjerder.

• Rosheitjørn v Vallerås ikke direkte påvirket. 

• Drenering av Rosheitjønn skal unngås.
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Skoftedalen-Store Faksevatn

• Frilufts- og viltpassasje i kulvert øverst i Skoftedalen

• Bekk lagt i rør i Skoftedalen. Bekk nedstrøms 
bebyggelse anadrom.

• Mulighet for faunapassasje under brukar vest for 
Audna

• Monefjellan – viktig naturtype med edellauvskog 
bygges ned. Undersøkt soppflora her. Stor bestand 
av barlind lenger nord.

• Viltlokk planlagt ved Stemmen på grunnlag av 
kameraovervåkning.

• Faunapassasje under bru ved Store Faksevatn

• Sårbare vatn –ligger øverst i vassdraget. 

• Krever gode tiltak for å hindre forurensning 
anleggsfasen.
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Store Faksevatn-Eikeråsheia

• To-plan kryss og tilførselsvei ved Stiland / 
Svarttjern ødelegger viktig hjortevilttrekk og 
påvirker Steggedalen.

• Planlegges viltkulvert ved Svarttjern for til en viss 
grad å ivareta trekk

• Viktig kulturlandskap og område med registrerte 
hule eiker ved Udland påvirkes

• Bru på ca. 70 m over Høylandsbekken ivaretar 
bekk (må legges noe om) og faunapassasje

• Storeputten ved Eikeråsheia påvirkes av 
tunnelportal. Bekk må legges om. Anleggsveier. 

• Eikeråsheitunnel ivaretar viltbiotoper og 
trekkområde for hjort samt Storevatn-landskapet.

49



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

1

2 3



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: 18. desember 2021



GRUNNERVERV

Eirik Gran – Grunnerverv Nye Veier



Status grunnerverv

• Boliginnløsning

• Opsjonsavtaler 

• Etter planvedtak:

• Individuelle møter/befaringer – Nye Veier tar kontakt 

• Kjøpekontrakt

• Skjønn



Kjøpekontrakt / tiltredelse



Driftsveier

• Planbestemmelser:



Eksempel plankart



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



Videre fremdrift

• Åpen kontordag på Vigelandstua 24. november kl. 12-18

• Høringsfrist 18. Desember

• Vedtak i 1. kvartal 2022

• Byggestart i 2023 



Kontaktinformasjon

Håkon Lohne
haakon.lohne@nyeveier.no
Telefon: 977 14 881

mailto:haakon.lohne@nyeveier.no


Takk for oppmerksomheten

Flegemyra, Lindesnes10. november 2020


